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Asko Sahlberg

YÖ NIELEE PÄIVÄT 
Sid., n. 600 s., ISBN 978-952-01-0929-5

Ilm. maaliskuussa

Eeeppinen tarina ruotsinsuomalaisuudesta

 
Yö nielee päivät kertoo Jakobssonista, härän kokoises-
ta miehestä, joka muuttaa 1970-luvun alussa Suomesta 
Ruotsiin ja elää siellä yli kolme vuosikymmentä. Hän 
päätyy elättämään itsensä valonaroilla puuhilla ja hä-
nelle yritetään lyödä luu kurkkuun kerran jos toisenkin.

Jakobsson on mies hämärästä, hahmo, joka esiintyy 
Asko Sahlbergin kiitetyssä Göteborg-trilogiassa (Pimeän  
ääni, 2000, Hämärän jäljet, 2002, Paluu pi meään, 2006).

Asko Sahlberg (s. 1964) on suomalainen kirjailija, joka 
asuu nykyään Ruotsin maaseudulla lähellä Göteborgia. 
Sahlberg on ollut kolme kertaa Finlandia-palkintoeh-
dokkaana (2001, 2004 ja 2013) ja kerran Pohjoismaiden 
neuvoston palkintoehdokkaana (2006).

”Pimeän ääni on tumma visio siitä, millaista elämä voi 
olla eriarvoisessa suurkaupungissa. Göteborgissa asuva, 
palkittu kirjailija näkee pidemmälle Eurooppaan. Sahl-
bergin vahvan äänen soisi tavoittavan laajan yleisön.” 

– Kiiltomato (Pimeän ääni)
 

”Hämärän jäljet on Sahlbergin neljästä romaanista 
rikkain ja painavin. Se on kompromissiton moraliteetti 

ajasta ja yhteiskunnasta, luettava ja jopa jännittävä.” 
– Helsingin Sanomat (Hämärän jäljet)

 
”Kenellekään ei liene yllätys, että Asko Sahlberg 

kirjoittaa hienoa tekstiä. Hänen kielensä on tarkkaa 
ja ryöpsähtelee paikoin lähelle sentimentaalisuut-

takin tuota rajaa kuitenkaan ylittämättä. Mielestäni 
Göteborgissa asuvan Sahlbergin tähänastinen päätyö 
on trilogian mittaan edennyt Pimeys-sarja, joka alkoi 

kirjailijan esikoisteoksella Pimeän ääni (2000) ja on jat-
kunut Hämärän jäljillä (2002) ja nyt Paluulla pimeään. 
Tapahtumapaikkansa takia teossarjaa on myös kutsuttu 

Göteborg-trilogiaksi, mutta tuo nimi korostaa liiaksi 
paikkaa. Ei Sahlberg kaupungista kerro vaan ihmisestä.” 

– Suomen Kuvalehti (Göteborg-trilogia)
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Sami Lopakka

MArrAS
Sid., n. 280 s., ISBN 978-952-01-1007-9

Ilm. tammikuussa

”Olen aina vihannut itseäni. Joskus 
vähemmän, usein enemmän, mutta aina. 

Yritin hirttäytyä jo napanuoraan.”

Marras on tarina pohjoissuomalaisen bändin Euroopan-
kiertueesta: road-romaani, kertomus kaveruudesta, vii-
nasta, pimeydestä ja kotiinpaluusta. Kierteeksi yltyvä 
juominen ja yhä pahenevat painajaiset ajavat päähenki-
lö Hautamaan kohti tuhoa. Uutiset kotoa ovat huonoja, 
bändin riidat lopun alkua. 

Sami Lopakan esikoisromaani on kyllästetty hulvat-
tomilla sivuhenkilöillä ja mustalla huumorilla, mutta 
naurunremakoiden alla kytee myös vakavampia teemo-
ja. Kiertuekaupungit kohoavat keskeiseksi näyttämök-
si bussin ja keikkapaikkojen rinnalle − ihmiskunnan 
synkkä historia on jättänyt jälkiä joka puolelle Euroop-
paa.

Sami Lopakka (s. 1975) tuli tunnetuksi Sentenced- 
yhtyeen kitaristina ja sanoittajana. Yhtye teki kuusi-
toistavuotisen uransa aikana kahdeksan kokopitkää 
albumia ja kymmenkunta kiertuetta Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa. Yhtyeen levyjä on myyty maail-
manlaajuisesti yhteensä puolisen miljoonaa kappaletta. 
Lopakka on koulutukseltaan suomen kielen maisteri.
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jarno Mällinen

hIEKKAAN PIIrrETTY hIrVIÖ 
Sid., n. 280 s., ISBN 978-952-01-1035-2

Ilm. helmikuussa

Absurdi tarina nykypäivän 
mediatalomeiningistä

”Raajarikkoista talonemäntää muistuttavan maamme 
vyötärön tienoilla, turpeaksi takamukseksi levenevän 
alaruumiin sekä pieneen päähän ja kuivettuneeseen kä-
dentynkään johtavan ylävartalon rajaseudulla sijaitsee 
0:n kaupunki. Meren hylkäämälle jättömaalle kasvaneen 
yhdyskunnan alati kehittyvä rakennuskanta levittäytyy 
laajana ja matalana tasaisessa maastossa, josta törröttä-
vät kirkontorni ja tehtaanpiippu muistuttavat toisinaan 
esiin putkahtaneista inhimillisistä ylentymispyrkimyk-
sistä. ”

Hiekkaan piirretty hirviö on kertomus Herkosta, hant-
tihommissa viihtyvästä toimittajasta. Tehdaskaupungin 
valtalehti Palvelija on suurten muutosten kourissa. Kun 

päätoimittaja vaihtuu, sivistys ja kulttuuri unohdetaan 
ja johtotähdeksi otetaan halpahintainen lukijoiden ko-
siskelu. Myös Herkon elämä mullistuu. Näistä aineksista 
Mällinen rakentaa kieron, absurdin, kuivan ja mustan 
huumorin sävyttämän kertomuksen nykypäivän media-
talomeiningistä ja tulostavoittelusta. 

Jarno Mällinen (s. 1965) on kirjailija, Kalevan toimittaja 
ja oululaisen Radiopuhelimet-yhtyeen kitaristi. Hänen 
esikoisromaanistaan Kieroonkasvukertomus kirjoitettiin 
näin:   

”Burleski kerronta vie toinen toistaan absurdimpien 
tapahtumien keskelle. Inhimillisyydessään ja eltaantu-

neita kasvatuskäytäntöjä ravistellessaan se soveltuu niin 
koti- kuin koulukasvatuksen perusteokseksi.” 

– Kaleva

”Mällisen kirjassa on monia elämältä maistuvia 
elementtejä. Huumorilla hän säännöstelee ahdistuksen 

määrää. Se mikä läheltä katsoen on tuskaa, on usein 
kaukaa katsoen koomista.” 

– Turun Sanomat
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Pekka huotari

PÖLjÄNPOjAN VAKuuTuS 
Sid., n. 400 s., ISBN 978-952-01-0927-1

Ilm. maaliskuussa

Katarttinen romaani tivolin vedenneidon ja 
viinaan menevän tykinkuulan 

tuuraajan pojasta

Pöljänpojan vakuutus on romaani loppuun palaneesta 
näyttelijästä, miehen tiestä, hänen osastaan. Isoimman 
roolinsa, osansa miehenä ja isänä, Hantte on tyrinyt. 
Hänen tarinansa on kertomus metsästä kaupunkiin, 
Peräpohjolasta Helsinkiin, könynneen miehen tragi-
koomisesta yrityksestä tulla oman elämänsä herraksi, 
ihmiseksi. Jos enkelit olivat ennen miehiä, nyt ainakin 
Hantella menee hieman huonommin.

Huotari kuljettaa rinnakkain kahta tarinaa, Hanten 
lapsuutta ja miehuutta. Romaani yhdistelee rohkeasti 
ja onnistuneesti erilaisia sävyjä ja tyylillisiä ratkaisuja 
– irrealismia, verismiä ja groteskia, räävin rajamailla 
menemisiä ja vakavoitumisia.

Pekka Huotari on Oulussa 1962 syntynyt, moniin elo-
kuviin ja Helsingin kaupunginteatteriin päätynyt näytte-
lijä. Hän on esiintynyt 48 elokuvassa ja tv-sarjassa: mm. 
viidessä Vääpeli Körmy -elokuvassa, Rukajärven tiessä, 
Raidissa, Poliisin pojassa ja Timo Koivusalon Täällä 
Pohjantähden alla -elokuvassa.
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Simo ralli

rALLI rAdALLA II 

Sid., n. 280 s., ISBN 978-952-01-1036-9
Ilm. maaliskuussa

Elämäntapaoptimistin toinen tuleminen

Kolumnisti Simo Ralli on täällä taas. Ralli radalla -ko-
koelmasta tuttu strategia ”teesi, synteesi ja antiteesi” 
toimii edelleen: jos on aihetta valittaa, on syytä keksiä 
ratkaisu.  Ralli pullauttaa ilmoille yhteiskunnan, politii-
kan, talouden sekä maaseutu- ja kaupunkielämän erojen 
kirvoittamat ajatukset luovan hullusti ja tasaisella maa-
laisjärjellä. Mukana on myös kommenttiraita, jossa Ralli 
kertoo, minkälaisessa tilanteessa ja miksi on kulloinkin 
kirjoittanut.

Simo Ralli on Elonkerjuun kitaristi ja teuvalainen 
maanviljelijä, joka tekee kaikkensa salmiakki-vino-
neliön ja suomalaisen mallasohratuotannon eteen. 
Myös mm. Ilkka- sekä Maaseudun Tulevaisuus -lehtien  
kolumnistina kunnostautuneen miehen esikoiskirja 
Ralli  radalla ilmestyi syksyllä 2010. Teos koostuu Rallin 
 kolumneista sekä keikkapäiväkirjoista. Rallin romaani 
 debyytti Uurna sai vuoronsa syksyllä 2012.

”Rallin teksti on elävää ja sujuvaa, murteelle on 
annettu sopivasti tilaa. Rallin aiheet ovat hyvinkin 

maanläheisiä. Perusarvoja kunnioittavana 
maanviljelijänä Rallin kommentit ja kärjistykset ovat 

tervettä luettavaa kaupunkien kermaperseille. 
– Mesta.net (Ralli radalla)

”Teos on kaikkiaan sympaattinen kuin 
1980-luvun Suomi-elokuva. Kertomisen hurmio näkyy. 

Se on hyvä.” 
– Helsingin Sanomat (Uurna)
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junot díaz

VIErAISSAKÄVIjÄN OPAS  
rAKKAuTEEN 

Alkuteos: This is How You Lose Her
Suomentaja: Jonna Joskitt-Pöyry

Sid., n. 230 s., ISBN 978-952-01-0930-1
Ilm. maaliskuussa

Pulitzer-voittajan kuvaus modernin ihmisen 
kiihkeästä elämänrytmistä soi sielussa ja sykkii 

suonissa

Yunior rakastuu, pettää ja eroaa yhä uudelleen. Siirto-
laisena Dominikaanisesta tasavallasta tulleelle nuorelle 
miehelle unelmien Amerikka pelkistyy sarjaksi um-
mehtuneita ostoskeskuksia ja kuukaudesta toiseen vaih-
tuvia sänkyjä. Tuhoon tuomitut suhteet unohtuvat kerta 
toisensa jälkeen, kun pakkomielteinen, kielletty, kaikki 
rajat kaatava rakkaus vie Yuniorin ennen kuin entinen 
hiipuu pois. Pidäkkeettömän ja vastustamattoman mie-
hen kyltymättömälle rakkaudennälälle vetävät vertoja 
vain hänen räväkkä luonteensa ja ne taivaalliset naiset, 

joita hän rakastaa ja jotka hän menettää. Räjähtävän 
rytmikkäällä ja energisellä proosallaan Díaz muistuttaa 
meitä siitä, kuinka petollinen on ihmissydän ja kuinka 
itsestään selvää on, että tunne voittaa järjen joka kerran. 

Vieraissakävijän opas rakkauteen on saanut maail-
malla loistavan vastaanoton. Yhdysvalloissa se oli New 
York Timesin bestseller ja National Book Award -fina-
listi. 

Junot Diaz syntyi 1968 Dominikaanisessa tasavallassa. 
Perhe muutti Yhdysvaltoihin Diazin ollessa kuusivuo-
tias. Like on julkaissut Díazilta aiemmin novellikokoel-
man Drown ja romaanin Oscar Waon lyhyt ja merkilli-
nen elämä, josta hän voitti Pulitzerin. 

”Junot Díazin ääni on yksi aikamme erottuvimmista ja 
vetovoimaisimmista: vetreä, katu-uskottava, 

sähköinen ja vivahteikas.” 
– The New York Times 

”Tekstin rytmi soi päässä vielä 
viikkoja lukemisen jälkeen.” 

– Image (Oscar Waon lyhyt ja merkillinen elämä)
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jennifer clement

ruKOuS VArASTETuILLE 
Alkuteos: Prayers for the Stolen

Suomentaja: Terhi Kuusisto
Sid., n. 270 s., ISBN 978-952-01-1012-3

Ilm. maaliskuussa

Tervetuloa vahvojen naisten valtakuntaan

Ladydi elää viinaanmenevän ja kleptomaniaan taipuvai-
sen äitinsä kanssa pienessä vuoristokylässä Meksikon 
lounaisosassa. Ladydin isä, lipeväkielinen naistenkaata-
ja, on häipynyt niin kuin kylän muutkin miehet. Jotkut 
ovat töissä USA:ssa, toiset huumekartelleissa, ja jäljellä 
ovat vain naiset, lapset ja skorpionit. Naiset selviytyvät 
kukin omalla tavallaan. Ladydin äiti rukoilee ahkerasti 
mutta harhauttaakseen kuulijaa ei pyydä sitä, mitä oi-
keasti haluaa: eihän Jumala kuitenkaan toteuta hänen 
toiveitaan, mies kun on. Kylässä äänet toimivat varoitus-
signaaleina: Auton pörinä tarkoittaa aseistettuja huume-
lordeja, jotka haluavat kaapata kylän kauneimmat tytöt. 
Helikopterin säksätys puolestaan merkitsee sitä, että 

huumepelloille ruiskutettaviksi määrätyt myrkyt pudo-
tetaan kyläläisten niskaan. Kun Ladydi palkataan rik-
kaaseen perheeseen Acapulcoon, hän saa totutella myös 
luksuselämään – ja yllättäen löytyvään rakkauteen.

Mexico Cityssä asuva yhdysvaltalainen Jennifer 
 Clement on PEN Meksikon puheenjohtaja, prosaisti, 
runoilija ja tietokirjailija. Rukous varastetuille sai inspi-
raation työstä meksikolaisten naisvankien parissa. Nai-
set piirtyvät kirjan sivuille elävinä, vahvoina hahmoina, 
jotka saavat voimaa toisistaan ja ennen kaikkea tilan-
teensa synnyttämästä mustasta huumorista. Romaanin 
oikeudet on myyty 17 maahan. 

”Runollista proosaa, joka osuu yhtä tarkasti kuin leik-
kausveitsi. Kieli on lyyristä muttei polveile liiaksi vaan 

jättää tilaa lukijan mielikuvitukselle.” 
– Guardian

”Clement hypnotisoi meidät.” 
– Independent on Sunday
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Sjón

POIKA NIMELTÄ 
KuuKIVI 

Alkuteos: Mánasteinn
Suomentaja: Tuomas Kauko

Sid., n. 120 s., ISBN 978-952-01-1045-1
Ilm. maaliskuussa

Uni ja todellisuus sekoittuvat 
islantilaisen kirjallisuuden 

helmessä

Máni Steinn elää Reykjavíkissa vuonna 1918. Hän ahmii 
kaikki elokuvat, jotka kaupungissa näytetään, ja elää nä-
kemänsä todeksi unissaan. Valvemaailmassa hän kulkee 
laitakatuja ja pysyttelee syrjässä kaikesta. Maailmassa 
riehuva sota näkyy uutisissa ja Katla-tulivuoren purkaus 
valaisee yötaivaan, mutta vasta espanjantauti onnistuu 
kaatamaan suuren osan kaupungin asukkaista. Eksis-
tenssin rajoja koetellaan, kun elämä ja kuolema, todel-
lisuus ja houreet, salaisuudet ja paljastukset taistelevat 
olemassaolostaan.

jonas joelson

TAbuLA rASA
Alkuteos: Tabula Rasa Hotels

Suomentaja: Jaana Nikula
Sid., n. 330 s., 

ISBN 978-952-01-0857-1
Ilm. maaliskuussa

Tyylikäs ja kuumeinen 
debyytti Tukholman 
mainosmaailmasta

David oli mainosmaailman tähti. 
Hän teki parhaat diilit, iski kau-
neimmat naiset, juhli ankarim-
min, halusi enemmän ja parempaa 
– ja sai mitä halusi. Puoli vuotta 
myöhemmin hän on hyljeksitty 
luuseri, joka selviää työstään vain 
rimaa hipoen. 

Mitä tapahtui? Loihtiakseen esiin menneen suuruuden 
Davidin pomo päättää antaa Davidille viimeisen mah-
dollisuuden: hänen täytyy voittaa Tabula Rasa Hotels 
-ketjun luottamus ja saada firma toimiston asiakkaaksi. 
Salaperäinen Tabula Rasa syöksee Davidin yhä kiih-
keämpään kierteeseen. Mitä Tabula Rasa Hotelsin suljet-
tujen ovien takana piilee? Selvittääkseen arvoituksen Da-

Sjón (s. 1962) on islantilainen kirjailija, 
jonka kirjoja julkaistaan yli 20 maassa. 
Hän kirjoittaa myyttisiä kertomuksia, 
päältä katsottuna minimalistisia mutta 
sisällöltään rikkaita. Vuonna 2005 hän 
voitti Pohjoismaisen neuvoston kirjal-
lisuuspalkinnon teoksellaan Skugga-
Baldur. Hänen runonsa ovat tulleet tu-
tuiksi Björkin hittibiiseinä. Häneltä on 
suomennettu myös teokset Argon lastu 
ja Sinun silmäsi näkivät minut. 

”Aina silloin tällöin joku kirjailija piirtää koko kirjalli-
suuden kartan uusiksi. Islantilaisen Sjónin kirjat ovat 
jotain täysin ennen kokematonta. Hän on muuttanut 

käsitykseni maailmasta.” 
– The New York Review of Books

”Sjón on kertojana mestariluokkaa.” 
– Keskisuomalainen

vidin on saatava tilit selviksi oman 
menneisyytensä kanssa, ja aikaa on 
vain muutama kuumeinen viikko.

Tabula Rasa osuu ajan hermoon: 
se on aikalaisromaani, kasvuker-
tomus ja rakkaustarina. Yksi sen 
päähenkilöistä on kirjan sivuilta 
eläväksi rakentuva Tukholma, kau-
punki, jonka synkän puolen suo-
malaisille lukijoille on aikaisemmin 
esitellyt Jens Lapidus. Kirjasta on 
tekeillä elokuva. 

Jonas Joelson (s. 1978) kävi Be-
nettonin mainoskoulua Italiassa ja 
työskenteli copywriterina vuosia.

”Kirja on yhtä kiivastahtinen kuin 
päähenkilönsä elämä. Itsetuhoinen 

’glamour’ muistuttaa Bret Easton Ellisistä. 
Vahva debyytti.” 

– Norra Västerbotten

”Vimmaista mutta vivahteikasta tekstiä. 
En voinut lopettaa lukemista.” 

– Aftonbladet
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denise Mina

VALhEIdEN VArjO
Alkuteos: The Red Road

Suomentaja: Juha Ahokas
Sid., n. 300 s., 

ISBN 978-952-01-1013-0
Ilm. helmikuussa

Nerokas trilleri vallan 
väärinkäytöstä ja 

kammottavalla tavalla 
kieroutuneesta rakkaudesta

Nuori Rose romahtaa totaalises-
ti prinsessa Dianan kuolinyönä. 
Poikaystävänsä hyväksikäyttä-
mänä ja läheistensä pettämänä 
hän ajautuu kuilun partaalle ja 
syyllistyy kahteen hirvittävään 
rikokseen.  Vain puolustusasian-
ajan päättäväisyys pelastaa Rosen täydelliseltä tuholta.

15 vuotta myöhemmin ylikonstaapeli Alex Morrow 
joutuu napit vastakkain pirullisen asekauppiaan kanssa. 
Miehen sormenjäljet yhdistetään yhtäkkiä Rosen rikok-
siin, mutta siinä ei ole mitään järkeä. Morrow ei pysty 
jättämään mysteeriä sikseen vaan alkaa kaivella yhä sy-
vemmältä. Samaan aikaan skotlantilainen linnanherra, 

kuulu eliittiasianajaja, valmistautuu 
julmaan kohtaloonsa. Hän on pet-
tänyt isänsä ja tietää joutuvansa 
vastaamaan teostaan raskaimman 
kautta.

Denise Mina sai Suomen dekkari-
seura ry:n ulkomaisen jännityskir-
jallisuuden kunniakirjan vuonna 
2013. Palkintoperusteluiden mu-
kaan Mina tunnetaan erityisesti 
vahvojen naishahmojen kuvaajana. 
Hänen päähenkilönsä ovat kaukana 
täydellisistä ja virheettömistä nai-
sista; he ovat tiukkoja ja kovia ko-
keneita selviytyjiä, jotka tarvittaessa 
ottavat lain omiin käsiinsä. Like on 
julkaissut Minalta 10 rikoskirjaa.

”Mina on taituri luomaan monitahoisia kertomuksia, 
joissa rappio lävistää yhteiskunnan kaikki kerrokset. 
Valheiden varjo ei ole tässä suhteessa poikkeus. Se on 

järkkymätön, pelottava ja erittäin, erittäin hyvä.” 
– Guardian

Malcolm Mackay

LEwIS wINTErIN 
ON KuOLTAVA 

Alkuteos: The Necessary Death of 
Lewis Winter 

Suomentaja: Elina Koskelin 
Sid., n. 340 s., ISBN 978-952-01-

0797-0
Ilm. tammikuussa

On helppoa tappaa. 
Mutta on vaikeaa tappaa 

hyvin. 

Calum MacLean on nuori 
mies, jonka harvat tutut liitty-
vät hänen erityisosaamiseensa. 
Calum on freelancer, hän tap-
paa rahasta. Hän on erittäin 
hyvä työssään, omistautunut ja 
lojaali. Hän tekee perusteellisen taustatutkimuksen koh-
teistaan ja on toimeen ryhtyessään nopea ja siisti.

Eräänä päivänä paikallinen rikosjoukkio tarjoaa  

Calumille tehtävää: hoidella pois 
päiviltä muuan yhteinen tuttu, Lewis 
Winter, katutason huumekauppias, 
joka on tunkeutunut isompiensa re-
viirille. Yllättäen metsästäjästä tulee 
kuitenkin riistaa. 

Ma l c o l m  Ma c k ay n  G l a s g ow 
noir -trilogian aloitusosa paljastaa 
Glasgow’n alamaailman ja sen hän-
nystelijät samalla tavoin kuin sarjan 
päähenkilö Calum MacLean tekee 
työnsä: tarkasti, lyhyesti ja kylmästi.

Malcolm Mackay (s. 1982) asuu syn-
tymäkaupungissaan Stornowayssa, Le-
wisin saarella Ulko-Hebrideillä. 

”Jännitys tihenee, kun Calumin suun-
nitelmat alkavat toteutua, kun Lewis 

Winter jatkaa elämäänsä 
autuaan tietämättömänä niistä ja kun tämän ankean, 

vaarallisen maailman todellisuus valkenee.” 
– The Observer

R I K O S  K A N N A T T A A
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Michael Katz Krefeld

LANgENNEET 

Alkuteos: Afsporet
Suomentaja: Päivi Kivelä

Sid., n. 350 s., 
ISBN 978-952-01-1044-4

Ilm. maaliskuussa

Puhdistus, Stockholm 
noir ja Uhrilampaat 

kohtaavat koukuttavan 
rikossarjan ensimmäisessä 

osassa

Masja on muuttanut Liettuasta Kööpenhaminaan ja 
ryhtynyt leveän elämän toivossa luksusprostituoiduksi. 
Nyt hän on saanut tarpeekseen ja aikoo hankkia kunnon 
ammatin. Samaan aikaan hänen poikaystävänsä Igor 
pyrkii paikallisen mafian suosioon ja osallistuu suljet-
tujen ovien takana pelattavaan pokeriturnaukseen. Hän 
häviää kaikki rahansa ja houkuttelee Masjan tarjoamaan 
palveluksiaan pelin voittajalle. Liian myöhään Masjalle 
selviää, että Igor on myynyt hänet velkojensa pantiksi.

Erik on vihdoin tarpeeksi vanha päästäkseen met-
sästyksestä innostuneen isänsä kaikkein pyhimpään: 
kodin kellariin, joka on tähän mennessä ollut häneltä 
kiellettyä aluetta. Isä esittelee Erikille harrastuksensa, 
eläinten täyttämisen. Arka ja estoinen poika tuntee vih-
doin löytävänsä jotain, jossa hän voisi loistaa. 

Rikosetsivä Thomas Ravnsholdt on saanut hermoro-
mahduksen sen jälkeen, kun hänen tyttöystävänsä on 
murhattu. Hänen ystävänsä pyytää apua kadonneen 
naisen jäljittämisessä, ja Ravn suostuu palaamaan töi-
hin, mutta tällä kertaa yksityisetsivänä. Jäljet johtavat 
Tukholman alamaailmaan, ja kaikki viittaa siihen, että 
nainen on joutunut pahamaineisen ihmiskauppiaan 
kynsiin. Ravnin on löydettävä hänet pian, sillä kaupun-
gissa piileskelee prostituoituja murhaava sadisti, joka 
etsii taas uutta uhria.

Langenneet avaa Kööpenhaminaan sijoittuvan rikos-
romaanisarjan, jonka päähenkilö on tarkkavaistoinen 
mutta itsetuhoinen etsivä Thomas Ravnsholdt. Kirja 
ponkaisi Tanskassa suoraan myyntilistojen kärkeen, 
ja sitä myytiin heti julkaisupäivänä 12 500 kappaletta. 
Käännösoikeudet on myyty viiteentoista maahan. 

Michael Katz Krefeld (s. 1966) on palkittu tanskalainen 
rikoskirjailija ja tv-käsikirjoittaja. Hänen edellinen teok-
sensa palkittiin Tanskan parhaana rikoskirjana, ja se oli 
maansa Lasiavain-ehdokas. 

”Tiukaksi punottu juoni niin kuin bestsellerissä kuuluu 
ollakin. Aiheuttaa kuumeisia, unettomia öitä.” 

– Berlingske

”Adrenaliini virtaa ja jännitys tiivistyy melkein 
sietämättömäksi. Krefeld nappaa lukijan 

varmasti pihteihinsä.” 
– Fyns Amts Avis
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Kimmo Miettinen

VALuVIKA
Imatra 2 

Sid., n. 350 s., ISBN 978-952-01-1022-2
Ilm. tammikuussa

Helsingin alamaailmassa puhaltavat 
muutoksen myrskytuulet

Markus Imatran elämä muuttui, kun hänen sukunsa 
todellinen tausta paljastui hänelle vähitellen vuonna 
1984. Hän tempautui mukaan Helsingin alamaailmaan 
ja vanhan sukuvihan kostonkierteeseen. Vuonna 1986 
Markuksen ukki ja suojelija, alamaailman mahtimies 
Henri Laine alkaa heikentyä. Hän ymmärtää, että on 
aika siirtää vastuun raskas viitta Markuksen harteille.

Helsingin alamaailman keskikastia alkaa löytyä teloi-
tustyyliin surmattuna, eikä kukaan tiedä, ketä syyttää 
veriteoista. Huhupuheet kertovat, että tuntemattomien 
tekijöiden tähtäimessä on Imatran suvun lähipiiri. Vir-
kavalta on tilanteen edessä voimaton. Ikiliikkuja Ukki 
Laineen voimat eivät enää riitä suojelemaan läheisiään. 
Markuksen on pakko yrittää lunastaa verenperintönsä 
velvoittama asema henkensä uhalla.

Kimmo Miettinen (s. 1958) on hämeenlinnalainen 
kirjailija. Häneltä on aikaisemmin julkaistu viisi teos-
ta. Imatra-sarjan ensimmäinen osa, Sukuviha, ilmestyi 
tammikuussa 2013.

”Miettinen aloittaa Imatra-sarjansa hienosti.” 
– Hämeen Sanomat

”Parasta tarinassa ovat muhevat henkilöhahmot, 
etenkin arvoituksellinen Ukki ja hänen apurinsa 

Pikku- ja Iso-Otto.” 
– Helsingin Sanomat

”Kimmo Miettisen Sukuviha: Imatra I on uuden 
1980-luvulle sijoittuvan dekkarisarjan lupaava avaus. 

Jatkoa kannattaa odottaa!” 
– Ilona

R I K O S  K A N N A T T A A
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Tervetuloa New Yorkin varjomaailmaan, 
vampyyrien klaanisodan keskelle

Joe Pitt on yksityisetsivän tapainen oman tiensä kulki-
ja sykkivän New Yorkin betoniviidakossa. Hän sattuu 
myös olemaan elävä kuollut: vampyyri. Huonomainei-
nen Pitt hoitaa erilaisia päivänvaloa kestämättömiä duu-
neja New Yorkia todellisuudessa pyörittävien mahtavien 
vampyyriklaanien piikkiin, kunnes hän hutiloi raskaasti. 
Manhattanilla leviää zombievirus, eikä Pitt saa taudin-
levittäjää hengiltä. Samaan aikaan vampyyriklaaneista 
voimakkain käskee Pittin etsimään epäkuolleiden ala-
maailmaan kadonneen miljoonaperijättären. Vampyy-
rien ja ihmisten välinen hutera rauha uhkaa romahtaa 
viruksen levitessä, ja sotkulle täytyy löytää syntipukki, 
joka saa maksaa: se saatanan Joe Pitt.

charlie huston

KuOLLEENA PALANNuT

Alkuteos: Already Dead
Suomentaja: Einari Aaltonen

Sid., n. 380 s., ISBN 978-952-01-1020-8
Ilm. maaliskuussa

”Kuolleena palannut ei sovi heikkohermoisille. Husto-
nin tylyssä, kovapintaisessa proosassa ja kirjan henkilö-
hahmoissa on sävyjä Raymond Chandlerilta, Hunter S. 
Thompsonilta ja Quentin Tarantinolta, mutta silti se on 

erittäin omaperäinen teos.” 
– Bookmarks Magazine

”Kuolleena palannut on kirja nuorille, cooleille ja järk-
kymättömille lukijoille.” 
– The Washington Post

Charlie Huston on amerikkalainen kirjailija, jonka 
raflaava pulp-tyyli ammentaa populaarikulttuurista, 
beat-kirjallisuudesta ja tarantinomaisista väkivaltaelo-
kuvista. Huston myös käsikirjoittaa tv-sarjoja ja sarja-
kuvia. 

L I K E  K A U H U1 4    
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robert Kirkman & jay bonansinga

ThE wALKINg dEAd 
– Kuvernöörin nousu

Alkuteos: The Walking Dead: Rise of the Governor
Suomentaja: Marika Saastamoinen

Sid., n. 350 s., ISBN 978-952-01-1021-5
Ilm. helmikuussa

The Walking Deadin maailmassa 
Woodsburyn Kuvernööri on pahuuden ruumiillistuma. 

Tämä on hänen syntytarinansa.

Kun maailma loppuu 
sellaisena kuin ihmiset 
ovat sen tottuneet tunte-
maan, Philip Blake tekee 
kaikkensa suojellakseen 
tytärtään ja veljeään 
zombiekulkijoiden hyök-
käyksiltä. He pakenevat 
saalistavaa zombiearmei-
jaa kohti seutuja, jois-
sa tauti ei vielä raivoa, 
mutta sellaista ei tunnu 
löytyvän. Philipin on 
taisteltava, selviydyttävä 
ja suojeltava perhettään 
keskellä veristä kujan-
juoksua kohti turvapaik-
kaa, jonka olemassaolos-
ta ei ole takeita. 

The Walking Dead -me-
nestystarina sai alkunsa 
Robert Kirkmanin sarjaku-
vasta, jonka pohjalta tehtiin 
maailmanlaajuiseen suo-
sioon kohonnut tv-sarja. 
Palkitun tv-sarjan tapahtu-
mia pohjustavan romaani-
trilogian ensimmäinen osa 
Kuvernöörin nousu ponnahti 
heti ilmestyttyään New York 
Timesin bestseller-listalle.

Robert Kirkman (s. 1978) 
on amerikkalainen sarja-
kuvataiteilija, kirjailija ja 
 käsikirjoittaja.

Jay Bonansinga on amerik-
kalainen kirjailija ja ohjaaja.

”The Walking Dead -saagan maailma syvenee romaa-
nissa merkittävästi, eikä kukaan sarjan fani voi jättää 

Kuvernöörin tarinaa lukematta.” 
– Examiner.com

”Kuvernöörin nousu on sujuva ja jännittävä tarina, 
joka yllättää jatkuvasti.” 

– The Joplin Globe

L I K E  K A U H U
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M. john harrison

TYhjYYS
Alkuteos: Empty Space 

– A Haunting
Suomentaja: Einari Aaltonen

Nid., n. 350 s., 
ISBN 978-952-01-0963-9

Ilm. huhtikuussa

Hypnoottisen 
avaruusoopperatrilogian 
päätösosa Tähtivaeltaja-

palkitulta kirjailijalta

Lähitulevaisuuden maailmas-
sa talouselämän romahdus on 
riuduttanut ihmiskunnan. Sa-
maan aikaan tutkija Kearneyn 
mullistava kvanttiteoria on 
mahdollistanut tähtienvälisen 
matkailun, ja valtavia avaruus-
aluksia ohjaavat kyborgilapset, 
joista on riisuttu kaikki inhi-
millisyys. Ihmiskunta elää vailla päämäärää, menneisyy-
tensä vainoamana ja kuolleiden läheistensä haamujen 
riivaamana, kunnes maailmaan kulkeutuu kaukaisesta 
tulevaisuudesta kasvoton ääni, joka julistaa tuntevansa 
ihmiskunnan tulevaisuuden.

Tyhjyys on film noir -henkinen, hämmentävän oma-
peräinen romaani, jonka tunnelma muistuttaa David 

Lynchin elokuvia. Kefa-
huchi Tract -trilogian aiem-
mat osat ovat Valo (2004) ja 
Nova Swing (2008).

M. John Harrison (s. 1945) 
on lukuisia kertoja palkit-
tu englantilainen kirjailija. 
Harrison on brittikirjalli-
suuden omaperäisimpiä vi-
sionäärejä, jonka uraauurta-
va tuotanto kulkee rohkeasti 
omia polkujaan. Hän sai 
vuoden 2005 Tähtivaeltaja-
palkinnon romaanistaan 
Valo. Harrison on myös The 
Guardian ja Times Literary 
Supplement -lehtien  kirjalli-
suuskriitikko.

”Ainoastaan Harrisonin 
tyylitaituruus vetää vertoja 

hänen hämmästyttävälle 
mielikuvitukselleen. 

Tyhjyys on scifiä huikeimmillaan.” 
– Daily Mail

”M. John Harrisonin Valo on mestariteos millä tahansa 
kirjallisuuden kriteereillä arvioituna.” 

– Helsingin Sanomat

Liz williams

KuLTAINEN LOhIKÄÄrME
Alkuteos: Precious Dragon
Suomentaja: Sirje Niitepõld

Nid., n. 350 s., ISBN 978-952-01-1019-2
Ilm. huhtikuussa

Helvetin ja taivaan rajat murtuvat

Singapore Kolmen komisario Chen ja helvetin siveys-
poliisin demoni Zhu Irzh saavat tehtäväkseen taata 
taivaan lähettilään turvallisuus diplomaattimatkalla hel-
vettiin. Samaan aikaan helvetissä on syntynyt erityinen 
poikalapsi, ja hänen aavevanhempansa lähettävät pojan 
turvaan maahan. Helvetin pelätyimmät hirviöt, kueit, 
seuraavat poikaa maahan tappaakseen tämän, ja Chenin 
demonivaimo Inari tempautuu tahtomattaan hirviöiden 
tielle. Taivaan ja helvetin diplomaattinen kriisi leviää 
avoimeksi sodaksi, jonka salatut syyt kietoutuvat maa-
han lähetetyn poikalapsen kohtaloon.

Liz Williamsin (s. 1965) ohjasivat scifin ja fantasian tiel-
le hänen vanhempansa, taikuri-isä ja kauhukirjailijaäiti. 
Englantilainen Williams on väitellyt tohtoriksi tieteen-
filosofiasta ja opettanut englantia Aasiassa. Hän on 
myös druidi. Näillä taustoilla syntyy genrerajat vaivat-
tomasti ylittävää aikamme kiintoisinta scifiä ja  fantasiaa. 

”Williams kirjoittaa sutjakasti kulkevaa, 
mielikuvituksellista viihdefantasiaa.” 

– Helsingin Sanomat

”Miten nivoa yhteen byrokratia ja taikuus, 
helvetti ja taivas ja vielä teknologia ja jumalatkin niin, 

että tuloksena on lukukelpoinen romaani? 
Kysykää Liz Williamsilta.” 

– Hämeen Sanomat

L I K E  S C I F I1 6    
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david beckham

dAVId bEcKhAM
Alkuteos: David Beckham
Suomentaja: Juha Ahokas

Sid., 288 s., ISBN 978-952-01-1052-9
Ilmestynyt

Jalkapallotähden elämä sanoin ja kuvin

David Beckham on yksi viime aikojen seuratuimmista, 
rakastetuimmista, kiistellyimmistä – ja parhaimmista 
jalkapalloilijoista. Hänen tekemisistään niin kentällä 
kuin sen ulkopuolellakin puhuttiin jalkapallo- ja juoru-
lehdistössä koko hänen huikean uransa ajan. 

Tässä kirjassa David Beckham kertoo itse, mitä nuo 
vuodet pitivät sisällään. Mitkä tapahtumat olivat mur-
taa tähtipelaajan? Mikä ratkaisi sen, että unelmat alkoi-
vat vihdoin toteutua? 

Laajaan kuvagalleriaan on vangittu unohtumattomia 
hetkiä käänteentekevistä peleistä, ja mukana on myös 
jalkapallolegendan perhe: kolme poikaa, tytär ja vaimo 
”Posh Spice” Victoria. Kuvissa vilisee jalkapallosuuruuk-
sia Zinédine Zidanesta Zlatan Ibrahimovićiin. Kattaus ei 
tästä parane, sillä mukana on useita ennen näkemättömiä 
otoksia. Kuva uransa viimeisestä ottelusta poistuvasta, 
kyynelehtivästä David Beckhamista jää taatusti jokaisen 
mieleen: tämä mies rakastaa jalkapalloa.
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Kaija juurikkala

ÄITIKIrjA 

Sid., n. 200 s., ISBN 978-952-01-0952-3
Ilm. maaliskuussa

Syvästi henkilökohtainen kuvaus äitiydestä

Kaija Juurikkalalla on monta äitiyttä, tarkemmin sanot-
tuna yksitoista: nuori äiti, yksinhuoltajaäiti, uusperheäi-
ti, suurperheäiti, sijaisäiti, kotiäiti, uraäiti, lapset ovat 
lentäneet pesästä -äiti, vanha äiti, ammattiäiti ja isoäiti.

Ensimmäisen kerran Kaijasta tuli äiti 19-vuotiaana, 
ja ensimmäisen lapsenlapsensa hän sai viime kesänä. 
Mitä mahtuu väliin jääviin vuosiin? Äitiyden illuusiot 
kohtaavat todellisuuden uudella tavalla aina kun äitiys  
muuttaa muotoaan, ja nuoren äidin ihmetykset 
tuntuvat tuoreilta vielä silloinkin, kun Kaija 
ryhtyy sijaisäidiksi teini-ikäisille lapsille 
tai matkustaa maailman ääriin oman 
iltatähtensä kanssa. Hän kirjoittaa 
jokaisesta äitinä olemisen vaiheesta 
omakohtaisesti eikä pelkää panna it-
seään likoon.

Kaija Juurikkala tunnetaan elokuvistaan, kirjoistaan ja 
maalauksistaan. Hänen aiemmat kirjansa ovat nousseet 
myyntilistojen kärkeen ja innostaneet tuhansia elämä-
viisauden etsijöitä tutkimaan omaa intuitiotaan.

”Juurikkalan uskallus ansaitsee hatunnoston. Hän ei 
jätä kiveä kääntämättä päästäkseen 

käsiksi pelkoihinsa.” 
– Eeva (Varjojen taika)

”Kirjan parasta antia on moniäänisyys, 
hauskat oivallukset ja vuorovaikutus 

erilaisten ihmisten kesken.” 
– Voi Hyvin (Askeleita)

T I E T O K I R J A L L I S U U S1 8    
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john corvino

MITÄ VIKAA ON  
hOMOSEKSuAALISuudESSA? 

Alkuteos: What’s Wrong with Homosexuality? 
Suomentaja: Kirsi Luoma

Nid., n. 170 s., ISBN 978-952-01-1029-1
Ilm. helmikuussa

”Jos tällainen aloite hyväksyttäisiin, seuraava 
vaihe olisi, että voisi elää vaikka sian kanssa ja 

se olisi yhteiskunnassa hyväksyttävää.” 
– Keskustan kansanedustaja 

Maija-Liisa Linqvist

John Corvino pureutuu aiheeseen, joka on tulossa 
pika puolin esille myös Suomen eduskunnassa: samaa 
sukupuolta olevien ihmisten suhteeseen ja avioliitto-
oikeuteen. Ennen kaikkea hän tarkastelee väitettä, että 
homoseksuaaliset suhteet ovat moraalisesti väärin. Hän 
tekee selväksi, että väite on merkittävä yksilöille, yh-
teiskunnalle, käynnissä olevalle avioliittokeskustelulle 
ja muille poliittisille kysymyksille. Samalla hän kumoaa 
lukuisia harha- ja ennakkoluuloja homo-, lesbo-, bi- ja 
transihmisten välisistä suhteista, seksisuhteet mukaan 
lukien.

John Corvino (s. 1969) on amerikkalaisen Wayne Sta-
te Universityn filosofian professori, joka on kirjoitta-
nut kirjoja ja artikkeleita käytännöllisestä filosofiasta. 
Homo seksuaalien oikeuksia hän on puolustanut lukui-
silla foorumeilla. 

”Corvinon kirja pettämättömän kärsivällinen ja huu-
morilla silattu. Olennainen ja helppolukuinen teos 

kaikille aiheesta kiinnostuneille” 
– Publishers Weekly

Hittiparaatissa 16 sarjaku-
vantekijää kertoo, kuinka 
menestykset ovat syntyneet 
ja mihin he itse ovat sarja-
kuvillaan pyrkineet. Haas-
tattelut vievät myös matkalle 
läpi suomalaisen sarjakuvan 
historian 1940-luvulta nyky-
päivään. Matkan varrella 
hahmottuu suomalaisen 
valta virran sarjakuvan kehitys ja suhde aikaansa. Mikä 
kunakin aikana on saanut kansanjoukot lukemaan sarja-
kuvia? Millaisia aiheita sarjakuvissa on käsitelty, millai-
siin tarinoihin ja henkilöihin on tykästytty?

Sadat tuhannet lukivat Tarmo Koiviston Mämmilää 
1980–1990-luvuilla, kun rakennemuutos rassasi koko 
maata. Sari Luhtasen ja Tiina Pajun Maisa ja Kaarina 
on ilmestynyt Annassa 1980-luvulta lähtien. Ilkka Hei-
län toimistosarjakuva B. Virtanen iski 90-lukulaiseen 
tajuntaan, ja samoihin aikoihin ihmissuhde sarjakuva 
koki uuden nousun Naisen kanssa -sarjakuvan suosion 
myötä. Milla Paloniemen Kiroilevasta siilistä taas tuli 
netin ansiosta hitti lähes yhdessä yössä.

Hännisen ja Römpötin 
edellinen yhteinen teos 
Päin näköä ilmestyi suoma-
laisen sarjakuvan 100-vuo-
tisjuhlavuonna 2011. 

Ville Hänninen (s. 1976) on 
sarjakuvaan ja kirjallisuu-
teen erikoistunut toimittaja 
ja tietokirjailija. Hänninen 

on tehnyt kymmenkunta tietoteosta ja kirjoittaa arvioita 
muun muassa Aamulehteen. 

Harri Römpötti (s. 1964) on työskennellyt sarjakuvaan, 
elokuvaan, musiikkiin ja kirjallisuuteen erikoistuneena 
toimittajana neljännesvuosisadan. Hän kirjoittaa muun 
muassa Helsingin Sanomiin.

”Päin näköä! on ehdoton hankinta jokaiselle 
kotimaisesta nykysarjakuvasta kiinnostuneelle.” 

– Kauppalehti

T I E T O K I R J A L L I S U U S
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johan Persson & Martin Schibbye

hELVETIN KELLArISSA 
– 438 päivää diktatuurin vankeina

Esipuhe: Jan Guillou
Alkuteos: 438 dagar 

–  vår berättelse om storpolitik, 
vänskap och tiden som diktaturens fångar

Suomentaja: Sanna Kangasluoma
Sid., n. 400 s., ISBN 978-952-01-1018-5

Ilm. huhtikuussa

Henkeäsalpaava seikkailu  
– paitsi että joka sana on totta

Kirja perustuu enim-
mäkseen Perssonin 
ja Schibbyen salaa 
pitämiin päiväkir-
joihin, jotka heitä 
tapaamassa käyneet 
omaiset ja Ruotsin 
va lt ion  edust ajat 
kuljettivat vankilan 
ulkopuolelle.

Johan Persson (s. 
1982) on valokuvaaja.  

Martin Schibbye (s. 
1980) on vapaa toi-
mittaja.  

Kaksikko sai vuonna 
2012 Ruotsin leh-

denjulkaisijaklubin Anna Politkovskaja -muistopalkin-
non ja vuonna 2013 Toimittajat ilman rajoja -järjestön 
lehdistönvapauspalkinnon, koska ”he ovat uskaltaneet 
haastaa lehdistönvapauden rajat maassa, jossa vapaa 
journalistiikka leimataan terrorismiksi”. 

”Kirja on räväkkä, äärimmäisen hyvin kirjoitettu 
reportaasi ja herkeämättömän jännittävä. 

Vankilakuvauksena se pitäisi lukea välittömästi 
klassikkojen joukkoon.” 

– Svenska Dagbladet

Johan Persson ja Martin 
Schibbye, kolmikymp-
piset ruotsalaismiehet, 
lähtevät kesäkuussa 
2011 jutuntekoon Etio-
pian kiistanalaisille 
Ogadenin öljykentille, 
missä toimii myös ruot-
salaisomisteinen Lun-
din Petroleum -yhtiö. 
He siirtyvät maahan 
laittomasti ilman viisu-
mia Somaliasta Ogade-
nin vapautusrintaman 
sissien avustuksella. 
Alkaa tapahtumaketju, 
josta ei käänteitä puutu. 

Etiopialaissoti laat 
ottavat miehet kiinni 
heinäkuussa. Oikeu-
denkäynnissä kaksikolle lätkäistään 11 vuoden van-
keustuomio terrorismista. Kakkua ei istuta siistissä 
ruotsalaisvankilassa vaan Kalityssa, jossa samassa sei-
nättömässä salissa istuu, nukkuu, syö, tekee tarpeensa 
ja tappelee kymmeniä miehiä. Eri kansallisuuksia, eri 
uskontokuntia, eri rikoksia. Kuumuus on sietämätön, 
samoin öiden kylmyys, lämmin vesi on harvinaista ylel-
lisyyttä, kylmääkään ei aina tule, ruokavalio on niukka 
ja mielenterveys uhattuna. 

Kirja etenee kuin seikkailu, ja jännitys tiivistyy niin, 
että unohtaa lukevansa tositarinaa. Juonen käänteisiin 
eläytyy täysillä vaikka tietääkin pyörityksen päättyvän 
onnellisesti.  

Vankilaelämän ja vapautusneuvottelujen lisäksi kirja 
kertoo Etiopiassa ihmisoikeuksien ja sananvapauden 
loukkauksista, öljynhimosta ja suurvaltapolitiikasta.  
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Andreas dregen & Tore S. börjesson

MINÄ, drEgEN 
Alkuteos: Dregen: Självbiografin

Suomentaja: Sirje Niitepõld
Sid., n. 380 s., ISBN 978-952-01-1037-6 

Ilm. helmikuussa

Kitarakomeetan avoimuus riisuu aseista

Dregen on Pohjoismaiden 
suurimpia rocktähtiä, joka 
tarttui kitaraan ja hylkäsi aja-
tuksen tavallisesta elämästä 
jo ala-asteella. Hän nousi 
kansainväliseen kuuluisuu-
teen Backyard Babiesin ja 
The Hellacoptersin riveissä 
ja on ollut vuodesta 2011 
Michael  Monroen bändin ki-
taristi. Ruotsissa hänestä on 
tullut kansallissankari, jonka 
seuraan pyrkivät kaikki kruu-
nunprinsessa Victoriasta Hel-
vetin enkeleihin.

Dregenin elämästä ei ole 
koskaan puuttunut drama-
tiikkaa: yksitoistavuotiaana 
hän näki isänsä hirttäytyvän, 
ja vuonna 2004 hän ja hänen 
vaimonsa, laulaja Pernilla 
Andersson, joutuivat keskel-
le tsunamia. 

Omaelämäkerrassaan Dre-
gen puhuu avoimesti niin 
elämänsä huippukohdista 
kuin tragedioistakin. Tarinaa 
värittää seksin, huumeiden 
ja rock’n’rollin epäpyhä kol-
minaisuus, mutta Dregenin 
vilpittömyyden vuoksi se 
kiertää kliseiden karikot. 
Kyynikkokin laskee suojauk-
sensa, kun Dregen kuvaa, kuinka hän järjesti pikku-
poikana saunatuvassa Kissin biisejä soittavan bändinsä 
keikan, jossa hän tarjoili yleisölle popcornia ja sipsejä ja 
jossa hänen äitinsä hoiti pyrotekniikan keittämällä vet-
tä kattilassa ja päästämällä höyryn sitten ulos. Neste ei 
noussut hattuun edes silloin, kun koulupojan unelmat 
kävivät toteen ja Dregen päätyi hengailemaan aiemmin 

fanittamiensa rocktähtien, kuten Guns N’ Rosesin ja 
AC/DC:n jäsenten, kanssa.

Dregen (s. 1973) on ruotsalainen kitaristi, joka julkaisi 
syyskuussa 2013 ensimmäisen soololevynsä. 

Tore S. Börjesson on ruotsalainen musiikkitoimittaja.

M U S I I K K I K I R J A T
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Paul rees

rObErT PLANT
– Elämä

Alkuteos: Robert Plant: A Life
Suomentaja: Jonna Joskitt-Pöyry & Juha Arola

Sid., n. 390 s., ISBN 978-952-01-1017-8
Ilm. maaliskuussa

Kultaisen jumalan tarina 

Robert Plantia ei voi ku-
vailla ilman ylisanoja. 
Hän on kaikkien aikojen 
merkittävimpiä laulajia ja 
populaarimusiikin histo-
rian unohtumattomim-
pia ikoneita. 

Hän tuli tunnetuksi 
kaikkien aikojen tär-
ke impi in  b ände i h in 
kuuluvan Led Zeppelinin 
laulajana ja muutti käsi-
tyksiä siitä, miltä rock-
musiikin pitää kuulostaa 
ja miltä rockmuusikon 
pitää näyttää.  Kahdek-
sankymmentä luvul la 
alkaneella soolourallaan 
hän on osoittanut ky-
kynsä uudistua, ja hänen 
kaksituhatluvulla julkai-
semansa albumit ovat 
olleet arvostelumenes-
tyksiä.

Yksityisyyttään tark-
kaan varjellut Robert 
Plant on antanut lukuisia 
haastatteluja tätä defini-
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tiivistä elämäkertaa var-
ten. Robert Plant: Elämä 
on ensimmäinen kattava 
kokonaiskuvaus hänen 
elämästään ja urastaan. 
Se kertoo, miten Plantista 
kehkeytyi elävä legenda 
ja mikä on vienyt häntä 
eteenpäin, kartoittaa Led 
Zeppelin -aikojen huiput 
ja kuilut sekä kuvaa hä-
nen kohtaamiaan trage-
dioita, kuten oman pojan 
ja John Bonhamin kuole-
maa ja omaa vakavaa au-
tokolaria. Muun muassa 
viikinkitarustosta, J. R. 
R. Tolkienin tuotannosta 
ja walesilaismytologiasta 
inpiraatiota ammentava 
Plant paljastuu moni-
tahoiseksi persoonaksi, 
jonka luovuus ei osoita 
ehtymisen merkkejä. 

Paul Rees on englantilai-
nen musiikkitoimittaja ja 
Q-lehden entinen päätoi-
mittaja.

”Rees ei jätä yhtäkään kiveä kääntämättä informatiivi-
sessa ja viihdyttävässä elämäkertateoksessaan.”

– Mojo

”Tästä teoksesta löytyy kaikki, mitä voimme tietää 
Robert Plantistä ihmisenä ja muusikkona.”

– Q Magazine
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Viljami Puustinen

KINgSTON wALL 
– Petri wallin saaga

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

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 
kirjailija, joka on työskennellyt Rumban päätoimitta-
jana ja julkaissut rockhistoriikkeja. Hänen teostaan 
22-Piste pirkko on ylistetty yhdeksi parhaista suomalai-
sista bändikirjoista, ja hänen ensimmäinen teoksensa 
This Is U.S.A. – Hellsinki Rock’n’roll Underground 89–99 
on unohtumaton ajankuva Kallion rockskenestä viime 
vuosi sadan lopulla.
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”Viihdyttävä grungehistoriikki on huumeiden ja 
egojen kyllästämä flanellipaitaisten pitkätukkien 

saippuaooppera, jossa Seattlen musiikkikuvioiden 
avainhahmot muistelevat kuohuvaa aikakautta.” 

– The Guardian

Mark Yarm

KAIKKI rAKASTAVAT SEATTLEA
– grungen tarina

Alkuteos: Everybody Loves Our Town: An Oral History of Grunge
Suomentaja: Jere Saarainen

Sid., n. 650 s., ISBN 978-952-01-0880-9 
Ilm. maaliskuussa

Seksiä, huumeita ja grungea

Kaikki rakastavat Seattlea on liikuttava ja haus-
ka kertomus angstin alkemisteista. Se kuvaa 
grungen kultakautta muusikoiden ja muiden 
skenen sisäpiiriläisten sanoin. Ääneen pääse-
vät Nirvanan, Pearl Jamin, Soundgardenin, 
Alice in Chainsin, Screaming Treesin, Ho-
len, Mudhoneyn, L7:n ja lukuisten muiden 
bändien  jäsenet.

Tarina alkaa rupisilta treenikämpiltä ja hui-
pentuu Nirvanan, Pearl Jamin, Soundgardenin 
ja Alice in Chainsin maailmanmenestykseen. 
Uskomaton hype mullisti koko skenen, ja sek-
si, huumeet, egot ja raha heittivät bensaa liek-
keihin. Lopulta heroiini alkoi vaatia uhrejaan, 
ja Kurt Cobainin ja Layne Staleyn kaltaiset 
supertähdet kuolivat yksinäisyydessä. 

Teos oli ilmestymisvuonnaan Time-lehden 
vuoden kirja, Spinin ja NPR:n kymmenen 
parhaan kirjan joukossa sekä Time Out New 
Yorkin kriitikon valinta.

Mark Yarm on musiikkitoimittaja, joka kir-
joittaa säännöllisesti muun muassa Spiniin, 
Wirediin ja Village Voiceen.

”Teos on tyhjentävä kuvaus Seattlen 
odottamattomasta rakettimaisesta noususta 

universumin keskipisteeksi. 
Tästä on vaikea panna paremmaksi.”

– Spin

”Teoksessa on niin paljon kiehtovia tarinoita, 
selkäänpuukotusta ja kuolemaa, että se on 

kuin Shakespearen kertomus sotkutukkaisista 
heroiiniriippuvaisista.” 

– Revolver
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Alex Ogg

dEAd KENNEdYS 
– fresh fruit for rotting Vegetables 

Alkuteos: Dead Kennedys: 
The Story of Fresh Fruit for Rotting Vegetables

Suomentaja: Juha Ahokas
Sid., n. 200 s., ISBN 978-952-01-0959-2

Ilm. tammikuussa

Punkin räyhähenget olivat piikki 
konservatiivien lihassa 

Dead Kennedys (1978–1986) on kaikkien aikojen suo-
situimpia ja vaikutusvaltaisimpia punkbändejä, ja sen 
kultaa myynyt esikoisalbumi Fresh Fruit for Rotting Ve-
getables valitaan säännöllisesti parhaiden punkalbumien  
joukkoon. Provokatorinen bändi oli piikki konserva-
tiivien ja äärioikeiston lihassa, ja sen keikat päättyivät 
useimmiten täysimittaisiin mellakoihin. Yhtyeen lau-
lusolisti Jello Biafra tunnetaan myös vihreän puolueen 
vaikuttajana, sensuurin vastustajana sekä keppostelija-
na, joka muun muassa meni naimisiin hautausmaalla.

Dead Kennedysin tarina on täynnä skandaaleja, ra-
jojenrikkomista ja moraalista närkästystä. Tämä kirja 
valottaa bändin dynamiikkaa ja vinksahtanutta nerok-
kuutta keskittymällä sen ensimmäiseen kokoonpanoon 
ja  legendaarisen esikoisalbumin tekoon. Jello Biafra 

heikki Salo

KAhLEKuNINgASLAjI
– Laululyriikan käsikirja (uP) 

Nid., n. 300 s., ISBN 978-952-01-1051-2 
Ilm. helmikuussa

Ensimmäinen suomenkielinen tietopaketti 
laulutekstien tekemisestä saa kaivatun 

uusintapainoksen

Eturivin sanoittaja ja kouluttaja Heikki Salo on laatinut 
ainutlaatuisen oppaan säkeiden taonnan tekniikkaan ja 
taiteeseen. Kirja perustuu Salon pitkään kokemukseen 
paitsi biisintekemisen ammattilaisena myös laulunteki-
jöiden kurssittajana.

Käsikirjan lähtökohta on, että laululyriikka on oma 
kirjoittamisen lajinsa, jolla on omat erityispiirteen-
sä, sääntönsä ja vapautensa. Käsittelyssä ovat muun 
 muassa tekstin ja musiikin välinen suhde, laulun eri 
osat, tekstin koukkupaikat, riimittely ja tarinankerron-

kommentoi ja täydensi huomioillaan teosta, jossa on 
paljon julkaisemattomia valokuvia.

Alex Ogg on tunnettu ja tunnustettu musiikkikirjailija 
ja -toimittaja, joka haastatteli kirjaa varten kaikkia bän-
din jäseniä ja jonka viimeisin teos  The Art of Punk (yh-
dessä Russ Bestleyn kanssa) on saanut ylistäviä arvioita. 

ta. Vankkaa ja jäsenneltyä teoreettista tietoa ryydittävät 
lukuisat omat kokemukset ja esimerkit. Salo tarjoaa soi-
van sanasäilän vääntäjille myös konkreettisia tehtäviä.

Päivitettyyn uusintapainokseen on lisätty osuus vii-
me aikoina suureen suosioon nousseesta co-writingista.

Heikki Salo (s. 1957) on monipuolinen musiikkimies, 
sanoittaja, säveltäjä, laulaja ja laululyriikan opettaja, joka 
on tullut tunnetuksi Miljoonasade-yhtyeensä keulaku-
vana. Sittemmin Salo on tehnyt myös teatterimusiikkia 
sekä sanoittanut lauluja muille artisteille ja säveltäjille. 
Salo on saanut laululyriikastaan Junnu Vainio -palkin-
non.

”Kenestäkään ei tule lauluntekijää pelkästään 
kirjoja lukemalla, mutta Salon käsikirja on varmasti 

kannustavimpia ja monipuolisimpia, joita aiheesta on 
millään kielellä saatu aikaan.” 

– Aamulehti
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henkisistä, korkeaa ja populaaria yhdistävistä sarjaku-
vista, joiden keskeisiä piirteitä ovat soljuva kuvaker-
ronta, psykedeelisen harkittu värimaailma, humaanit 
hahmot ja rikas kieli. Hänen sarjakuviaan on nähty 
muun maussa Ilta-Sanomissa ja Voima-lehdessä. Rapin 
albumi Meti oli ehdolla Euroopan tärkeimmän sarjaku-
va-albumipalkinnon saajaksi Angoulêmen sarjakuvafes-
tivaalin pääsarjassa vuonna 2011. Rapi oli myös vuoden 
2013 Rakkautta ja anarkiaa -festivaalin taiteilija. Kosmis-
ta kauhua ilmestyy ranskaksi keväällä 2014. 

Metistä sanottua:
”Rapin rosoinen viiva tuntuu kumpuavan suoraan 
punamullasta. Runsaat ja villit – liki psykedeeliset 

– värit rakentavat paradoksaalisesti myös rauhallista ja 
verkkaista tunnelmaa. 

Meti-albumi on esineenäkin kaunis.” 
– Helsingin Sanomat

Aapo rapi

KOSMISTA KAuhuA 
Nid., 80 s., nelivärinen, ISBN 978-952-01-1033-8

Ilm. tammikuussa

Undergroundhenkistä 
kauhuromantiikkaa ja sotkuja 

KELAn kanssa 
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Vampyyri ja hänen palvelijansa Igor elävät leppoisasti  
vanhassa linnassa. Luetaan Lovecraftia, soitetaan urku-
ja, chillaillaan kryptassa ja testataan taikaliemiä. Myös 
viiniä ja tupakkia kuluu. Sitten ovelle koputtaa valtion 
virkamies sekavanoloisen selvityskaavakkeen kera. Tari-
na lähtee lentoon, ja vanhan ajan hirviöt joutuvat taiste-
lemaan nykyajan kauhuja vastaan. Miksi koskaan ei saa 
olla rauhassa, vaikka aikaa olisi ikuisuus?

Mystisiin ulottuvuuksiin yltävää ja populaarikuvas-
toa kierrättävää sarjakuvaa luonnehtii Rapille ominai-
nen lämminhenkinen huumori. Omaelämäkerrallisilla 
aineksilla höystetty laitapuolen kulkijoiden sympaatti-
nen kuvaus tekee tästäkin albumistaan ainutlaatuisen. 
Se on myös kannanotto syrjäytyneiden kummajaisten 
elinmahdollisuuksien puolesta.

Aapo Rapi (s. 1977) tunnetaan erityisesti underground-
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Maria björklund

MAdONrEIKIÄ
Sid., 120 s., nelivärinen, ISBN 978-952-01-0951-6

Ilm. helmikuussa

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-liitteessä ilmestyneissä strippisarjoissa, 

jyrki A. Mäki

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

Ilm. helmikuussa

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 Sarjakuva-Finlandia-ehdokkaana vuonna 2012. 

Jyrki Anselmi Mäki (s. 1962) on kuvataiteilija, kuvit-
taja, sarjakuvapiirtäjä ja kulttuurin sekatyöläinen. Sar-

jakuviensa lisäksi hänet tunnetaan oululaisesta Radio-
puhelimet-yhtyeestään. 

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

S A R J A K U V A T
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mutta nyt pääsemme seuraamaan planeetan elämää 
kokopitkässä tarinassa Madonreikiä. Villeinä ja elävinä 
hehkuvat värit houkuttelevat mukaan olioiden muodon-
muutoksiin 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 kansainvälisillä 
festivaaleilla. Yksi viimeisimpiä animaatiotöitä on gal-
leriainstallaatio Kihi-Kuhi, joka on tähän mennessä 
kiertänyt taidemuseoissa ja -gallerioissa aina Keravalta 
Berliiniin. 

Planeetta Z -albumista sanottua:

”Björklundin sanattomat neliruutuiset stripit ovat 
sympaattisinta sarjakuvaa, mitä muistan muutamaan 

aikaan lukeneeni. Siinä on sellaista sulavuutta ja ilmeik-
kyyttä, jota hiotumpaa jälkeä tekevien 

piirtäjien töistä saa usein turhaan hakea. Bravo!” 
– Keskisuomalainen

K
uva: Peipa M

äki



jussi Ahokas & Lauri holappa

rAhATALOuS hALTuuN 
Sid., n. 300 s., ISBN 978-952-01-1023-9

Ilm. maaliskuussa

Kriittinen johdatus kapitalistiseen 
rahatalousjärjestelmään

Mitä raha on? Mitkä ovat rahataloudellista toimintaa 
ohjaavat motiivit? Miksi valtavirtainen talousteoria 
epäonnistuu kapitalistisen rahatalouden selittämisessä? 
Rahatalous haltuun vastaa muun muassa näihin kysy-
myksiin. Kirja osoittaa, kuinka yleiset käsitykset rahas-
ta, valtion roolista rahataloudessa sekä talouspolitiikan 
rajoista ovat ristiriidassa rahataloudellisen todellisuu-
den kanssa. Koska yhteiskuntamme on rakentunut ra-
hatalousjärjestelmän ympärille, virheelliset käsitykset 
rahatalouden perusinstituutioista ja talousjärjestelmän 
toiminnasta ovat merkittävä rajoite aidolle demokrati-
alle ja mielekkäälle julkiselle keskustelulle. Rahatalous 
haltuun esittää kattavan ja realistisen vaihtoehdon ny-
kyiselle talouspolitiikalle.

Keskustelu globaalin finanssikriisin ja euroalueen 
velkakriisin jälkeen on ollut kapeaa ja johtanut talous-
politiikan ja euroalueen kriisinhoidon epäonnistumi-
seen. Kun todelliset vaihtoehdot puuttuvat, harjoitettu 
talouspolitiikka perustuu virheellisille tulkinnoille ja 
kriisien ratkaisu ja ennaltaehkäisy eivät onnistu. Ahok-
kaan ja Holapan reformiohjelman tavoitteena on täys-
työllisyys, taloudellinen vakaus, hyvinvointivaltion 
pelastaminen sekä sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.

YTM Jussi Ahokas (s.1982) on väitöskirjatutkija Itä-
Suomen yliopistossa historia- ja maantieteiden laitok-
sella. Ahokas on tutkinut muun muassa suomalaisen 
aluepolitiikan rahavirtoja, rahoitusmarkkinakriisejä, 
kapitalistisen rahatalouden instituutioita sekä keynesi-
läisyyttä Suomessa.

VTM Lauri Holappa (s. 1982) työskentelee Helsingin 
yliopistossa politiikan ja talouden tutkimuksen laitok-
sella väitöskirjatutkijana ja tuntiopettajana. Holappa on 
keskittynyt tutkimuksessaan erityisesti taloustieteellis-
ten ideoiden poliittisten vaikutusten tarkasteluun sekä 
jälkikeynesiläiseen talousteoriaan.

robin hahnel

OSALLISuuSTALOudEN  
AAKKOSET 

Alkuteos: Of the people, by the people – The Case for a Parti-
cipatory Economy 

Suomentaja: Antti Jauhiainen
Nid., 192 s., ISBN 978-952-01-1043-7

Ilm. helmikuussa

Kohti ihmiskasvoista taloutta

Mitä jos ympäristöystävälliset tuotteet olisivat halvem-
pia, työajat itse päätettävissä ja ahkeruudesta todella pal-
kittaisiin? Osallisuustalous avaa uusia näkymiä työhön 
ja siihen, miten yritykset ja kuluttajat saisivat vapaasti 
päättää omasta taloudestaan.

Osallisuustalouden aakkosissa taloustieteen profes-
sori Robin Hahnel esittelee realistisesti konkreettisia 
ehdotuksia tulevaisuuden oikeudenmukaiselle ja eko-
logisesti kestävälle taloudelle. Runsasta kansainvälistä 
keskustelua herättänyt osallisuustalous on uskottava ja 
taloustieteellisesti vertailukelpoinen vaihtoehto perin-
teisille talousjärjestelmille kapitalismille ja kommunis-
mille. 

Osallisuustalouden aakkoset on kirja optimisteille, 
sillä Hahnelin mukaan talouden ei tarvitse perustua 
kilpailuun, ahneuteen ja sanelupolitiikkaan. Teos on 
kuitenkin suunnattu myös epäilijöille, sillä on syytäkin 
vaatia selvää näyttöä ja konkreettisia vastauksia siihen, 
miten moderni talous voisi lopultakin luopua ihmisten 
ja luonnon hyvinvointia kuristavista haitallisista talou-
den lainalaisuuksista. 

Robin Hahnel on yhdysvaltalainen kansainvälises-
ti arvostettu taloustieteen emeritusprofessori, jolta on 
aikaisemmin julkaistu suomeksi teokset Poliittisen ta-
loustieteen aakkoset (2008) sekä Kilpailusta yhteistyöhön 
– kohti oikeudenmukaista talousjärjestelmää (2012).

”Selkeän ja suoran esitystapansa ynnä lukeneisuuden, 
jolla Hahnel paneutuu erilaisiin kysymyksiin ja  

murheenaiheisiin, ansiosta kirja on paitsi paras hetki 
aloittaa tutustuminen osallisuustalousmalliin myös 

tuon mallin kehittynein versio.” 
– Marx & Philosophy Review of Books
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