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Marko Annala

VÄRITYSKIRJA
Sid., n. 230 s., ISBN 978-952-01-1605-7

Ilm. maaliskuussa  
 

Kertomus kasvusta, kivusta, isyydestä ja 
kaiken läpi leikkaavasta luovuudesta

Ymmärrän varmaan toden teolla, millaista oli olla 
isänä minulle, vasta kun omat lapseni toistavat 
samat virheet. Aikuisuuden kynnyksellä viesti-
kapulaa siirrettäessä kapulan kuuluu poltella 
sormissa. Se on koko juoksun dramaattisin 
vaihe. Kukaan kantajista ei tiedä, läh-
teekö hän ankkurimatkalle vai siir-
tääkö vain kapulaa eteenpäin.

Värityskir ja  on tekijänsä 
omiin kokemuksiin perustu-
va, raadollisen rehellinen ro-
maani, joka kuvaa tavallista 
elämää epätavallisissa puit-
teissa. Se on tarina minuu-
desta ja siitä, kuinka maail-
ma voi kadottaa värinsä.

Marko Annala (s. 1972) on menestynyt rock-
lyyrikko, jonka sanoituksia kuvataan tumman-
puhuvuudestaan huolimatta lohdullisiksi. Esi-
koisromaaninsa julkaiseva Annala tunnetaan 
parhaiten Mokoma-yhtyeen laulajana.
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Tiina Raevaara

VERI JOKA  
SUONISSASI  

VIRTAA
Sid., n. 350 s., ISBN 978-952-01-1551-7

Ilm. maaliskuussa

Tiina Raevaara (s. 1979) on palkittu kirjailija, 
tiedetoimittaja, perinnöllisyystieteeseen eri-
koistunut biologi ja filosofian tohtori. Veri joka 
suonissasi virtaa on hänen kiitetyn Korppinaiset-
romaaninsa itsenäinen jatko-osa. Häneltä on 
aiemmin ilmestynyt viisi romaania, Runeberg-
palkinnon voittanut novellikokoelma ja kaksi 
tietokirjaa. Vuonna 2015 Raevaaralle myönnet-
tiin tiedonjulkistamisen valtionpalkinto.

”Korppinaiset uhkuu salaperäistä vaaraa ja 
kuolemantuntua.” – Savon Sanomat

”Korppinaiset on mystinen kirja ja hyvin erikoi-
nen rakkaustarina.” – Etelä-Saimaa

Onko rakkaus kuolemaakin vahvempi?

Johannes on rakastanut Aaloa pakonomaisesti 
koko elämänsä, mutta aina kun hän on tavoit-
tamaisillaan rakastettunsa, nainen katoaa. Nyt 
aika uhkaa loppua: Johannes tietää Aalon olevan 
parantumattomasti sairas. Selvitellessään naisen 
olinpaikkaa Johannes kuulee salaperäisiä huhuja 
lahkosta, joka lääkäreineen kykenee kokoamaan 
ihmisiä kertaalleen kuolleista onnettomuuksien 
uhreista ja elimiään luovuttaneista aivokuolleis-
ta. Miksi Aalo piilottelee Romaniassa lahkon 
suojissa? Pahinta pelkäävä Johannes lähtee ha-
kemaan morsiantaan viimein kotiin.

”Oudon, uskomattoman ja 
sopivasti pelottavan suvereeni mestari.”  

– Helsingin Sanomat
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Jesse Haaja ja Helena Waris

RENDEL
Sid., n. 230 sivua, 978-952-01-1529-6

Ilm. tammikuussa

Helena Waris (s. 1970) on Mikkelin Ristiinas-
sa asuva kirjailija. Waris on voittanut 4 kertaa 
Kuvastaja-palkinnon, joka myönnetään vuo-
den parhaalle suomalaiselle fantasiakirjalle. 
Fantasian  lisäksi Waris kirjoittaa dystopiaa ja 
jännitystä ja haaveilee kauhun ja komiikan alue-
valtauksista. Wariksen palkitusta Pohjankontu-
trilogiasta on myös suunnitteilla elokuva.

Jesse Haaja (s. 1983) on mikkeliläinen elokuvan-
tekijä, joka hahmotteli jo koulupoikana en-
simmäiset luonnokset Rendel-hahmosta. Mai-
nostoimistoyrittäjänä toimiva Haaja on muun 
muassa äänestetty vuoden 2015 positiivisim-
maksi mikkeliläiseksi. 

Suomen ensimmäisen supersankarin 
kostoretki

Raastava tragedia tekee tavallisesta mikkeliläi-
sestä perheenisästä naamioidun supersankarin. 
Hänestä tulee Rendel, naamioitunut supersan-
kari, joka lähtee kostoretkelle monikansallista 
lääkeyhtiö VALAa vastaan. 

Rendel pohjautuu samannimiseen kotimai-
seen elokuvaan, joka nähdään valkokankaalla 
alkuvuodesta 2017. Jesse Haajan unelma on 
parin vuoden aikana paisunut pienestä indie-
leffasta 1,3 miljoonan euron tuotannoksi, joka 
lähtee kansainväliseen levitykseen. 



    7K 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 S

Lauri Eirola

HARMEGIDDO
Sid., n. 400 s., ISBN 978-952-01-1546-3  

Ilm. helmikuussa

Historiallinen romaani 
myyttisen Babylonian noususta 

maailmanherruuteen

Assyrialainen Naramu marssii Egyptin faraon 
johtaman liittouman mukana Babylonian armei-
jaa vastaan. Samaan aikaan Babylonian armei-
jassa Amel-Marduk tavoittelee kuninkaanpoika 
Nebukadressarin luottamusta ja upseerin ase-
maa. Kahden nuorukaisen kohtalot kietoutuvat 
yhteen, kun hallitsijat valmistautuvat taisteluun, 
joka ratkaisee maailmanherruuden. 

Harmegiddo kuvaa suurten mullistusten 
aika kautta 600-luvulla ennen ajanlaskun alkua, 
jolloin maailmanjärjestys asetettiin uudelleen 
nykyisen Lähi-idän alueella. Kirja on Assurin 
kehrä -romaanin itsenäinen jatko-osa.

Lauri Eirola (s. 1987) on kirjailija ja kauppatie-
teiden maisteri. Hänen esikoisromaaninsa Assu-
rin kehrä ilmestyi vuonna 2015. 

”Eirolan historiallinen romaani Assurin kehrä
on lajityypin tukeva edustaja.” 

– Helsingin Sanomat

Hannu Vuorio

TAKSIKUSKI 
Sid., n. 230 s., ISBN 978-952-01-1608-8

Ilm. maaliskuussa

Kun poliisi ei tee mitään, jonkun muun 
on pakko toimia

Entinen vapaaottelija, nykyinen taksikuski Riku 
Salo odottaa Helsingin masentavassa syyssäässä 
asiakkaita. Rutiinin katkaisee puhelinsoitto: tut-
tava on yritetty raiskata. Kyllästyttyään poliisin 
toimettomuuteen Salo alkaa selvittää asiaa ja 
ajautuu vapaaottelukehää julmempaan häkkiin, 
ammattimaisen huumerikollisuuden maail-
maan.

Hannu Vuorio (s. 1941) on pitkän linjan dekka-
risti ja vahvasti helsinkiläinen kirjailija: Kallion, 
Käpylän ja Koskelan kulmien, katsomusten ja 
kielen sekä yhteiskunnallisen muutoksen uskot-
tava kuvaaja. 

”Jos Reijo Mäki on leimallisesti turkulainen 
kirjailija, Hannu Vuorio on varmasti yhtä 

suuressa määrin Helsingin taitava kuvaaja.” 
– Kirjasampo
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Tuuli Salminen 

SURULINTU
Sid., n. 250 s., ISBN 978-952-01-1554-8

Ilm. helmikuussa

Koskettava romaani valheiden 
kovasta hinnasta

 
Kirjailija Jaakob Kara tekee kuolemaa. Lopun lä-
hestyessä hän toivoo, että hänen elämänsä naiset – 
vaimo, sisar ja sisarentytär – lähentyisivät toisiaan. 
Yhdessä kolmikko olisi vahvempi surua vastaan.

Menneisyys on kuitenkin punonut sitkeitä 
ansalankoja naisten välille. Kun yhdistävä tekijä 
poistuu, säröilevä yhteys alkaa katkeilla. Sitten 
Jaakobin kuolema paljastaa elämän kokoiset val-
heet. Yhdistääkö vai erottaako totuus naiset? 

Helsingissä asuva Tuuli Salminen (s. 1965) toi-
mi pitkään it-alalla. Surulintu on hänen esikois-
teoksensa.

Raija-Sinikka Rantala

MAANANTAI-
KAPPALE

Sid., n. 250 s., ISBN 978-952-01-1541-8
Ilm. helmikuussa

Kaksi naista, kaksi sairauskertomusta

Odottamaton ja aina yhtä epätoivottu vieras 
tunkeutuu kutsumatta kahden naisen elämään. 
Toinen heistä tulee yllätetyksi mammografiassa, 
toisen postiluukusta alkaa kolahdella kirjekuoria 
tuntemattomalta lähettäjältä.

Maanantaikappale pureutuu rintasyövän to-
dellisuuteen vuodenkierron ajan. Yksityiskoh-
taiset dokumentit toimivat oppaina maailmaan, 
johon äkkisairastunut potilas temmataan. Ro-
maani kertoo sairastamisen arjesta realistisesti 
ja kriittisesti. Ei ihmeitä, ei sankareita. 

Miten kaksi vuodenkulkua lopulta kohtaavat 
toisensa?
 
Raija-Sinikka Rantala (s. 1947) on helsinkiläi-
nen teatteriohjaaja ja kirjailija. Like on aiemmin 
julkaissut häneltä teokset Poliisin pojat (2015), 
Miekkatanssi  (2012), Klovni  (2009) ja  Opti-
misti  (2005). Lisäksi hän on kirjoittanut muun 
muassa Stanislavskin metodia esittelevän kirjan 
Näyttelijä – auteur. 
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Terhi Kuusisto

HIEKKA- 
MANDALA

Sid., n. 250 s., ISBN 978-952-01-1549-4  
Ilm. helmikuussa

Taianomainen tarina naisesta, miehestä 
ja syntymättömästä lapsesta

Hiekkamandala on romaani pätkätöiden välillä 
ajelehtivasta sukupolvesta, parisuhteesta ja elä-
män syvemmän merkityksen tavoittelusta. Se on 
omintakeinen tarina ystävyydestä, kateudesta ja 
joogasta, kertomus virheistä, niiden kohtaami-
sesta ja sukupolvien kuilusta.

Terhi Kuusisto (s. 1973) on helsinkiläinen kir-
jailija ja suomentaja. Hänen esikoisteoksensa 
 T-paita ilmestyi vuonna 2001.

”T-paita on hyvin runonkaltainen 
pienoisromaani... Pienoisromaanin nimi, 

T-paita, symboloi paljastumista, antautumista 
alttiiksi toisten katseille, riisuutumista tilaan, 

jossa mitään ei enää voi peitellä.”
– Kääntäjä

Hanna Hauru

JÄÄKANSI
Nid., 117 s., ISBN 978-952-01-1548-7

Ilm. tammikuussa

Pienoisromaani sotienjälkeisestä 
elämästä pohjoisen pitäjässä

Jääkansi on 1950-luvun taitteeseen ajoittuva 
kertomus tytöstä, jonka elämässä arvostus ja ra-
kastaminen muuttuvat vieraiksi sanoiksi. Tytön 
isä on kaatunut rintamalla ja äiti ottaa uuden 
miehen, johon sota on jättänyt arpia. Kokemuk-
siensa riivaama mies tekee perheen kotimökistä 
maanpäällisen helvetin, ja lopulta tyttö pakenee 
kotioloja pestautumalla työhön sairaalaan. Nai-
seksi varttuneena hän palaa viimeisen kerran 
kotimökkiinsä vapautuakseen lopullisesti men-
neisyyden varjon alta.

Hanna Hauru (s. 1978) on oululainen kirjailija. 
Häneltä on aiemmin julkaistu neljä lyhytproosa-
teosta ja kolme pienoisromaania.

”Haurun kirjat toimivat salakavalasti: ne ovat 
nopeita lukea, mutta niitä on vaikea unohtaa. 

Hauru kulkee tinkimättä omaa tietään.” 
– Aamulehti



Tiina Lehikoinen 

YKSITYISIÄ  
TRAGEDIOITA

Sid., n. 200 s., ISBN 978-952-01-1559-3
Ilm. helmikuussa

Yksilöitä inhimillisen hädän hetkellä
Tiina Lehikoisen psykologisesti tarkat novellit 
kuvaavat ihmisiä, joiden arjen ja olemisen pe-
rustat horjuvat. Suurimmalle osalle heistä hy-
vinvointiyhteiskunta on pelkkä utopia: yhteisön 
sijaan syrjäytyneiden suojelijana toimii mieliku-
vitus. Valheet, sadut ja pakkomielteet tarjoavat 
lohtua haparoiville mielille. Näkymät ovat traa-
gisia ja koskettavia.

Tiina Lehikoinen (s. 1982) on viisi kiittävän 
vastaanoton saanutta runokokoelmaa julkaissut 
tamperelainen kirjailija ja kuvataiteilija. Hän on 
päätoimittanut runouslehti Tuli&Savua ja on 
Osuuskunta Poesian jäsen.

Jarno Mällinen 

KOTIRINTAMA
Sid., 168 s., ISBN 978-952-01-1550-0  

Ilm. helmikuussa

Sotavuoteen 1941 sijoittuva romaani 
isän ja pojan uudesta elämästä 

syrjäseudulla

Äiti kuoli talvella. Nyt Joonas lähtee isän kuor-
ma-auton kyydissä pohjoiseen, uuteen kotiin. 
Miksei isä ole rintamalla niin kuin muut miehet? 
Mikä tappoi äidin? Mitä naapurin vihamieliset 
pojat tietävät? Vihjeistä piirtyy kuva, joka ei ole 
kaunis. On selvitettävä totuus ja selviydyttävä. 
Pojista ja isästä.

Kotirintama on tiheätunnelmainen romaani 
puhumattomista miehistä, riittämättömyydes-
tä ja kysymyksistä, jotka eivät jätä rauhaan. Se 
on ajankuvaltaan rikas, tarkkanäköinen kuvaus 
menetyksen ja poissaolon vaikutuksista sekä yk-
silön että yhteisön tasolla.

Jarno Mällinen (s. 1965) on oululainen kirjaili-
ja, toimittaja ja muusikko. Häneltä on aiemmin 
ilmestynyt romaanit Hiekkaan piirretty hirviö 
(2014) ja Kieroonkasvukertomus (2011).

”Kieroonkasvukertomus on kasvutarina, 
joka peilaa laajemminkin yhteiskuntaa. 

Mällinen avaa vahvasti.” 
– Kauppalehti
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Jonathan Shaw

NARCISA 
– Tuhkien madonna
Alkuteos: Narcisa: Our Lady of Ashes

Suomentaja: Ilkka Salmenpohja
Sid., 686 s., ISBN 978-952-01-1349-0

Ilm. helmikuussa
  

”Seuraava Bukowski.” – Rolling Stone

Moottoripyörällä Rio De Janeiron ja New Yorkin 
takamaita kiertelevä lainsuojaton Cigano yrittää 
pitää aisoissa rakastajaansa Narcisaa, kokaiini-
koukussa kärvistelevää prostituoitua. Yhdessä he 
ajautuvat yhä syvemmälle huumeiden ja väkival-
lan maailmaan. Cigano tajuaa suhteen mielettö-
myyden mutta ei pysty vastustamaan kiehtovaa 
Narcisaa. Riippuvaisuus rakkaudesta, seksistä ja 
huumeista uhkaa tuhota heidät molemmat. 

Jonathan Shaw (s. 1953) on maailmanlaajui-
sesti tunnettu tatuoija ja undergroundtaiteilija. 
Hän on Johnny Deppin pitkäaikainen roolimalli, 
jazz-legenda Artie Shaw’n poika ja parantuma-
ton kulkuri. Narcisa on hänen esikoisromaa-
ninsa. Sen tarina on fiktiivinen mutta perustuu 
Shaw’n omiin kokemuksiin. Shaw vierailee Suo-
messa helmikuussa 2017.

Johnny Deppin sanoin: ”Jos Hubert Selby Jr., 
Charles Bukowski, Ernest Hemingway, Jack Ke-
rouac, William Burroughs, Neil Cassady, Hunter 
S. Thompson, Markiisi de Sade, Antonio Carlos 
Jobim, Joao Gilberto, Edward Teach, Charley 
Parker, Iggy Pop, Louis-Ferdinand Celine, R. 
Crumb, Robert Williams, Joe Coleman, Dashiell 
Hammett, E. M. Cioran ja Three Stooges olisivat 
osuneet samoihin syntisiin ja säädyttömiin port-
tolaorgioihin, Jonathan Shaw olisi tuon kohtaa-
misen turmeltunut lopputulos.”

”Jonathan Shaw on uuden ajan suuri, paina-
jaismainen antisankari.” – Iggy Pop

”Synkeän hauska kuvaus kirotusta 
rakkaudesta, huumeriippuvuudesta, 

pakkomielteisestä seksistä ja 
molemminpuolisesta orjuudesta.” 

– Vice
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Beth Lewis

SUDEN TIE
Alkuteos: The Wolf Road

Suomentaja: Elina Koskelin
Sid., 410 s., ISBN 978-952-01-1316-2

Ilm. tammikuussa

”Ansastaja oli koko perheeni. Hän ei 
ollut verisukulaiseni, ei ollut sukua, hän 

oli minun valintani. Ja minä valitsin 
väärin.”

Elka ei muista aikaa ennen Ansastajaa. Hän oli 
seitsemänvuotias räsynukke, nälkäinen ja eksyk-
sissä, kun Ansastaja otti hänet siipiensä suojaan. 
Vuosien saatossa Ansastaja on opettanut hänet 
selviytymään villissä erämaassa, jossa sivilisaatio 
on muisto vain ja ihmiset luonnon ja toistensa 
armoilla. Mutta mies, jonka Elka on kuvitellut 
tuntevansa, on piilotellut kauhistuttavaa salai-
suutta. Mies on tappaja. Hirviö. Elka ryntää 
pakomatkalle jäätävään erämaahan vakaana ai-
komuksenaan löytää oikeat vanhempansa ja vas-
taukset kysymyksiinsä. Mutta kummassa suun-
nassa todellinen vaara piilee – edessä vai takana?

 
Beth Lewis on lontoolainen kirjailija. 
Suden tie on hänen esikoisromaaninsa. 

”Unohtumaton odysseia häkellyttävän 
kauniiseen erämaahan ja Elkan 

sisukkaaseen mieleen.” 
– Publishers Weekly

”Armoton psykologinen trilleri erämaassa 
selviytymisestä ja menneisyyden haamuista.” 

– Booklist
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Filip Alexanderson

ESIKOINEN
Alkuteos: Förstfödd

Suomentaja: Sirje Niitepõld
Sid., 408 s., ISBN 978-952-01-1258-5

Ilm. helmikuussa

Todellisuuden rajat rakoilevat
vetävässä ruotsalaistrillerissä

Entinen poliisi Viveca Eldh ryhtyy tutkimaan 
vastasyntyneen lapsen kuolemaa, joka vaikut-
taa rituaalimurhalta. Samaan aikaan joku niittää 
kodittomien henkiä. Eldhin on päästävä eroon 
menneisyytensä haamuista pelastaakseen ne, 
jotka vielä ovat pelastettavissa.

25-vuotiaan Jonaksen elämä kääntyy hetkessä 
ylösalaisin, kun hän huomaa että hänellä on ou-
toja kykyjä. Yhtäkkiä hän on takaa-ajettu maail-
massa, josta ei tiedä mitään.

Kun Jonaksen ja Eldhin tiet kohtaavat, salai-
suuksien kudelmat alkavat purkautua.

Filip Alexanderson (s. 1975) on tukholmalai-
nen kirjailija ja näyttelijä. Esikoinen on hänen 
ensimmäinen romaaninsa. Sen käännös oikeudet 
on myyty viiteen maahan, ja tekeillä on kansain-
välinen tv-sarja, jonka tuotantoyhtiö Yellow Bird 
tunnetaan mm. menestyselokuvasta Miehet jot-
ka vihaavat naisia. Kirjan jatko-osa Tulikaste il-
mestyy ruotsiksi keväällä 2017 ja suomeksi heti 
samana syksynä.

”Alexanderson kirjoittaa niin kiehtovasti, 
että on pakko lukea vielä vähän.” – DN 

 
”Vahva kauhuromaani nykyajan kehyksissä.” 

– Norra Skåne
 

”Filip Alexandersonin debyytti on dramaattinen 
trilleri yliluonnollisilla mausteilla.” 

– DAST Magazine

K
uv

a:
 V

ik
to

r 
Fr

em
lin

g

    1 3S U O M E N N E T T U  K A U N O K I R J A L L I S U U S



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

Sylvain Neuvel

UINUVAT  
JÄTTILÄISET

Alkuteos: Sleeping Giants
Suomentaja: Juha Ahokas

Sid., n. 340 s., ISBN 978-952-01-1281-3
Ilm. tammikuussa  

Huikea scifi-trilleri 

Kun Rose-tyttö pyöräillessään putoaa syvään 
monttuun, maanpinnan alta paljastuu valtavia, 
metallisia ruumiinosia. Salainen tutkimusryhmä 
alkaa koota osia selvittääkseen niiden mysteerin, 
mutta tutkimukset keskeytyvät. Seitsemäntoista 
vuotta myöhemmin tutkijaksi opiskellut Rose 
kokoaa uuden tiimin ratkaisemaan muinaisten 
esineiden alkuperän, ja tutkimukset johtavat 
maapallon ulkopuolelle.

Sylvain Neuvel on kanadalainen kirjailija ja 
kieli tieteilijä, joka on kirjoittanut mm. ewokin-
kielisen laulun elokuvaan Tähtien sota: Jedin 
paluu. Uinuvien jättiläisten julkaisuoikeudet on 
myyty kahdeksaantoista maahan, ja Sony on os-
tanut kirjan elokuvaoikeudet.

”Erinomainen debyytti yhdistää mestarillisesti 
scifielementtejä, poliittista jännitystä ja 

apokalyptisen maailman. 
Kovimman luokan koukuttaja.” 

– Kirkus Reviews 

Elizabeth Hand

PITKÄ VARJO
Alkuteos: Hard Light

Suomentaja: Juha Ahokas
Sid., n. 400 s., ISBN 978-952-01-1526-5

Ilm. maaliskuussa 

Punk noirin kuningattaren uusi 
mestariteos

Valokuvaaja Cass Nearyn hengästyttävä seikkai-
lu jatkuu Pohjois-Lontoossa ja Englannin num-
milla. Cass etsii rakastajaansa Quinnia, jonka 
perässä ovat sekä Interpol että venäläinen mafia. 
Quinnia ei kuitenkaan löydy, ja Cass sotkeutuu 
murhien ja petosten verkkoon. Miten Camdenin 
pubien karismaattinen laulajatar liittyy murhiin? 
Entä Englannin nummilta löytyvä arkeologinen 
arvoitus? Onnistuuko Cass selvittämään mystee-
rin gangsterit kannoillaan?

Elizabeth Hand (s. 1957) on moneen kertaan 
palkittu yhdysvaltalaiskirjailija. Hän on kirjoit-
tanut parikymmentä romaania, joista on julkais-
tu suomeksi kaksi: Pimeää kohti (2012) ja Katoa-
va valo (2013).

”Pimeää kohti -romaanin päähenkilö viehättää. 
Kerrankin nainen on vähintään yhtä kova kuin 
miehet. Juonenkäänteet ovat niin karmaisevia, 

että nostavat niskakarvat pystyyn.” 
– Ilona
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Saul Black

RAKKAUDESTA 
MURHAAN

Alkuteos: Lovemurder
Suomentaja: Einari Aaltonen

Sid., n. 350 s., ISBN 978-952-01-1208-0
Ilm. tammikuussa

Nautinnollisen piinaava 
sarjamurhaajamysteeri

San Franciscon henkirikosyksikön etsivä Valerie 
Hart hälytetään murhapaikalle. Ruumiin viereen 
on jätetty salaperäinen viesti, joka on osoitettu 
hänelle. Tutkinta johtaa hälyttävään suuntaan: 
huipputurvalliseen vankilaan ja kieroutunee-
seen Katherine Glassiin, joka odottaa kuoleman-
tuomionsa täytäntöönpanoa. Juuri Valerie aikoi-
naan pidätti Glassin. Jälleen kerran Valerien on 
antauduttava tappavaan tanssiin verenhimoisen 
psykopaatin kanssa.

Saul Black on lontoolainen kauhu- ja jännitys-
kirjailija. Hänen edellinen kirjansa Tappamisen 
pitkä oppimäärä oli arvostelumenestys.

”Saul Black on syksyn yllättävin ja 
ehdottomasti pahin kirjallinen löytö, nimikin 

kuin suoraan helvetistä tai heavybändin riveistä. 
Ei todellakaan mikään Mr. White. 

Tätä kaipaa lisää. Vapise lukija.” 
– Kaleva 

Michael Katz Krefeld

SYVYYTEEN
Alkuteos: Dybet

Suomentaja: Päivi Kivelä
Sid., n. 400 s., ISBN 978-952-01-1614-9

Ilm. maaliskuussa  

Hyytävän jännittävä Ravn-sarja jatkuu

Kauan sitten kaksi koulupoikaa tappoi pikku-
tytön. Pojat tuomittiin eri nuorisovankiloihin, 
ja vapaaksi päästyään he aloittivat uuden elämän 
todistajansuojeluohjelmassa. He eivät pitäneet 
mitään yhteyttä toisiinsa.

Kymmeniä vuosia myöhemmin rikosetsivä 
Thomas Ravnsholdt kohtaa piinatun miehen. 
Mies epäilee, että viimeaikaisten veritekojen 
takana on hänen rikostoverinsa menneisyydes-
tä. Hän haluaa pysäyttää koulukaverinsa ennen 
kuin tämä tekee jotain todella pahaa. Ravn 
imeytyy mukaan karmaisevaan tarinaan, joka 
alkoi kauan sitten pikkutytön kuolemalla.

Michael Katz Krefeld (s. 1966) on palkittu tans-
kalainen rikoskirjailija ja tv-käsikirjoittaja. Kre-
feldiltä on aiemmin suomennettu kolme rikos-
jännäriä Langenneet (2014), Kadonneet (2015) ja 
Lahko (2016).

”Syvyyteen tempaa mukaansa uskomattoman 
nopeasti ja tehokkaasti. Tämä 

sarjamurhaajatarina ei todellakaan sovi 
heikkohermoisille tai verta kammoaville.” 

– Politiken 
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Karl Ove Knausgård 

KEVÄT 
Alkuteos: Om våren

Suomentaja: Jonna Joskitt-Pöyry 
Sid., n. 230 s., ISBN 978-952-01-1368-1 

Ilm. maaliskuussa

Piteneviä päivä, piteneviä varjoja 

Vuodenajat-sarjan kolmannessa osassa isä ker-
too nyt jo kolmekuiselle tyttärelleen kesästä, 
jolloin lapsi oli äitinsä vatsassa. Ja äidistä, joka 
oli silloin synkkyyden syvimmissä syövereissä. 
Tarinaa kerrotaan kun isä ja tytär ovat matkalla 
sairaalaan katsomaan äitiä ja sairautta, josta pie-
nokainen ei voi vielä tietää mitään. Isän mieles-
tä hänen on kuitenkin hyvä saada kuulla noista 

ajoista ja asioista aikuisena. Siksi tämä romaa-
ni valosta, pimeydestä ja rakkaudesta on ollut 
pakko kirjoittaa. Toisin kuin lyhyistä luvuista 
koostuvat Syksy ja Talvi, Kevät on yhtenäinen 
romaani.

Karl Ove Knausgård (s. 1968 Norjassa) asuu 
Ruotsissa. Hän on Pohjoismaiden tunnetuimpia 
ja ylistetyimpiä kirjailijoita – myös maailmalla. 
Suomeksi häneltä on ilmestynyt kuutena niteenä 
massiivinen autofiktiivinen romaani Taisteluni 
1–6 (2011–2016) sekä Vuodenajat-sarjan kaksi 
ensimmäistä osaa Syksy ja Talvi (2016).

”Knausgårdin uusi romaani on itse asiassa 
Taisteluni 7. Ennen kaikkea hän on palannut 

vahvalla romaanilla, joka todistaa hänen 
kykynsä eksistentiaaliseen elämänkuvaukseen.” 

– Aftenposten 

”Minä huudan knausgårdilaisittain ’Ooh!’ 
tavalle, jolla Knausgård pystyy kutomaan yhteen 

vaimon sairauden syvän toivottomuuden ja 
yhtä syvän toiveikkuuden lapsessa, jonka hän ja 

vaimo ovat yhdessä saattaneet maailmaan.” 
– Morgenbladet
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Linda Boström Knausgård

TERVETULOA 
AMERIKKAAN

Alkuteos: Välkommen till Amerika
Suomentaja: Petri Stenman 

Sid., n. 120 s., ISBN 978-952-01-1547-0 
Ilm. helmikuussa

Valoisa perhe kuilun partaalla

Tyttö on lakannut puhumasta jo kauan sitten. 
Näyttelijätär-äiti ja veli, joka on naulannut 
huoneensa oven kiinni ja virtsaa sisällä pulloi-
hin, ovat jo tottuneet. Ja he kaikki haluavat olla 
rauhassa. Samalla he kaipaavat tavattomasti 
toisiaan.  Kuollut isä voi äkisti istua tytön vuo-
teella, kun tämä tulee koulusta. Vain tyttö tie-
tää, että hän on syyllinen isän kuolemaan. ”Me 
olemme valoisa perhe”, äiti puolestaan toistelee. 

Mutta tyttären pimeys tihkuu sisään oven-
raoista ja valuu hanoista kylpyammeeseen. Ky-
symys siitä, kuka on vahvin, leijuu koko ajan 
kaiken yllä. Ja niin väkevä rakkaus, että se uhkaa 
lyödä heidät perin pohjin.

Linda Boström Knausgård (s. 1972 Tukhol-
massa) on kirjoittanut runoja, novelleja ja ra-
diokuunnelmia. Häneltä on aiemmin ilmestynyt 
suomeksi esikoisromaani Helioskatastrofi (2013). 

Tervetuloa Amerikkaan on ehdolla Ruotsin 
merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon, Au-
gustprisetin, saajaksi. 

”Linda Boström Knausgård on yksi 
kielialueemme huomattavimmista 

proosakirjailijoista.” 
– Smålandsposten

 
”Boström Knausgårdin kielessä on imua: 
lyhyillä tehokkailla lauseilla hän nappaa 

lukijan huomion otteeseensa ja tekee 
mahdottomaksi kääntää sitä muualle.” 

– Svenska Dagbladet
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Lola Lafon  

PIENI KOMMUNISTI, JOKA EI  
KOSKAAN HYMYILLYT

    Rodrigo Hasbún

KIINTYMYKSIÄ
Alkuteos: Los Afectos

Suomentaja: Sari Selander
Sidottu, 132 s. ISBN 978-952-01-1351-3   

Ilm. tammikuussa  
 

Tositapahtumiin perustuva 
viidakkoseikkailu Boliviasta

Natsimarsalkka Erwin Rommelin valokuvaaja-
na toiminut Hans Ertl on toisen maail-

mansodan jälkeen paennut perhei-
neen Saksasta Boliviaan. Innokas 

seikkailija Hans lähtee etsimään 
inkakaupunki Paititía, ja Han-
sin huimapäinen tytär liittyy 
vasemmistosissien joukkoon. 
Kiintymyksiä on paitsi väke-
vä kuvaus hurjasta viidakko-
seikkailusta myös riipaiseva 
tarina perheen ajautumista 

erilleen. 

Rodrigo Hasbún (1981) on bo-
livialainen kirjailija ja Britannian 

PEN-palkinnon voittaja. Kiintymyksiä on hänen 
toinen romaaninsa. Kirja on ollut kansainväli-
nen sensaatio, ja sen käännös oikeudet on myyty 
kymmeneen maahan. 

Nadia Comanecin tie palvotusta 
pikkutytöstä hyljeksityksi loikkariksi

Montrealin olympialaiset 1976. Kaitaluinen, hy-
mytön tyttö kommunistisesta Romaniasta nou-
see eritasonojapuille ja painuu lähtemättömästi 
kaikkien  mieleen. Lola Lafonin palkittu romaa-
ni kuvaa Nadia Comanecin tietä diktaattori 
Ceaușescun propagandavälineestä loikkariksi. 
Samalla se kertoo karua tarinaa julmasta koneis-
tosta, joka yrittää kaikin keinoin estää tytön kas-
vun naiseksi – huonolla menestyksellä.

Lola Lafon (s. 1972) on Romaniassa varttunut 
palkittu ranskalainen kirjailija ja muusikko, anar-
kisti ja feministi. Pieni kommunisti, joka ei kos-
kaan hymyillyt on myyty kahteentoista maahan. 

Alkuteos: La petite communiste qui ne souriait jamais
Suomentaja: Aura Sevón

Sid., n. 280 s., ISBN 978-952-01-1264-6
Ilm. tammikuussa

”Hasbún ei ole hyvä kirjailija, luojan tähden. 
Hän on suuri kirjailija.” 
– Jonathan Safran Foer
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Tilar J. Mazzeo 

IRENAN LAPSET
Alkuteos: Irena’s Children
Suomentaja: Petri Stenman

Sid., 332 s., kuvaliite, ISBN 978-952-01-1167-0
Ilm. tammikuussa

Riipaiseva tarina rohkeudesta karmivan 
vihollisen edessä

Kun natsien otteet Varsovan ghetossa kovenivat 
1941, nuori Irena Sendler loi sosiaaliviraston 
työtovereistaan ja muista miehityksen vastusta-
jista tehokkaan verkoston. Se alkoi järjestää juu-
talaislapsia turvaan arjalaiselle puolelle hyvien 
ihmisten perheisiin ja orpokoteihin ja vastata 
heidän ylläpidostaan. 

Aktivistit, niin puolalaiset kuin juutalaiset, 
olivat jatkuvasti vaarassa paljastua, mistä olisi 
seurannut välitön kuolema. Irena Sendlerkin 
päätyi Gestapon kidutettavaksi ja pelastui täpä-
rästi teloittamiselta.

Irena Sendler ansaitsisi oman Steven Spiel-
berginsä dokumentoimaan urotyöt, joiden rin-
nalla Oskar Schindlerin teot jäävät toiseksi.

Tilar J. Mazzeo on yhdysvaltalainen tietokirjai-
lija ja englannin kielen apulaisprofessori. Irenan 
lasten oikeudet on myyty kahdeksaan maahan.

”Mazzeo on kirjoittanut vastustamattoman 
elämäkerran urheasta peräänantamattomasta 
naisesta sekä kertomuksen toivon pilkahduk-

sista epätoivoisina aikoina.” 
– Kirkus Reviews 

”Kirja esittelee urhean ja merkittävän 
naisen, joka sai suuren ihmisjoukon 

toimimaan kunniallisuuden puolesta.”  
– Publishers Weekly

”Tätä kertomusta suunnattomasta 
rohkeudesta voi suositella kaikille, jotka 

pitävät inspiroivista tarinoista.” 
– Library Journal

    1 9
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F. Valentine Hooven III

TOM OF FINLAND 
– Marginaalista maailmanmaineeseen

Alkuteos: Tom of Finland – Life and Work of a Gay Hero
Suomentaja: Juha Ahokas

Sid., n. 350 s., 4-värikuvitus, ISBN 978-952-01-1530-2
Ilm. helmikuussa 

Legendaarisen taiteilijan upea elämäkerta

Tom of Finland nousi lopullisesti marginaalista 
maail manmaineeseen. 

F. Valentine Hooven III on yhdysvaltalainen 
kirjailija. Hän on koonnut useita muitakin Tom 
of Finland -teoksia, kuten kirjan Tom of Finland 
– His Life and Times.

Dome Karukosken ohjaama Tom of Finland  
-elokuva saapuu teattereihin helmikuussa.

Runsaasti kuvitettu Tom of Finland kertoo 
Tom of Finlandina tunnetun Touko Laaksosen 
matkasta kansainvälisen homoyhteisön kultti-
ikoniksi ja lopulta maailman tunnetuimmaksi 
suomalaiseksi kuvataiteilijaksi. Teos esittelee 
laajasti Tom of Finlandin töitä tämän koko uran 
ajalta, ja kirjaan on koottu paljon piirustuksia ja 
harvinaisia valokuvia, jotka kuvittavat taiteilijan 
elämää ja herättävät legendan jälleen henkiin. 
Kirjan uuteen suomennokseen on koottu run-
saasti lisämateriaalia viime vuosilta, ajalta jolloin 
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Roxane Gay 

BAD FEMINIST
Alkuteos: Bad Feminist

Suomentajat: Koko Hubara ja Anu Partanen
Sid., n. 350 s., ISBN 978-952-01-1377-3

Ilm. maaliskuussa
 

Voiko olla feministi, jos kuuntelee väki-
valtaista, naista halventavaa räppiä?

Bad feminist myllyttää armotta valtakulttuurin 
näkemyksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja 
identiteetistä. Oivaltavissa, usein populaarikult-
tuurista ponnistavissa esseissään Roxane Gay 
kertoo omakohtaisesti millaista on kasvaa ja olla 
nainen, musta ja feministi meitä ympäröivän 
kulttuurin ristipaineissa.

Roxane Gay (s. 1974) on amerikkalainen femi-
nisti ja kirjailija. Hän on ”The Bad Feminist”, 
joka on inspiroinut lukemattomia naisia ympäri 
maailmaa tunnustautumaan feministiksi. Teok-
sen julkaisuoikeudet on myyty kahteentoista 
maahan.

Koko Hubara 

RUSKEAT TYTÖT
Nid., n. 260 s., ISBN 978-952-01-1358-2  

Ilm. helmikuussa
 

 

”Minä olen ihan koko ajan olemassa 
riippumatta rasismista ja valkoisuudesta.”

Ruskeat Tytöt -esseekokoelma on ensimmäinen 
suomenkielinen kirja ruskealta tytöltä ruskeille 
tytöille. Se perustuu samannimiseen, palkittuun 
blogiin ja käsittelee identiteettiä, kauneutta, 
hiphopia ja vanhemmuutta sukupuolen, etnisyy-
den ja luokan risteymästä käsin.

Koko Hubara (s. 1984) on Ruskeat Tytöt -blo-
gin perustaja, vapaa kirjoittaja ja kääntäjä. Hän 
on työskennellyt kulttuurilehti Basson toimi-
tuspäällikkönä ja on koulutukseltaan valtio-
tieteiden kandidaatti. Hubara on syntyperäinen 
vantaalainen, kotoisin Viipurista, Kemijärveltä, 
Israelista ja Jemenistä.

”Vuoden tärkeimpiä kirjoja.” 
– Västerbottens-Kuriren

”Jokainen Bad feministin essee on seikkailu. 
Olen hieman rakastunut tähän kirjaan.” 

– Göteborg-Posten
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Katariina Vuori ja Vesa Ranta

LOTTOVOITTAJIEN 
PÖYDÄSSÄ 

– Tarinoita köyhyysrajan  
takaa

Sid., n. 250 s., 4-värikuvitus,  
ISBN 978-952-01-1463-3

Ilm. helmikuussa  

Aija Kuparinen ja  
Olga Poppius

VANHOJEN TIE
Sid., noin 200 s., 4-värikuvitus,  

ISBN 978-952-01-1610-1
Ilm. helmikuussa 

Suomen romanit, viimeiset kiertolaiset

Runsaasti kuvitettu Vanhojen tie avaa neljäntois-
ta suomalaisen romanivanhuksen elämäntari-
nan. Koskettavat ja rajut tarinat kertovat men-
neiden vuosikymmenien kiertolaiselämästä ja 
romanikulttuurista, joka on jäänyt pääväestölle 
vieraaksi. Osa kuvista nähdään myös Aija Ku-
parisen ja Olga Poppiuksen näyttelyssä, jonka 
avajaiset ovat 20.2.2017 Helinä Rautavaaran mu-
seossa Espoossa. 

Aija Kuparinen (s. 1979) on helsinkiläinen toi-
mittaja ja käsikirjoittaja.

Olga Poppius (s. 1981) on helsinkiläinen mai-
nos- ja muotikuvaaja.

Köyhän eväät lottovoittajien maassa
 
Ruokakaupat notkuvat gourmetaineksia, mutta 
leipäjonojen todellisuus on kaukana television 
kokkiohjelmien luomista illuusioista. 

Mitä reseptejä löytyy köyhän keittokirjasta? 
Millaisia voittoja lottovoittomaassa jaetaan? 
Vai ovatko kaikki 700 000 tilastoköyhää so-
siaali pummeja, joilta puuttuu selkäranka? Kir-
ja vierailee köyhien ruokapöydissä ja nostaa 
esiin vähempiosaisten arjen tutkimustiedolla ja 
asiantuntijahaastatteluilla taustoittaen.

Katariina Vuori (s. 1971) on oululainen kirjailija 
ja toimittaja. Hän on elänyt vuosia kahden lapsen-
sa kanssa köyhyysrajan alapuolella. Like on aiem-
min julkaissut hänen teoksensa Joulumerkkikodin 
lapset (2016) ja Kukkaisruokaa (2016).

Vesa Ranta (s. 1973) on oululainen valokuvaa-
ja ja valokuvataiteilija, joka tunnetaan myös 
metalli yhtye Sentencedin rumpalina.

2 2    
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Kikka Seppä

JOKAMIEHEN 
VAATEKAAPPI 

– Lupa pukeutua!
Sid., n. 220 s., 4-värikuvitus, ISBN 978-952-01-1492-3

Ilm. helmikuussa 

Jokaisessa miehessä asuu näyttävä tyyli-
niekka, ja nyt sen on aika astua esiin

Jokamiehen vaatekaappi on riemastuttavasti ku-
vitettu pukeutumisopas ihan kaikenlaisille mie-
hille. Oppaassa annetaan perinpohjaisia ohjeita 
mm. osuvimpien asusteiden käytöstä, vaatteiden 
ennakkoluulottomasta yhdistelystä ja parhaiden 
värien valitsemisesta. Näillä vinkeillä jokainen 
mies löytää oman tyylinsä ja näkee oman vaate-
kaappinsa sisällön uusin silmin. Jo yksistään ku-
vienkin takia pakkohankinta jokaiselle muodista 
ja tyylistä kiinnostuneelle!

Kikka Seppä (s. 1967) on pukeutumisneuvoja-
mestari ja tietokirjailija. Hän toimii pukeutu-
misneuvojana Dress You Up -yrityksessään ja on 
auttanut useita miehiä löytämään sisäisen tyyli-
niekkansa.
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Lena Huldén

RUTTO 
Sid., n. 300 s., ISBN 978-952-01-1456-5

Ilm. maaliskuussa

Historian tunnetuin vitsaus 
tappaa edelleen

Tuskin mitään tautia on pelätty ihmiskunnan 
historiassa samalla tavalla kuin ruttoa. Oireet 
voivat olla kauhistuttavat: tartunnan saaneen 
suusta ja nenästä tulvii verta ja hän kuolee muu-
tamassa tunnissa.

Rutto matkaa läpi taudin historian ja selittää, 
miksi tauti leviää ja tappaa niin tehokkaasti. 
Rutto ei ole hävinnyt maailmasta: muutama 
vuosi sitten Madagaskarilta löytyi uusi, anti-
biooteille vastustuskykyinen ruttobakteeri.

Lena Huldén (s. 1956) on hyönteistieteilijä ja 
historioitsija. Hänet on palkittu Suomen tieto-
kirjailijat ry:n Tietokirjailijapalkinnolla ja tie-
donjulkistamisen valtionpalkinnolla.

muassa Valtuusto-trilogiasta, joka käsitteli do-
kumenttiteatterin keinoin Helsingin kunnallis-
politiikkaa. 

Jari Hanska (s. 1983) on helsinkiläinen käsikir-
joittaja, näyttelijä ja freelancetoimittaja. 

2 4    

Susanna Kuparinen ja Jari Hanska

EDUSKUNTA I–III
Nid., n. 350 s., ISBN 978-952-01-1498-5

4-värikuvitus, Ilm. maaliskuussa

Ryhmäteatterin satiiritrilogia nyt kirjana!

Ryhmäteatterin kaikki kolme Eduskunta-näy-
telmää ovat puhuttaneet ja hätkähdyttäneet – 
ennen  kaikkea siksi, että kaikessa rajuudessaan 
ne pohjaavat todellisuuteen. Valtaosa esitysten 
repliikeistä on valikoitu tosielämän lähteis-
tä: eduskunnan istuntojen muistiinpanoista, 
medias ta, poliitikkojen somepäivityksistä sekä 
tuotantoporukan tekemistä haastatteluista. Tu-
loksena on viiltävän tarkkaa yhteiskunta-analyy-
sia ja sokeeraavaa satiiria.

Susanna Kuparinen (s. 1974) on helsinkiläinen 
ohjaaja, käsikirjoittaja ja toimittaja. Eduskunta-
näytelmien lisäksi hänet tunnetaan muun 
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Jyrki Linnankivi

KULKURIN  
VALSSI

Sid., n. 200 s., kuvaliite, ISBN 978-952-01-1499-2
Ilm. helmikuussa  

The 69 Eyes -yhtyeen solisti on 
varjoisten kujien kulkuri

Suomen tunnetuimman goth’n’roll-bändin The 
69 Eyesin Jyrki Linnankivi vannoo Jack Keroua-
cin ja Elvis Presleyn nimiin. Koko ikänsä sekä 
bändin matkassa että soolona maailman met-
ropoleissa vaeltanut Linnankivi on kirjannut 
Kulkurin valssiin erikoislaatuisia kohtaamisia 
kultti- ja supertähtien kanssa sekä muistoja niin 
kaupunkien valoista ja varjoista kuin maailman 
äärilaidoiltakin.

Jyrki Linnankivi AKA Jyrki 69 (s. 1968) on filo-
sofian maisteri, The 69 Eyes- ja The 69 Cats -yh-
tyeiden solisti ja Suomen kansainvälisesti tun-
netuimpia rockmuusikoita. Häneltä on julkaistu 
musiikin lisäksi ajankohtainen Rock’n’Roll Juicer 
-mehustuskirja yhdessä ravintoasiantuntija Anu 
Kiiverin ja valokuvaaja Ville Juurikkalan kanssa. 

Walter de Camp

LUMOAVAT  
LEHMÄT

Nid., n. 200 s., ISBN 978-952-01-1539-5
Ilm. tammikuussa 

Asteen railakkaampi 
matkakuvaus Intiasta

”En olisi koskaan voinut kuvitella makaavani 
jonain elämäni päivänä hiekkarannalla lehmien 
kanssa. Lehmäthän eivät makaa hiekkarannoil-
la.” Näin alkavat Walter de Campin raikkaasti 
erilaiset Intia-muistelmat. Pieniin stringiuima-
housuihin pukeutunut kirjailija asettuu troop-
piselle rannalle hippien ja lehmien sekaan, 
kalastajat pelastavat hänet hukkumasta Arabian-
mereen, hän ojentelee pilvipatukoita Ior Bockin 
rantakommuunissa, leikkaa vihanneksia Äiti 
Amman ashramissa ja feikkipapin kusetuksesta 
huolimatta selvittää Kali-äidin todellisen luon-
teen.

Walter de Camp (oik. Kari Lempinen) on 
suomalainen toimittaja-kirjailija. Hänen tuo-
tantoonsa kuuluvat muun muassa Fetissikirja 
(1997), Sisäpiiri (2002), Hekumallinen Berliini 
(2011) sekä Ja homot loivat naisen (2015).

M A T K A K I R J A T
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Hippo Taatila 

YUP – HELPPOA 
MUISTELTAVAA
Sid., n. 400 s., kuvaliite, ISBN 978-952-01-1545-6

Ilm. helmikuussa

Taidekoulun käytäviltä kansakunnan 
kaapin päälle

YUP – Helppoa muisteltavaa kertoo, kuinka 
1980-luvun lopulla Savonlinnan Taidelukiossa 
perustettu progepunkbändi kohosi 90-luvun 

Jukka Junttila 

1977 
– Punkvallankumous

Nid., n. 300 s., mv-kuvitus, ISBN 978-952-01-1531-9
Ilm. tammikuussa

40 vuotta punkin synnystä! 

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi neljäkymmentä 
vuotta siitä, kun punk löi lopullisesti läpi. Sex 
Pistols julkaisi klassikkoalbuminsa Never Mind 
the Bollocks ja The Clash debyyttinsä, nuoriso 
kyseenalaisti vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen 
ja hakaneulat lävistivät ihon.

1977 on nimensä mukainen historiikki vuo-
desta, jolloin punk räjäytti pankin ja tunkeutui 
valtavirtaan. Se on läpileikkaus tapahtumista, 
levyistä ja keikoista, jotka jättivät pysyvän jäljen 
populaarikulttuurin historiaan.

 underground-suosikiksi, sitten musiikkileh-
distön lempilapseksi ja lopulta 2000-luvun 
alun Suomi-rockin järkäleeksi. Tarinan kerto-
jina ovat YUP:n jäsenet Jussi Hyyrynen, Janne 
Mannonen, Jarkko Martikainen, Petri Tiainen 
ja Valtteri Tynkkynen sekä bändin historiassa 
merkittäviä rooleja näytelleet hahmot tuottajista 
ex-jäseniin ja roudareista kollegoihin.

Hippo Taatila (s. 1981) on vapaa kirjoittaja, joka 
on kronikoinut Susijengi-ilmiötä, kirjoittanut 
romaanin ja kääntänyt mystikko G.I. Gurdjieffia 
suomeksi.

Jukka Junttila (s. 1959) on it-alan projektipäällik-
kö ja tietokirjailija, jonka rakkaimmat harrastuk-
set ovat Hiljaiset levyt -levy-yhtiön pyörittäminen 
sekä punkkirjojen ja -levyjen keräily. Vuonna 
1977 Junttila oli otollisessa 18 vuoden iässä.

2 6    
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Lol Tolhurst

CURED
Alkuteos: Cured – The Tale of Two Imaginary Boys

Suomentaja: Kirsi Luoma 
Sid., n. 400 s., kuvaliite, ISBN 978-952-01-1621-7

Ilm. huhtikuussa

Tunteikas tarina The Curen synnystä, 
raastavasta luovuudesta ja elinikäisestä 

ystävyydestä

Cured on maailman suosituimman goottirock-
bändin toisen perustajajäsenen vilpitön muis-
telmateos. Lol Tolhurst kertoo kaunistelematta 
bändin alkuvuosista ja hurjasta nousukiidosta, 
jonka jälkeen hänen taipaleensa bändissä tys-
säsi päihdeongelmiin. Tärkeässä roolissa on 
myös Tolhurstin ja bändin keulahahmon Robert 
Smithin ystävyyssuhde, joka joutui Tolhurstin 
päihde vuosina kovalle koetukselle.

Lol Tolhurst (s. 1959) on englantilainen muu-
sikko. The Curen jälkeen Tolhurst on vaikutta-
nut useissa bändeissä, joista tunnetuin on Levin-
hurst. Vuonna 2011 Tolhurst esiintyi 22 vuoden 
tauon jälkeen The Curen kanssa Sydneyssä. 

”Uskomattoman avoin ja 
henkilökohtainen muistelmateos.” 

– Vice 

Brian Wilson

VALOA JA  
VARJOJA 
– Muistelmat

Alkuteos: I Am Brian Wilson: A Memoir
Suomentaja: Ari Väntänen

Sidottu, n. 350 s., ISBN 978-952-01-1090-1
Ilm. maaliskuussa

Maineikas musiikkinero paljastaa 
myrskyisen elämänsä käänteet

 
Yksi popmusiikin suurimmista neroista, The 
Beach Boysin johtohahmo Brian Wilson kertoo 
hätkähdyttävän selviytymistarinansa. The Beach 
Boysin kultakauden jälkeen Wilson kärsi huume- 
ja mielenterveysongelmista ja ajautui rajuun talou-
delliseen ja henkiseen hyväksikäyttökierteeseen, 
jonka takana oli hänen psykiatrinsa. Kahdeksan 
vuoden ajan Wilson oli täysin riippuvainen psy-
kiatristaan, joka piti artistin kurissa rauhoittavilla 
lääkkeillä ja ohjaili tätä oman mielensä mukaan. 

Lopulta, 1990-luvun alussa, Wilson pääsi irti 
orjuuttajastaan ja ponnisteli takaisin popmaail-
man huipulle.

Brian Wilson (s. 1942) tunnetaan The Beach 
Boys -yhtyeen pääasiallisena säveltäjänä, sovitta-
jana ja tuottajana.
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Siilo 100% Like-pokkarina

Esa Kuloniemi

THE RENEGADES 
– Luopiotarina 

Sid., n. 350 s, kuvaliite, ISBN 978-952-01-1445-9
Ilm. maaliskuussa

The Renegadesin matka Birminghamista 
suomalaisten suosikiksi

Birminghamista 1960-luvulla ponnistanut The 
Renegades oli ensimmäinen Suomessa todel-
lista massahysteriaa aiheuttanut rockyhtye. Se 
näytti sydänmaidemme estradeilla, kuinka rajua 
rock’n’roll voi todella olla ja mikä on kunnon 
lava show. 

Yli sataan haastatteluun ja muuhun tutkimus-
materiaaliin perustuva The Renegades – Luopio-
tarina kertoo yhtyeen alkuhistorian, sen hurjat 
menestysvuodet ja myöhemmät ajat kauniste-
lematta ja suoraan. Yhtyeen ura pitää sisällään 
järkyttäviä ihmiskohtaloita, rajuja kusetuksia, 
uskomattomia nousuja sekä aallonpohjia. 

Esa ”Bluesministeri” Kuloniemi (s. 1956) on 
muusikko ja Yleisradion pitkäaikainen musiikki-
toimittaja. Hän on kirjoittanut teoksen Go-Go 
Shoes – Honey B & T-Bonesin tarina ja suomen-
tanut lukuisia alan elämäkerta- ja tietokirjoja.

Pekka Kainulainen

TAIVAAN RUMPU 
– Amorphis-sanoituksia

Sid., n. 200 s., mv-kuvitus, ISBN 978-952-01-1544-9
Ilm. helmikuussa

”Nyt minä nostan tulisen miekan / 
pimeyttä kohti / ja kaikkia vastaan”

Amorphis-yhtyeen viiden Kalevala-teemaisen 
albumin sanoitukset ovat taiteilija Pekka Kainu-
laisen käsialaa. Kalevala-aiheita kuvataiteilija-
nakin kierrättänyt Kainulainen tarttui toimeen 
solisti Tomi Joutsenen pyynnöstä. Lyriikoiden 
englanninkielisistä käännöksistä vastaavat Erkki 
Virta ja Ike Vil.

Taivaan rumpu sisältää alkuperäiset suomen-
kieliset tekstit, käännökset sekä Kainulaisen 
mustavalkokuvituksen. 

Pekka Kainulainen (s. 1956) on kansainväli-
sesti tunnettu performanssitaiteilija. Taivaan 
rummun julkaisua juhlitaan 18.3.2017 Vantaalla 
taidemuseo Artsissa. Museossa on esillä Pekka 
Kainulaisen ja Iiris Pessan installaatio, joka pe-
rustuu Amorphis-sanoituksiin. Kainulainen te-
kee Artsiin myös performanssisarjan, jossa hän 
lausuu Amorphis-tekstejään.



P O P U L A A R I K U L T T U U R I

Miettinen 

RÄKÄRODEO
Nid., n. 200 s., 4-värikuvitus, ISBN 978-952-01-1556-2

Ilm. maaliskuussa

Legendaarinen Räkärodeo saa historiikin

Radiomafian indierockiin keskittyneen Räkä-
rodeo-ohjelman juontaja, kirjailijanakin ansioi-
tunut Miettinen kasaa klassikko-ohjelmansa 
parhaat muistot kirjan kansien väliin. Vuonna 
1990 aloittanut ja 12 vuotta jatkunut Räkärodeo 
muodostui aikalaisilleen sukupolvikokemukseksi, 
jota entiset kitaristinalut yhä muistelevat kaiholla. 
Historiikissa kuullaan sekä Miettisen omia muis-
teloja että Räkärodeon kuuntelijoiden tarinoita. 

Miettinen (s. 1958) on kirjailija, toimittaja ja 
musiikin monitoimimies. Hän on pyörittänyt 
useita levy-yhtiöitä ja musiikkilehtiä sekä jul-
kaissut seitsemän kirjaa. 

Asko Mäkelä ja Outi Popp 

VANHA PALAA!
Nid., n. 300 s., 4-värikuvitus, ISBN 978-952-01-1555-5

Ilm. maaliskuussa

”Jouduin ryyppäämään Irwinin kanssa 
viran puolesta!”

Helsingin Vanha ylioppilastalo on useiden suku-
polvien tuntema kulttuurikeskus, jossa moni 
kulttuuri-ilmiö on saanut alkunsa. Vanha palaa! 
valaisee talon vaiheita 1960-luvun puolivälistä 
1990-luvun lopulle. Kirjassa pääsevät ääneen 
yli 120 kulttuurihenkilöä, joiden kanssa lukija 
istutetaan samaan Vanhan kuppilan pöytään. 
Ensimmäisenä juttusille saapuvat Aulikki Oksa-
nen ja Kaj Chydenius. Tarinoitaan jakavat myös 
muun muassa Esa-Pekka Salonen, Rosa Liksom, 
Ismo Alanko, Cris af Enehjelm, Dave Lindholm , 
M. A. Numminen, Hasse Walli ja Stefan Bremer. 

Outi Popp (s. 1967) on toimittaja, kirjailija ja 
kolumnisti. Asko Mäkelä (s. 1958) on museon-
johtaja emeritus ja arvostelija.
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Jean-Michel Charlier 

BLUEBERRY:  
Rautahepo – Teräskäsi  

– Siouxien jäljillä
Alkuteos: Blueberry L’Intégrale 3, Kuvitus: Jean Giraud

Suomentaja: Jorma Penttinen
Sid., 168 s., ISBN 978-952-01-1286-8

Ilm. tammikuussa

Klassiset ja kaivatut Blueberry-albumit 
upeana kokoelmana!

Yksissä kansissa kolme ensimmäistä Liken jul-
kaisemaa Blueberry-albumia ja runsaasti oheis-
materiaalia. Pakkohankinta kaikille Blueberryn 
ystäville.

Belgialainen Jean-Michel Charlier (1942–1989) 
oli yksi eurooppalaisen sarjakuvan tunnetuimpia ja 
tuotteliaimpia käsikirjoittajia. Jean Giraud (1938–
2012) tunnetaan paremmin nimellä Moebius. 

Brian Azzarello 

CAGE 
Alkuteos: Cage, Kuvitus: Richard Corben

Suomentaja: Jouko Ruokosenmäki
Sid., n. 128 s., ISBN 978-952-01-1612-5

Ilm. maaliskuussa

Netflixin supersankarisensaatio 
sarjakuvana!

70-luvulla luotu Luke Cage on Marvelin ensim-
mäisiä mustaihoisia supersankareita. Hahmosta 
kertova suuren budjetin Netflix-sarja sai ensi-
iltansa syksyllä 2016.

Brian Azzarello (s. 1962) tunnetaan armottomista 
rikossarjakuvistaan. Richard Corben (s. 1940) on 
sarjakuvan elävä legenda, jonka voimallinen viiva 
tunnetaan myös Meat Loafin levyjen kansista. 

Petteri Tikkanen  

EKA KERTA 
Nid., 48 s., ISBN 978-952-01-1558-6

Ilm. maaliskuussa 

Uusi Eero-albumi!
Sympaattisen Eeron elämänvai-
heista kertovan sarjan viiden-
nessä osassa miehen ikään ehti-
neen päähenkilön elämä kääntyy 
monin tavoin uuteen suuntaan. 

 Albumin vahva grafiikka, levolli-
nen kerronta ja elämänmakuinen 
asenne hurmaavat lukijan.

Petteri Tikkanen (s. 1975) on voit-
tanut Eero-sarjakuvallaan Sarja-
kuva-Finlandian. Tikkanen tekee 
kuvituksia useisiin lehtiin. Hän 
esiintyy myös mustissa trikoissa 
nimellä Black Peider.
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Brian K. Vaughan  

SAGA 5
Alkuteos: Saga 5

Kuvitus: Fiona Staples
Suomentaja: Antti Koivumäki

Sid., 152 s., ISBN 978-952-01-1557-9
Ilm. tammikuussa 

Värikäs ja yllätyksellinen 
tieteistarina jatkuu!

”Sagasta on hyvä sarjakuva tehty.” 
– Tähtivaeltaja

”Sagan taso pysyy ällistyttävän korkeana, ja 
tarinan jatkumista suomeksi odottaa mielel-
lään. Tätä parempaa aikuisten fantasia- tai 

scifi-sarjakuvaa on vaikea löytää.” 
– kvaak.fi

JÄTTIPOKKARIT

Brian K. Vaughan (s. 1976) on palkittu ame-
rikkalainen kirjailija ja käsikirjoittaja, joka tun-
netaan kautta maailman tv-sarjoista Lost sekä 
Under the Dome. Fiona Staples on piirtänyt 
sarja kuvia vuodesta 2005 alkaen. 

 978-952-01-1536-4
Ilm. tammikuussa 

978-952-01-1535-7
Ilm. maaliskuussa

978-952-01-1534-0
Ilm. kesäkuussa

978-952-01-1524-1
Ilm. tammikuussa

978-952-01-1601-9
Ilm. tammikuussa

ISBN 978-952-01-1611-8
Ilm. helmikuussa
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