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Paolo Giordano
Jopa taivas on meidän • 12

"Elämää suurempi lukuromaani,
joka vie yöunet ja ruokahalun, 

kun haluaa vain lukea."
Emilia

Björn Natthiko Lindeblad
Saatan olla väärässä • 24

"Björn Natthiko Lindeblad on  elänyt 
monen ihmisen verran. Hän  inspiroi 

minua tavattomasti."
Nora

Abigail Dean
Tyttö A • 14

"Upeasti kirjoitettu romaani, 
joka jäi mieleen pyörimään.  

Täydellinen trilleri."
Nina

Heino Falcke
Valo pimeydessä • 20

"Tajunnanräjäyttävä kirja  mustista 
aukoista ja siitä, mitä jää jäljelle 

kun aika ja tila loppuvat."
Niko
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Tuire Malmstedt
Lasitarha

Tiivistunnelmainen dekkari  
menetyksen ja toivon kipeydestä

ISBN 9789523641693 • e-kirja 9789523641846 • äänikirja 9789523641853
kl. 84.2 • sid., n. 300 s. • 08/2021

Kuva: Sara Lehtomaa

Seitsemänvuotias Henri katoaa jäljettömiin 
koulun metsäretkellä. Poliisi tekee kaik

kensa pojan löytämiseksi, mutta tutkinta
linjat päättyvät umpikujaan ja tutkinta lope
tetaan. Vuosien kuluessa myös Henrin äiti 
Lilja menettää toivon siitä, että poika voisi 
vielä löytyä. Demen tiasta kärsivä Henrin isä 
ei edes ymmärrä, että poika on poissa. Lilja 
on yksin muistojensa kanssa. 

Sitten paikallislehdessä kerrotaan, että neli
vuotias Lenni on kadonnut keskustan leikki
puistosta. Lennin tapaus sysää Liljan etsimään 
Henriä vielä kerran. Se vie hänet vaaralliselle 
tielle – suoraan pimeyden ytimeen.

Rikostutkijat Elmo Vauramo ja Matilda 
 Metso saavat ensimmäiseksi yhteiseksi ta
pauksekseen pienen Lennin katoamisen. 
Tutkinta, joka on kuin upottava suo, repii au
ki Vauramon ja Metson omia haavoja ja paljas
taa, että tapauksen juuret kiemurtelevat kauas 
menneisyyteen. 

Tuire Malmstedt on pieksämäkeläinen kir
jailija ja opettaja. Dekkariseura palkitsi hänen 
ensimmäisen teoksensa Pimeä jää (2018) 
vuoden parhaana esikoisdekkarina. Lasitarha 
on uuden Metso &  Vauramo   sarjan avausosa.

Edellisistä teoksista sanottua:

Malmstedt kirjoittaa sujuvasti  
ja luo mehevästi erilaisia tunnelmia.

Helsingin Sanomat

Kerronta on häkellyttävän 
 vangitsevaa ja vahva tunnelmaista, 

 kiduttavan  jännittävää. Olen 
 mykistynyt,  ihastunut, lumoutunut.

Luetut.net

Kotimainen kaunokirjallisuus
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Kuva: Sara Lehtomaa

Jenna Kostet
Margaretan synti

Mikä on naisen vapauden hinta?

ISBN 9789523641792 • e-kirja 9789523641969 • äänikirja 9789523641976 
kl. 84.2 • sid., n. 300 s. • 08/2021

Noita. Huora. Murhaaja. Nuori Marga
reta on tuomittu kuolemaan miehensä 

murhasta ja odottaa Turun raatihuoneen 
kalseassa tyrmässä tuomionsa täytäntöön
panoa. Kukaan ei ole epäillyn puolella. Juo
ruilevien kaupunkilaisten mielissä Marga
reta on kohtalonsa ansainnut.

 Kaupunginpalvelija Jakob huolehtii 
vangitusta naisesta. Teloituksen lähestyes
sä Margareta kertoo Jakobille tarinaansa, ja 
lopulta Jakob ei voi olla pohtimatta, onko 
Margareta todella syyllinen, ja mihin? Odo
tusten, ennakkoluulojen ja perinteiden kah
litsemassa yhteisössä yhdellä jos toisella on 
salaisuuksia – mutta toisten salaisuudet 
ovat kuolettavampia kuin toisten.

 Margaretan synti maalaa lukijan mieleen 
elävän kuvan 1600luvun Turusta, sen mil
jööstä ja asukkaista, saa sen mutaiset kadut 
lipsumaan saappaan alla ja torin runsaat 
tuoksut tunkeutumaan tajuntaan. Elävim
mäksi nousee kuitenkin kuva tuomitusta 
naisesta, joka maksaa janoamastaan vapau
desta sen kaikkein kovimman hinnan.

Jenna Kostet on turkulainen kirjailija, joka 
löysi Margareta Kittin tarinan Turun raastu
van oikeudenkäyntikirjoista. Hän on opis
kellut kansatiedettä ja folkloristiikkaa ja 
työskentelee Turun linnassa. 

Kotimainen kaunokirjallisuus
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Markku Aalto
Kaikki päivät maailman loppuun asti

Hätkähdyttävä romaani porautuu  säälimättä 
miesneromyytin ytimeen

Lasse Nousiainen
Rakkauden lähettiläs

Byrokratiaa, työpahoinvointia ja karjalan
piirakoita Suomen Brasiliansuurlähetystössä

ISBN 9789523641754 • e-kirja 9789523642096 • äänikirja 9789523642102
kl. 84.2 • sid., n. 200 s. • 09/2021

ISBN 9789523641600 • e-kirja 9789523641860 • äänikirja 9789523641877
 kl. 84.2 • sid., n. 300 s. • 08/2021

Kun entinen kirjailija ja nykyinen tähtiluokan 
työpaikkakonsultti Makkonen saapuu vetä

mään ”arvoprosessia” keskisuureen mediaalan 
yritykseen, se on kaavoihinsa kangistuneelle 
työyhteisölle varsinainen piristysruiske, mutta 
hieman toisenlainen kuin on tilattu. 

Karismaattinen  ja kaoottinen Makkonen 
syöksee pian sekasortoon paitsi vakiintuneet 
työtavat myös hänen yhteyshenkilökseen mää
rätyn henkilöstöhallinnon nuoren assistentin 
sielunelämän. Asetelmaa hämmentää osaltaan 
myös Makkosen henkilökohtainen avustaja 
Veera, joka vaikuttaa pelaavan tilanteessa aivan 
omia valtapelejään. Tässä helvetillisessä arvo
prosessissa puun ja kuoren väliin ajautunut 
nuori assistentti joutuu asettamaan kyseen
alaiseksi myös henkilökohtaiset  elämänarvonsa 
ja tekemään lopulta omat ratkaisunsa.

Kaikki päivät maailman loppuun asti käsitte
lee vinksahtaneesta näkökulmasta toksista mas
kuliinisuutta ja pureutuu #metooliikehdinnän 
ytimeen.

Markku Aalto on palkittu kustannustoimittaja 
ja kirjailija. Kaikki päivät maailman loppuun  asti 
on hänen toinen romaaninsa.

Suomen Brasiliansuurlähetystö on saanut 
työtyytyväisyyskyselystä historiansa huo

noimman tuloksen. Suomesta hätiin lähetetään 
psykologi Jukka. Ensitöikseen hän lanseeraa 
jokaaamuisen ryhmähalausperinteen ja alkaa 
tutustua työntekijöihin. Ammattilaisen tarkan 
tutkan ulkopuolelle ei jää myöskään konsulin 
puoliso, työuupumuksesta toipuva Mikko, joka 
viettää päivänsä uima altaalla ja yönsä netti
pokeriareenoilla.

Kaikki ei kuitenkaan mene putkeen. Konsu
li joutuu autokuskiksi ja kulttuuriyhteys henkilö 
piirakantekoon. Psykologi flirttailee lähetystön 
harjoittelijalle minkä ehtii. Mutta miksi psyko
login silmät punoittavat jatkuvasti? Ja mihin ka
toaa lähetystön käteiskassa?

Rakkauden lähettiläs on romaani, jossa huu
morin kukka kukkii trooppisessa Brasilias
sa. Suurlähetystön henkilökaarti on hulvaton, 
kiusallisen osuva ja täynnä elämää. Nousiaisen 
teksti herättää eloon työelämän byrokra tian 
kaikessa absurdiudessaan. 

Lasse Nousiainen on Brasiliassa asunut kir
jailija, koomikko ja käsikirjoittaja. Rakkauden 
 lähettiläs on hänen kolmas romaaninsa.
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Kotimainen kaunokirjallisuus Kotimainen kaunokirjallisuus
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A. M. Frost
Vakoojan jäljet

Menneisyys ja sota eivät päästä
irti nuoresta perheestä

Chen Qiufan
Jättömaa

Ajatuksia herättävä visio maailmasta,  
jonka tulevat sukupolvet ovat vaarassa periä

ISBN 9789523641808 • e-kirja 9789523641907 • äänikirja 9789523641914
kl. 84.2 • sid., n. 400 s. • 08/2021

ISBN 9789523641679 • e-kirja 9789523641945 • äänikirja 9789523641952 • kl. 84.2 • sid., n. 380 s.
kiinankielinen alkuteos alkuteos Huang Chao 荒潮 • suomentanut Rauno Sainio • 08/2021

Everstiluutnantiksi edennyt Peder Jang, Manner
heimin avioton poika Kiinan vuosilta, ja Helle 

Haaga ovat onnellisesti naimisissa ja saaneet lap
sen. Vain Suomen yllä häälyvä sodan uhka var
jostaa heidän onneaan – kunnes Helle yllättäen 
katoaa. Helsinkiläisestä kerrostalosta löytyy ruu
mis, jolla on Hellen vihkisormus, mutta Peder ei 
suostu uskomaan, että Helle on kuollut. Sodan 
syttyminen kuitenkin estää häntä etsimästä vai
moaan. 

Kun Saksasta palaava neuvostoagentti  Andrei 
Pykov päätyy Suomen maaperälle,  Peder saa uu
den tehtävän. Vakoojalla on tietoja operaatio 
 Barbarossasta – saksalaisten suunnitelmasta hyö
kätä Neuvosto liittoon – ja Manner heim määrää 
 Jangin ottamaan Pykovin kiinni ennen kuin Stali
nin iskujoukot tavoittavat vakoojansa. Peder Jang 
joutuu kohtaamaan niin vanhat kuin uudet vihol
lisensa ennen kuin voi jatkaa elämäänsä.

Kirjailijanimen A. M. Frost takana ovat savon
linnalaiset Anne ja Matti Hakkarainen. Anne saat
toi romaanin loppuun Matin menehdyttyä mar
raskuussa 2020.  Viihteestä, toimintajännäreistä 
ja sota romaaneista ammentava kaksikko yhdistää 
rohkeasti faktaa ja fiktiota ja vie lukijan suoraan ta
pahtumien keskelle.

X iaomi on jätteenkäsittelijä. Lupaukset 
työstä ja paremmasta elämästä ovat hou

kutelleet hänet ja lukemattomat muut köy
hät Kiinan etelärannikolle Silikonisaarelle, 
missä työläisten tehtävä on purkaa ja laji
tella myrkyllistä elektroniikkajätettä.

Silikonisaari on kuitenkin lohduttoman 
saastunut ja jätteenkäsittelijät pahasti val
taapitävien ikeen alla. Myrsky alkaa nous
ta, kun paikalliset valtaklaanit, ekoterroristit 
ja ahneet monikansalliset yhtiöt kamppaile
vat rahasta ja vallasta.

Kilpailevien voimien yhteentörmäys 
antaa kipinän sodalle, jossa vastakkain 
ovat köyhät ja rikkaat, mennyt ja tuleva. 
 Xiaomin on tehtävä valinta: tyytyykö hän 
sodassa pelinappulan rooliin, vai määritte
leekö hän uudet pelisäännöt itse.

Chen Qiufan (myös Stanley Chan) on pal
kittu kiinalainen tieteiskirjailija. Vuonna 
2013 julkaistu Jättömaa on hänen esikois
romaaninsa.

Kotimainen kaunokirjallisuus Käännetty kaunokirjallisuus

Kuva: Lin Yi’an

Kuva: Janne Nykänen
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Paolo Giordano
Jopa taivas on meidän

Mestarillisen tarinankertojan  romaani nuoruuden 
unelmista ja menettämisen tuskasta

ISBN 9789523641594 • e-kirja 9789523641822 • äänikirja 9789523641839 • kl. 84.2 • sid., n. 600 s. 
italiankielinen alkuteos Divorare il cielo • suomentanut Leena Taavitsainen-Petäjä • 08/2021

Teresa viettää kesät isänsä synnyinkodissa 
Apuliassa eteläisen Italian hehkuvassa 

kuumuudessa. Eräänä kesänä hän tutustuu 
viereisellä maatilalla asuvaan kolmeen poi
kaan. Heidät on kasvatettu kuin veljekset, 
ja heidän intiimi ja tiivis siteensä vaikuttaa 
rikkumattomalta. 

Kun Teresa ja kolmikon vahvatahtoi
nen Bern rakastuvat toisiinsa, tyynen pin
nan alta paljastuu kaunainen ja kieroutunut 
ystävyys. Vuosien kuluessa jännitteet kasva
vat, ja kun Bern ajautuu kauhistuttavaan te
koon, on paluu nuoruuteen ja kullanheh
kuisiin kesäpäiviin oliivilehtojen katveessa 
mahdotonta. 

Jopa taivas on meidän kertoo kosketta
valla tavalla nuoruudesta, unelmista ja rak
kaudesta – sekä niiden katoamisesta. Paolo 
Giordano on rakentanut lukuromaaniinsa 
upean miljöön, monitasoiset henkilöhah
mot sekä juonen, joka pitää lukijan ottees
saan loppuun saakka. Kaiken ytimessä on 
unohtumaton tarina oman merkityksen et
simisestä sekä rakkauden siteestä ihmisten 
välillä.

Paolo Giordano on kansainvälisesti tunnet
tu italialainen kirjailija ja teoreettisen fysii
kan tohtori. Hän on tullut tunnetuksi muun 
muassa esikoisromaanistaan Alkulukujen 
yksinäisyys, joka oli kansainvälinen menes
tys ja josta tehtiin myös elokuva. 

Jopa taivas on meidän on  
uskomaton  saavutus. Paolo Giordano 
on nykykirjallisuuden säkenöivä tähti.

André Aciman

Käännetty kaunokirjallisuus
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Abigail Dean
Tyttö A

Kuka selviää kaikkein pahimmasta?

ISBN 9789523641723 • e-kirja 9789523642034 • äänikirja 9789523642041 • kl. 84.2 • sid., n. 400 s. 
englanninkielinen alkuteos Girl A • suomentanut Kristiina Drews • 09/2021

Lex Gracie ei halua ajatella perhettään, eikä 
hän halua ajatella kammottavaa lapsuut

taan. Hän ei halua ajatella sitä, että hän on 
Tyttö A; tyttö, joka onnistui pakenemaan 
”kauhujen talosta”. Se oli hänen kotinsa, jossa 
isä ja äiti kiduttivat häntä ja hänen kuutta sisa
rustaan vuosikaudet. Päästyään pakoon van
hemmiltaan kukin sisaruksista on rakenta
nut oman elämänsä miten on parhaiten tain
nut, toisistaan erillään. Kun Lexin äiti kuolee 
vankilassa, kotitalo on jää perinnöksi Lexille 
ja sisaruksille. Lex ei voi enää paeta mennei
syyttään. Hän haluaa tehdä saamallaan perin
nöllä jotain hyvää. Mutta sitä ennen hänen on 
kohdattava kuusi sisarustaan – ja muistot lap
suuden kauhuista.

Abigail Deanin ravisteleva, tositapauksesta 
inspiraationsa saanut esikoisteos ei niinkään 
pureudu Lex Gracien lapsuuden traagisiin yk
sityiskohtiin, vaan pohtii selviytymisen me
kanismeja ja syvältä koskettavia ja samaan ai
kaan syvältä viiltäviä sisaruus suhteita. Teos on 
noussut lyhyessä ajassa kirjallisuusmaailman 
sensaatioksi: sen oikeudet on myyty 29 kieli
alueelle ja kirjaan perustuva tvsarja on tekeil
lä Sony Picturesilla. Sen ohjaa menestyssarja 
Chernobylin ohjannut Johan Renck.

Paras trilleri sitten Gone Girlin. 
Elle

Täydellinen. Aito, inhimillinen 
ja toivoa täynnä.

Guardian

Psykologisesti terävä, tyyliltään upea. 
 Sunday Times

Kuva: Nicola Thompson Photography

Käännetty kaunokirjallisuus
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Kuva: Annika Marklund

Tove Alsterdal
Juurakko

Kadonnut tyttö, kadonnut ruumis  
– vanhat synnit uudessa valossa

ISBN 9789523641747 • e-kirja  9789523642072 • äänikirja 9789523642089 • kl. 84.2 • sid., n. 400 s. 
ruotsinkielinen alkuteos Rotvälta • suomentanut Kari Koski • 09/2021

Neljätoistavuotias Olof Hagström joutuu 
pakkohoitoon suositun tytön raa’asta rais

kauksesta ja murhasta. 23 vuotta myöhemmin 
syrjäytynyt ja yhteisönsä hylkäämä Olof ajaa 
vanhan kotinsa ohi matkalla etelään ja päättää 
poiketa katsomaan isäänsä. Isä löytyy kuolleena 
suihkusta, ja Olof joutuu jälleen ajojahdin koh
teeksi.

Kolmekymppinen poliisi Eira Sjödin on hil
jattain palannut Tukholmasta lapsuutensa mai
semiin Ådaleniin, huolehtimaan dementiaan 
sairastuneesta äidistään. Eira oli vain yhdeksän
vuotias, kun Olofia syytettiin koulu toverinsa 
murhasta. Nyt hän tutkii Olofin isän murhaa. 

Eiran odottamaton löytö ravistelee koko 
pikku kaupunkia sydänjuuria myöten – niin 
myös Eiran omaa perhettä.

Juurakko sai Ruotsin dekkaripalkinnon 
vuonna 2020 ja on Lasiavainehdokas vuonna 
2021. Teos oli kotimaassaan yksi viime vuoden 
myydyimmistä kirjoista. Se on uuden Ådalen
sarjan avausosa.

Korkeatasoisena dekkaristina tunnettu ruotsa
lainen Tove Alsterdal on tehnyt urallaan myös 
toimittajan ja dramaturgin töitä. Alsterdal on 
työskennellyt myös Liza Mark lundin pitkä
aikaisena kustannustoimittajana. 

Kirja kuvaa hienovaraisesti  
ja  kauniisti  paljon muutakin kuin  

rikosta:  hyvin vointivaltion  rappiota 
 ja hylättyä  maaseutua.

Dagens Nyheter 

Tove Alsterdal onnistuu niin  
jännityksessä kuin tyylissä.

Expressen

Käännetty kaunokirjallisuus
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Fernanda Melchor
Hurrikaanien aika

Hengästyttävä matka ihmissielun  
ja Meksikon synkkään ytimeen

Richard Munson
Tesla – Modernin luoja

Ilman tätä unohdettua neroa ei olisi  
modernia maailmaa

ISBN 9789523641785 • e-kirja 9789523641983 • äänikirja 9789523641990 • kl. 84.2 • sid., n. 260 s. 
espanjankielinen alkuteos Temporada de huracanes • suomentanut Emmi Ketonen • 09/2021

ISBN 9789523640733 • e-kirja 9789523641068 • äänikirja 9789523640900 • kl. • sid., 320 s. 
englanninkielinen alkuteos Tesla – Inventor of the Modern • suomentanut Aki Räsänen • 09/2021

Joku on murhannut La Conden, takapajui
sen meksikolaiskylän noidan, jonka kerro

taan myyneen sielunsa paholaiselle. Köyhyy
den ja epätoivon keskellä sinnittelevät kyläläiset 
ovat yksi toisensa jälkeen joutuneet turvautu
maan La Conden suitsimiin pimeyden voimiin 
paremman tulevaisuuden toivossa. Noidan 
murhan myötä kyläläisten tarinat ja kohtalot 
alkavat paljastua yksi kerrallaan kuin avautu
vat kukat. 

Fernanda Melchor viskaa lukijan La Mata
san kylähelvettiin, jossa maatyöläiset, huijarit, 
gansterit ja noidat sinnittelevät päivä kerral
laan. Kiivastempoinen romaani on hätkähdyt
tävä ajankuva Meksikon maaseudun nyky
todellisuudesta, jossa taikausko, ikivanhat 
perinteet ja syvälle iskostuneet uskomukset ja 
tavat sekoittuvat ja sotkeutuvat nykykulttuuriin. 

Meksikolainen Fernanda Melchor on palkit
tu toimittaja ja kirjailija. Hän sai  idean kirjas
ta luettuaan Veracruzissa murhatusta naisesta. 
Murhasta vangittu mies kertoi tappaneensa nai
sen, koska tämä oli yrittänyt langettaa hänen yl
leen kirouksen. 

Kerrotaan, että kun Einsteinilta kysyttiin, 
miltä tuntuu olla maailman älykkäin ihmi

nen, hän vastasi: ”En minä tiedä. Kysykää Tes
lalta.” 

Ensimmäinen suomennettu elämäkerta Ni
kola Teslasta piirtää kiehtovan kuvan omalaa
tuisesta nerosta, jonka mukaan Elon Musk on 
nimennyt yrityksensä. Nikola Tesla (1856–
1943) keksi muun muassa radion ja kaukosää
timen, kehitti robotiikkaa ja laserteknologiaa, 
patentoi vaihtovirran ja oikosulkumoottorin. 
Tesla puhui kahdeksaa kieltä ja pukeutui ai
na moitteettomasti, kärsi vakavasta bakteeri
kammosta ja eli elämänsä viimeiset vuodet 
erakkona hotellissa New Yorkissa seuranaan 
ainoastaan rakastamansa pulut. Hän oli puisto
kävelyllä lausumassa Faustia ulkomuistista, kun 
maailmamme mullistaneen vaihtovirran idea 
yhtäkkiä pulpahti hänen mieleensä. 

Thomas Edisonin entisestä alaisesta tu
li tämän mustamaalauskampanjan kohde, kun 
Edison halusi todistaa maailmalle, että hänen 
tasavirtajärjestelmänsä on turvallisempi kuin 
Teslan vaihtovirta. Tesla ei valitettavasti osan
nut markkinoida keksintöjään, saati itseään, ja 
niinpä hän on jäänyt tuon ajan vähäisempien 
keksijöiden varjoon. 
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Tietokirjailija Richard Munson kertoo 
mukaansatempaavasti tämän aliarvos
tetun, omalaatuisen neron vaiherikkaan 
tarinan. Kirjailijanuransa ohella Mun
son työskentelee ympäristö ystävällisen 
energia teknologian parissa.

Nerokkaan Nikola Teslan todella  hyvin 
taustoitettu ja kirjoitettu elämäkerta. 

Kirkus

Käännetty kaunokirjallisuus Tietokirjallisuus
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Heino Falcke
Valo pimeydessä – Mustat aukot, maailmankaikkeus ja me

Kansainvälisen huippututkijan teos 
tunnetusta ja tuntemattomasta  universumista

ISBN 9789523641716 • e-kirja 9789523642010 • äänikirja 9789523642027 • kl. 52, 52.2 • sid., n. 430 s. 
saksankielinen alkuteos Licht im Dunkeln • suomentanut Tuomas Renvall • 09/2021

Ensimmäinen valokuva mustasta aukosta 
oli tieteellinen sensaatio. Sadat miljoonat 

ihmiset ympäri maailmaa seurasivat livelähe
tystä, jossa Heino Falcke esitteli kuvan huh
tikuussa 2019. Se oli ensimmäinen konk
reettinen todiste mustista aukoista, joiden 
olemassaolon Einstein oli ennustanut suh
teellisuusteorian perusteella yli sata vuotta 
sitten. Valo pimeydessä kertoo  Falcken joh
taman Event Horizin Telescope  työryhmän 
tiestä mustan aukon kuvaamiseen.

Mustia aukkoja syntyy ulkoavaruuteen, 
kun massiivinen tähti kuolee ja siinä oleva 
aine tiivistyy. Pieneen tilaan pakkautunut 
suuri massa tuottaa valtavasti gravitaatio
voimaa, joka nielaisee kaiken lähelle tule
van, myös valon. Musta aukko on kuin portti 
tuonpuoleiseen: se avaa ulottuvuuden, jos
sa aika ja tila loppuvat. Siksi sitä ei voi tut
kia tieteellisin menetelmin. Valo pimeydessä 
pohtii, mikä merkitys mustilla aukoilla on 
ihmiselle, ja kertoo, mikä pitää todellisuut
tamme koossa.

Heino Falcke on radioastronomian ja astro
hiukkasfysiikan professori  Radboudin yli
opistossa Nijmegenissa, Hollannissa. Hä
nelle on myönnetty lukuisia tiede palkintoja, 
muun muassa Spinozapalkinto. Hartaak
si kristityksi tunnustautuva Falcke on sa
nonut, että usko on hänelle sisäisen rauhan 
lähde ja motivaatio tieteen harjoittamiselle.

Jörg Römer on vapaa tiedetoimittaja ja 
Spiegel Online sivuston tiedesivujen vas
taava toimittaja.

Falcken kyky kertoa pitkälle erikoistuneesta 
 tieteenalasta on verraton: Hän osaa selittää 

 Einsteinin suhteellisuusteorian vaikka 
alakoululaiselle.

Spiegel

Tietokirjallisuus
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Kuva: Sara Lehtomaa

Ari Turunen
Tuoksujen atlas

Uniikki teos tuoksujen 
globaalista historiasta

ISBN 9789523641655 • kl. 63.5, 90.2 • sid., n. 200 s. • 08/2021

Tuoksut ohjaavat alitajuntaamme ja vai
kuttavat muistiimme, mielikuviimme 

ja asenteisiimme. Pidämme tiedostamat
tamme ihmisistä, jotka mielestämme tuok
suvat hyviltä – toisen ihmisen tuoksu vai
kuttaa jopa kumppaninvalintaan. Tuoksut 
ovat myös Raamatun tunnetuimman ker
tomuksen ytimessä: kolmen itämaan tietä
jän lahjoista kaksi olivat tuoksuja, mirhaa ja 
 olibaanihartsia.

Tuoksujen atlas vie lukijan tuoksuainei
den kiehtovaan maailmaan ja kertoo, mistä 
eri tuoksut tulevat, miksi niitä on käytetty ja 
ketkä niitä ovat käyttäneet. Teos esittelee yli 
30 erilaisen tuoksuaineen alkuperän, moni
naiset käyttötarkoitukset, kiehtovat valmis
tusprosessit sekä niihin liittyvän kulttuu
ri ja tapahistorian. Ensyklopedisen osion 
lisäksi teos esittelee tuoksuaineiden yleistä 
historiaa ja kemiaa sekä hygienian historiaa. 
Kirja on kuvitettu vanhoin taideteoksin, 
kasvitieteellisin piirustuksin sekä historial
lisin arkistokuvin, jotka esittelevät esimer
kiksi parfyymipullojen evoluutiota ja nii
den historiaa designesineinä. Teos on upea 
ja uniikki tietokirja tuoksujen maailmasta.

Valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen on  
Le Monde diplomatiquen suomenkieli
sen laitoksen pää toimittaja ja tietokirjaili
ja, joka on erikoistunut tapa ja kulttuuri
historiaan. Hänen teoksiaan on käännetty 
yhdelle toista kielelle. 

Tehdessään taustatöitä Tuoksujen atlas-
ta varten Turunen kävi muun muassa Bor
neolla, Sri Lankassa, Omanissa, Georgiassa 
ja Uzbekistanissa.

Tietokirjallisuus
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Björn Natthiko Lindeblad
Saatan olla väärässä – ja muita oivalluksia elämästä

Usko elämään kantaa

ISBN 9789523641778 • e-kirja 9789523642119 • äänikirja 9789523642126 • kl. 99.1, 17.3  • sid., n. 220 s. 
ruotsinkielinen alkuteos Jag kan ha fel • suomentanut Teija Hartikainen • 09/2021

Saatan olla väärässä on monivaiheisen 
elämän eläneen ja hiljattain ALStautiin 

sairastuneen Björn Natthiko Lindebladin 
koskettava ja viisas elämäntarina. 

Björn Lindeblad työskenteli  80luvulla 
talouspäällikkonä, mutta ei viihtynyt työs
sään ja päätti vaihtaa alaa. Hän toimii 
muun muassa esikoulun opettajana, kriisi
puhelinpäivystäjänä ja YK:n ekonomi
na Intiassa. Siellä hän kiinnostui meditaa
tiosta ja buddhalaisuudesta, ja kiinnostus 
johti hänet KoillisThaimaahan Wat Pah 
 Nanachatin metsäluostariin. Vaikka Björn, 
munkkinimeltään Natthiko (viisaudessa 
kasvanut), nautti luostareiden ympäristös
tä ja yhteisöllisyydestä, 17 vuoden jälkeen 
hän päätti palata koti maahansa.

Paluu Ruotsiin ei ollut helppo. Eksyksis
sä, työttömänä ja rahattomana Björn ma

sentui syvästi. Kuitenkin lähipiirin ja kaiken 
oppimansa avulla hän hiljalleen toipui ja 
on nykyisin rakastettu meditaatio opettaja, 
luennoitsija ja talouselämän asiantunti
ja. Vuonna 2018 Björn sai kuulla sairasta
vansa parantumatonta, nopeasti etenevää 
ALStautia. Silloin hän alkoi pohtia elämää 
– ja kuolemaa.

Teoksessaan Lindeblad kertoo lämpi
mästi siitä, mitä tähänastinen elämä on hä
nelle opettanut. Mitä on hyvä elämä? Mistä 
saada lohtua ja voimia vaikeuksien keskellä? 
Voiko elämän päättymisen kohdata avoimin 
mielin ilman pelkoa?

Saatan olla väärässä oli Ruotsissa vuo
den 2020 myydyin tietokirja, se myi yli 
100 000 kappaletta kolmessa kuukaudessa. 
Kirjan käännösoikeudet myytiin vauhdilla 
17:ään maahan.

Tietokirjallisuus

Pakahduttava, kaunis teos.
Nyhetsmorgon

 
Upea ja koskettava.

Hela Gotland
 

Björnin sanat ovat viisaita,  syvällisen 
 oivaltavia – kauniita ja herkkiä ja 

 sietämättömän  tuskallisia yhtä aikaa.
Aftonbladet
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Matt Haig
Syitä pysytellä hengissä

Valoa tunnelin päässä

Steve Mann
Onnellisen pennun kasvatus

Koiranpennun omistajan raamattu

ISBN 9789527269992 • e-kirja 9789523640214 • äänikirja 9789523640108 • kl. 17.3, 99.1. • sid., n. 280 s. 
englanninkielinen alkuteos Reasons to Stay Alive • suomentanut Jaakko Heinimäki • 08/2021

ISBN 9789523641709 • kl. 67.451 • sid., n. 300 s. • englanninkielinen alkuteos Easy Peasy Puppy Squeezy 
suomentanut Jussi Korhonen • 09/2021

Nuorena aikuisena Matt Haig kärsi vaikeasta 
masennuksesta ja ahdistuksesta. Ibizalla 

ollessaan hän seisoi kallionjyrkänteellä ja keräsi 
rohkeutta hypätä. Hän kuitenkin päätti elää 
vielä päivän, ja taas päivän, aina yhden kerral
laan. Lopulta, jyrkänteeltä hyppäämisen sijaan, 
hän alkoi kirjoittaa. Näin sai alkunsa Syitä pysy-
tellä hengissä.

Syvästä masennuksesta toipumisensa myö
tä Haig totesi yllätyksekseen, että latteat sanon
nat pitävät paikkansa: aika parantaa ja tunnelin 
päässä on valoa. Tuska vain estää meitä näke
mästä omaa tilannetta ja ympäröivää todelli
suutta selkeästi.

Syitä pysytellä hengissä on asiallinen, oival
tava ja lämmin kirja vaikeasta aiheesta. Haigin 
vertaiskertomus on auttanut monia lukijoita 
pääsemään pois masennuksen ja ahdistuksen 
luomasta pimeästä kehästä ja löytämään toi
von uudelleen.  

Matt Haig on IsonBritannian suosituimpia ja 
moni puolisimpia nykykirjailijoita. Tieto ja 
kauno kirjallisuutta aikuisille ja lapsille kirjoit
tava Haig on valloittanut isojen ja pienten lu
kijoiden sydämet. Hänen kirjojaan on myyty 
miljoonia kappaleita ja julkaistu yli neljällä
kymmenellä eri kielellä. 

Kokeneen kouluttajan ja koirien käyttäytymisen 
asiantuntijan kirjoittama opas kertoo selkeästi 

ja käytännöllisesti, miten opetat koirallesi onnel
liseen ja turvalliseen elämään tarvittavat taidot, 
olipa paras kaverisi sitten palleroinen pieni pentu, 
kypsään ikään ehtinyt aikuinen tai erityistä huo
miota vaativa rescue koira. 

Teoksessa käydään läpi koiran kehitys vaiheet ja 
käyttäytymisen periaatteet. Kirjan opit perustuvat 
positiiviseen vahvistamiseen, joka on asiantunti
joiden suosittelema ja nykyään vallalla oleva kas
vatustapa. Kouluttaja Steve Mannin metodit ovat 
yksinkertaisia, todistetusti toimivia, tieteeseen pe
rustuvia ja eettisiä. Helposti lähestyttävä opas käy 
suoraan asiaan huumoria unohtamatta. Luvassa 
on kivoja yhteisiä oppimis ja leikkihetkiä koira
kaverisi kanssa!

Brittiläinen Steve Mann on kouluttanut koiria 
ammatikseen jo yli kolmenkymmenen vuoden 
ajan. Hänen hartain toiveensa on, ettei yhdestä
kään koirasta luovuttaisi ongelmallisen käytöksen 
takia. Onnellisen pennun kasvatus on ollut huima 
myyntimenestys Britanniassa. 

Loistavia neuvoja ja kaikki hyvällä
huumorilla höystettynä.

Lukija Goodreadsissa
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Kuva: Stephanie Girard

Victoria Aveyard
Maailmojen murtaja

Jotta maailma ei palaisi tuhkaksi

ISBN 9789523641730 • e-kirja 9789523642058 • äänikirja 9789523642065 • kl. N84.2 • sid., n. 600 s. 
englanninkielinen alkuteos The Realm Breaker • suomentanut Jussi Korhonen • 09/2021

P imeys hiipii Allwardin valtakuntaan ja 
jopa syrjäisessä merenrantakylässä asuva 

Corayne tuntee sen. Coraynelle selviää, että 
hän on muinaisen sukulinjansa viimeinen – 
ja samalla viimeinen toivo koko tunnetun 
maailman lopullista tuhoa vastaan. Mutta 
Corayne ei ole yksin, vaan saa avukseen 
kummallisen seurueen: aseen kantajan, sala
murhaajan, noidan, väärentäjän, palkkion
metsästäjän sekä kostoa janoavan kuolemat
toman. Yhdessä he käyvät verenhimoista, 
voittamatonta vihollista vastaan, joka aikoo 
polttaa kaikki tunnetun maailman valtakun
nat tuhkaksi ennennäkemättömän kauhis
tuttavan armeijansa avulla.

Victoria Aveyard on yhdysvaltalainen 
menestyskirjailija ja käsikirjoittaja, jonka 
Hopea fantasiasarja on ollut huikea menes
tys meillä ja maailmalla. Maailmojen mur-
taja on Los Angelesissa asuvan Aveyardin 
uuden fantasiasarjan avausosa. Aveyard sa
noo kirjoittavansa fantasiaa 14vuotiaalle it
selleen; tytölle, joka rakasti Tarua sormusten 
herrasta, mutta joka ei pystynyt samaistu
maan sen hahmoihin.

Aiemmista teoksista sanottua:

Loistava. Vangitseva. Täynnä toimintaa. 
Pakko lukea yhdeltä istumalta.

USA Today

Lasten ja nuorten kirjallisuus
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Leigh Bardugo
Tuho ja roihu

Auringonkutsujan, Varjon ja koko 
valtakunnan kohtalo ratkeaa vihdoin

ISBN 9789523641617 • e-kirja 9789523641884 • äänikirja 9789523641891 • kl. N84.2 • sid., n. 450 s. 
englanninkielinen alkuteos Ruin and Rising • suomentanut Meri Kapari • 07/2021

Sotilas, auringonkutsuja, pyhimys. Rav
kan valtakunnan kohtalo lepää taistelun 

näännyttämän auringonkutsujan, häväistyn 
jäljittäjän ja pelkistä rippeistä kootun armei
jan varassa. 

Pimeyttä ympärilleen levittävä Varjo on 
kaapannut Ravkan hallintaansa. Alina toi
puu taistelusta häntä pyhimyksenä pitävän 
joukon suojeluksessa, mutta pyhiinvaeltajia 
johtava Apparat herättää Alinassa epäluot
tamusta. Voidakseen syöstä Varjon vallas
ta Alinan on päästävä etsimään kauan sitten 
kadonnutta tulilintua ja saatava avukseen val
takunnan lainsuojaton prinssi – joka on toi
vottavasti yhä elossa.

Ravkan ajautuessa vääjäämättä kohti uut
ta sotaa Alina seisoo yksin kotimaansa ja sitä 
vastaan nousevan, kaiken tuhoavan pimey
den välissä. Voittaakseen kamppailun Alinan 
täytyy saada haltuunsa legendaarisen tulilin
nun voimat – mutta olennon voimien tavoit
telu voi syöstä hänet lopulliseen tuhoon.

Leigh Bardugo on israelilaissyntyinen 
yhdys valtalainen nuortenkirjailija, jonka 
teoksia on myyty yli kolme miljoonaa kap
paletta. Bardugon fantasiamaailmoja on 
verrattu J. R. R. Tolkienin Keski Maahan. 
Grishaversumitrilogiaan perustuva Netflix 
sarja alkoi huhtikuussa 2021. 

Upea valinta nuorille  
George R.R. Martinin ja 
J.R.R. Tolkienin faneille.

RT Book Reviews

Paras fantasiamaailma sitten Harry Potterin.
Bustle

Tätä varten fantasia on olemassa.
New York Times Book Review

Lasten ja nuorten kirjallisuus

Kuva: Taili Song Roth
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Neil Patrick Harris
Taikajengi ja Kalaganin arvoitus

Taikaa ja ystävyyttä suositun
sarjan päätösosassa

Mikki Lish ja Kelly Ngai
Taikurin kartta – Taikuuden talo 2

Rohkeiden sisarusten ja taianomaisten apurien 
odotettu paluu

ISBN 9789523641686 • kl. L84.2 • sid., n. 320 s. • englanninkielinen alkuteos Magic Misfits: The Fourth Suit  
suomentanut Terhi Kuusisto • 09/2021

ISBN 9789523641631 • e-kirja 9789523641921 • äänikirja 9789523641938 • kl.L84.2 • sid., n. 280 s. 
englanninkielinen alkuteos The Magician's Map • suomentanut Terhi Kuusisto • 08/2021

R idley Larsen on fiksu, periksiantamaton ja 
uskollinen ystävä, mutta välillä hänen kul

mikkuutensa aiheuttaa ongelmia sydänystä
vienkin kesken. Ja mikä pahempaa, Taika jengin 
peri vihollisen Kalaganin uhka on aina vain 
vakavampi. Omituiset sattumukset ja näen
näisen satunnaiset tihutyöt piinaavat Taika
jengiä, mutta askel kerrallaan he pääsevät yhä 
lähemmäksi perivihollistaan ja tätä koskevaa 
salaisuutta, joka muuttaa kaiken. Mutta saako 
 Ridley pidettyä tulisen luonteensa aisoissa ja 
tehtyä parhaansa koko jengin hyväksi? Sillä 
kuten aina, Taikajengi on vahvimmillaan, kun 
ystävykset pitävät yhtä. 

Neil Patrick Harris on palkittu näyttelijä, tuot
taja, ohjaaja, juontaja, kirjailija – ja taikuri. Har
risin elämässä taikuuden lisäksi tärkeää on per
he: hän on aviomies ja kahden lapsen isä. 

S isarukset Hedy ja Spencer ovat jälleen 
vierailulla isoisänsä taikuutta pursua

vassa talossa. He päätyvät tutkimaan salape
räisiä tunneleita talon alla ja törmäävät maa
nalaiseen taikuusturnaukseen Fantastikaa
naan. Siellä he kohtaavat voimallisten tai
kureiden muodostaman Taiturit joukkion 
sekä löytävät mystisen elollisen kartan, joka 
tatuoi itsensä Hedyn ihoon. Kartta vaikut
taa johdattavan Hedyä yhä syvemmälle 
maan alle. Hedy, Spencer ja heidän ystä
vänsä – mukaan lukien karhuntalja Doug ja 
hirven pää Stan – pääsevät matkustamaan 
taianomaisen kojeen avulla maailmojen 
välillä. Ja niin alkaa uskomaton aarrejahti…

Taikurin kartta on mukaansatempaava, 
hulvaton ja jännittävä tarina, jossa seikkai
levat toisistaan välittävä sisaruspari ja hei
dän erikoiset mutta uskolliset ystävänsä. 

Mikki Lish ja Kelly Ngai ovat australialai
sia kirjailijoita. Kellyn lempihetkiä on he
rätä aamulla Yhdysvalloissa asuvan  Mikkin 
yön aikana lähettämiin villeihin, uusiin 
 ideoihin. 
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Tiedättekö mikä on ihan parasta? 
Taikuuden talo on kirjasarjan  ensimmäinen 

osa, joten luvassa on jatkoakin.
KaksPlus

Mikki Lish ja Kelly Ngai ovat luoneet 
 salaperäisen tarinan, jossa maagisuus  

poreilee jokaisella sivulla.
Maaseudun tulevaisuus

Lasten ja nuorten kirjallisuus Lasten ja nuorten kirjallisuus
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Matt Haig
Totuuskeiju menee kouluun

Kallein aarre
on ystävyys

Matt Haig
Hiiri nimeltä Miika

Kadonnutta juustoa etsimässä – 
pienen hiiren suuri seikkailu

ISBN 9789523640665 • kl. L84.2 • sid., n. 120 • englanninkielinen alkuteos Truth Pixie Goes to School
suomentanut Sarianna Silvonen • 06/2021

ISBN 9789523642133 • e-kirja 9789523642140 • äänikirja  9789523642157• kl. L84.2 • sid., n. 220 s.
englanninkielinen alkuteos A Mouse Called Miika • suomentanut Sarianna Silvonen • 10/2021

Totuuskeiju menee kouluun jatkaa Totuus
keijun tarinaa. Totuuskeiju on muut

tanut ystävänsä Aadan perheen mukana 
uudelle paikkakunnalle. Hän ja Aada mene
vät kouluun, jossa kuitenkin eräs luokka
kaveri alkaa kiusata heitä. Yrittäessään sel
viytyä tilanteesta Totuuskeiju ja Aada huo
maavat, kuinka tärkeää ystävyys on. Sen 
avulla selviää vaikka mistä!

Ihana, hauska ja kannustava pieni kir
ja, jonka tarinaa vauhdittavat mainiot kuvi
tukset. Kirjan ympäristö ja Totuuskeiju ovat 
tuttuja Matt Haigin jouluun liittyvistä las
tenkirjoista kuten Poika nimeltä joulu ja Tyt-
tö joka pelasti joulun. 

Matt Haig on IsonBritannian suosituim
pia nykykirjailijoita, joka on kirjoittanut 
useita menestysteoksia niin lapsille kuin 
 aikuisillekin. Totuuskeijun hauskat kuvi
tukset on luonut Chris Mould.

H iiri nimeltä Miika uskoo, että juustoa on 
olemassa, vaikka kaikki muut hiiret ovat 

ihan tyhmiä ja väittävät muuta. Miika päät
tää todistaa heille, että on oikeassa, ja jou
tuu suureen seikkailuun, jonka myötä oppii 
arvostamaan muita olentoja (ja juustoa) 
aivan uudella tavalla. Hiiri nimeltä Miika on 
pieni mutta eeppinen seikkailukertomus 
rakkaudesta (juustoon) ja suurista vaaroista 
– sekä sisäisestä vahvuudesta. 

Miikahiiren hahmo esiintyi ensimmäi
sen kerran Matt Haigin Suomeen sijoittu
vassa teoksessa Poika nimeltä Joulu, josta 
ilmestyy StudioCanalin tuottama eloku
va loppuvuonna 2021. Miikahiiri oli testi
yleisön suosikkihahmo, joten hän saa nyt 
oman kirjansa!

Matt Haig on IsonBritannian suosituim
pia nykykirjailijoita. Hänet tunnetaan vii
saista, lämminhenkisistä ja humoristisista 
teoksistaan, joita hän on kirjoittanut sekä 
lapsille että aikuisille. Chris Mouldin oival
tavat ja hauskat kuvitukset ovat olennainen 
osa Haigin jouluun liittyvien lastenkirjojen 
maailmaa.  

Matt Haig on luonut klassisimman, 
 kuolemattomimman joulutarinan 

 vuosikymmeniin. 
Stephen Fry Poika nimeltä Joulu kirjasta

Totuuskeiju menee kouluun on älyttömän 
ihana kirja, jonka avulla voi esitellä 

lapsille tuiki tärkeän ajatuksen siitä, että on 
 hyväksyttävää arvostaa omaa itseään. 

Olivia Colman 

Lasten ja nuorten kirjallisuus Lasten ja nuorten kirjallisuus
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Andrea Beaty & David Roberts
Sofi Ventti, presidentti

Upea riimitelty kuvakirja
rohkaisee tekoihin!

ISBN 9789523641761 • kl. L84.2 • sid., 32 s. • englanninkielinen alkuteos Sofi Valdez Future Prez
suomentaneet Ville Keynäs ja Meiju Keynäs • 09/2021

Kakkosluokkalainen Sofi auttelee lähei
siään ja yhteisöään aina kun pystyy. 

Eräänä päivänä Sofin isoisä loukkaa itsensä 
ulkoillessaan paikallisen kaatopaikkana 
käytetyn tontin luona. Sofi saa idean: mik
sei kamalasta roska tontista voisi tehdä kau
nista puistoa, josta olisi iloa kaikille? Sofi 
on kuitenkin luopua ideastaan, kun idea 
tyrmätään kaupungintalolla. Mutta epä
varmuuden ja pettymyksen keskeltä Sofi 
löytää rohkeutta yrittää uudelleen – koska 
jonkun on uskallettava tehdä aloite! Muu
tos alkaa yhdestä pienestä ihmisestä.

New York Times bestsellerlistan ykkö
seksi noussut Sofi Ventti, presidentti on osa 
inspiroivaa lastenkirjasarjaa, joka rohkaisee 
lapsia tutustumaan maailmaan rohkeasti ja 
tekemään töitä unelmiensa eteen. 

Andrea Beaty on chicagolainen kirjaili
ja, joka on kirjoittanut lukuisia rakastettu
ja lasten kirjoja. David Roberts on lontoo
lainen kuvittaja, jonka riemastuttavan upea 
kuvitus herättää henkiin Beatyn nerokkaat 
hahmot. 

Lasten ja nuorten kirjallisuus

JAN EROLA (TOIM.)

Kevät ilman 
kosketusta

ISBN 9789523641167

RISTO MIETTINEN

Petturi
ISBN 9789523641310

DAVID SINCLAIR

Elinkaari
ISBN 9789523640634

JUKKA LAAJARINNE

Mykistynyt 
mies

ISBN 9789523641303

JUHA HIETANEN

Huuhkajan 
siivet

ISBN 9789523640528

GE FEI

Näkymättömyys- 
viitta

ISBN 9789523641341

HEATHER MORRIS

Tarinoita 
toivosta

ISBN 9789523641280

BENEDICT WELLS

Yksinäisyyden 
jälkeen

ISBN 9789523641334

EDDIE JAKU

Maailman 
onnellisin mies

ISBN 9789523641327

MATT HAIG

Eevin 
eläinmaailma
ISBN 9789523640580

NATALIA GINZBURG

Kieli jota 
puhuimme

ISBN 9789523640696

MATTI RAUTANIEMI

Tiedonjanoinen 
joogi

ISBN 9789523641358

JATTA HEINLAHTI & 
JONNA MONOLA

Sadonkaari
ISBN 9789523641297

Kevät 2021



HEATHER MORRIS

Cilkan tarina
ISBN 9789523640276

A YI

Täydellinen rikos
ISBN 9789523640313

JOHN DOUGLAS & MARK OLSHAKER

Mindhunter. Osa 1
ISBN 9789523640290

CELESTE BARBER

Tämä on haaste
ISBN 9789523640283

SCOTT CARNEY

Kaikki mikä ei tapa
ISBN 9789523640269

MARKKU AALTO

Muistoa kunnioittaen
ISBN 9789523640337

ROBERT SEETHALER

Kokonainen elämä
ISBN 9789527269916

OTTESSA MOSHFEGH

Vuosi horroksessa
ISBN 9789523640306

ANDREA BEATY

Roosa Ruudin tehtäväkirja
ISBN 9789527269589

PAULO GIORDANO

Tartunnan aikaan
ISBN 9789523641105

Kevät ja syksy 2020

JOHN DOUGLAS & MARK OLSHAKER

Mindhunter. Osa 2
ISBN 9789523640610

PAUL GRANHOLM

Paluu helvetistä
ISBN 9789523640603

MARKUS HOTAKAINEN

Ihmeellinen universumi
ISBN 9789523640597

A. M. FROST

Kohtalokas ystävä
ISBN 9789523640542

JENNA KOSTET

Linnunluisia
ISBN 9789523640535

MIKKI LISH & KELLY NGAI

Taikuuden talo
ISBN 9789523640573

ARE KALVØ

Helvetillinen vaelluskirja
ISBN 9789523640641

LEIGH BARDUGO

Saarto ja myrsky
ISBN 9789523640566

LIU CIXIN

Kuolema on ikuinen
ISBN 9789523640559

NEIL PATRICK HARRIS

Taikajengi ja viekas 
vatsastapuhuja
ISBN 9789523640719

ANDRI SNÆR MAGNASON

Ajasta ja vedestä 
ISBN 9789523640627

MATT HAIG

Keskiyön kirjasto
ISBN 9789523640740

LUCIA BERLIN & JEFF BERLIN

Kotiinpaluu 
ISBN 9789523640771

TOMMY ORANGE

Ei enää mitään 
ISBN 9789523640702

KASPAR COLLING NIELSEN

Euroopan kevät
ISBN 9789523640658

ÅSA WIKFORSS 

Vaihtoehtoiset faktat
ISBN 9789523640726

ANDREA BEATY

Pii Pihlaja, tutkija
ISBN 9789523640689

ROB SEARS

Kim Jong-un ja kaverit
ISBN 9789523640757

GRACE PAUL

Etätyökirja
ISBN 9789523641150

LESLEY-ANN JONES

Lennon
ISBN 9789523641181

PAULIINA LITTORIN & 
ANTTI MARTTINEN

Kolme punaista rubiinia
ISBN 9789527269824

LASSE NOUSIAINEN

Itärajatapaus
ISBN 9789527269947

LIU CIXIN

Synkkä metsä
ISBN 9789527269893

KARINA SAINZ BORGO

Caracasissa on vielä yö
ISBN 9789527269909

NEIL PATRICK HARRIS

Taikajengi ja suuri 
ennustaja
ISBN 9789527269862

MARTIN ÖSTERDAHL

Rautaenkelit
ISBN 9789527269503

KASPAR COLLING NIELSEN

Tanskan sisällissota  
2018–24 
ISBN 9789527269886

ROB SEARS

Donald Trumpin 
kauneimmat runot
ISBN 9789527269930

Kevät ja syksy 2019

G. L. MARVEL & LEENA PARKKINEN

Sankaritarinoita eläimistä 
jotka muuttivat maailmaa
ISBN 9789523640030 

NEIL DEGRASSE TYSON &
GREGORY MONE

Tähtitiedettä kiireisille nuorille 
ISBN 9789527269954

HAEMIN SUNIM

Rakkaus on sitä, että hyväksyy
ISBN 9789527269961

LEIGH BARDUGO

Varjo ja riipus
ISBN 9789527269848

LUCIA BERLIN

Ilta paratiisissa
ISBN 9789527269879

MATT HAIG

Totuuskeiju
ISBN 9789527269855

ANDREA BEATY & DAVID ROBERTS

Antti Lehti, arkkitehti
ISBN 9789527269923

KATARIINA HEIKKILÄ

Punainen nyrkki
ISBN 9789527269466

YU HUA

Kiina kymmenellä sanalla
ISBN 9789527269510

HEATHER MORRIS

Auschwitzin tatuoija
ISBN 9789527269480

MATT HAIG

Huomioita neuroottiselta 
planeetalta
ISBN 9789527269527

JYRKI VAINONEN

Yön ja päivän tarinoita 
ISBN 9789527269497

JUSSI LEHMUSVESI

Operaatio Zuckerberg
ISBN 9789527269473

DANI RABAIOTTI & NICK CARUSO

Piereskeleekö se?
ISBN 9789527269596



JAN STOCKLASSA

Stieg Larssonin 
tutkimukset
ISBN 9789527269244

MATT HAIG

Kuinka aika  
pysäytetään 
ISBN 9789527190982

MARTIN ÖSTERDAHL

Kymmenen on kuoltava
ISBN 9789527269015

KIMMO TUOMINEN

Pimeän verkon  
oraakkeli
ISBN 9789527269336

LUCIA BERLIN

Tanssia ruusuilla  
ja muita kertomuksia
ISBN 9789527269206

JUSSI MARTTINEN

Palvelukseen 
halutaan robotti
ISBN 9789527190937

NEIL DEGRASSE TYSON

Tähtitiedettä kiireisille 
ISBN 9789527190968

Kevät ja syksy 2018

LEENA VALMU &
LASSE RANTANEN 

Odina ja uuden elämän 
alku 
ISBN 9789527190746

NEIL PATRICK HARRIS

Taikajengi
ISBN 9789527269350

Turvalonkerot
ISBN 9789527190944

MAI JIA

Pimeä voima
ISBN 9789527190951

STEFANO MANCUSO

Kasvien vallankumous
ISBN 9789527190999

VICTORIA AVEYARD

Sodan myrskyt
ISBN 9789527269213

VICTORIA AVEYARD

Kruunun kirous
ISBN 9789527269008

LONE THEILS

Noitapoika
ISBN 9789527269251

LIU CIXIN

Kolmen kappaleen  
probleema
ISBN 9789527190210

MELBA ESCOBAR

Kauneussalonki
ISBN 9789527190975

ROB SEARS

Vladimir Putin.  
Menestyvän johtajan opetukset
ISBN 9789527269404

ANDREA BEATY

Roosa Ruuti, insinööri
ISBN 9789527269343

MATT HAIG

Joulupukki ja minä
ISBN 9789527269220

BLACKBURN & EPEL

Pitkän ja hyvän   
elämän biologia
ISBN 9789527190753

LUCIA BERLIN 

Siivoojan käsikirja
ISBN 9789527190692

HURME & PELLICCIONI

Peukalon käsikirja
ISBN 9789527190715

MARTIN ÖSTERDAHL

Armoton todellisuus
ISBN 9789527190517

JUSSI LEHMUSVESI

Vainikkala
ISBN 9789527190449

JACK CHENG

Kosmoksessa tavataan
ISBN 9789527190685

SINIMAARIA KANGAS

Eettisen lihan- 
syönnin käsikirja
ISBN 9789527190258

ANE RIEL

Pihka
ISBN 9789527190678

Kevät ja syksy 2017

TURUNEN & SOININEN

Retkeily ja keräily
ISBN 9789527190524

VICTORIA AVEYARD

Lasinen miekka
ISBN 9789527190081

MATIAS RIIKONEN

Suuri fuuga
ISBN 9789527190425

SAKU KOROSUO

Suomalainen  
kiipeilyopas
ISBN 9789527190203

HAEMIN SUNIM

Asioita jotka huomaa vasta 
kun hidastaa
ISBN 9789527190739

LONE THEILS

Runoilijan vaimo
ISBN 9789527190241

VICTORIA AVEYARD

Kuninkaan kahleet
ISBN 9789527190234

MAI JIA

Koodinmurtaja
ISBN 9789527190470

MATIAS RIIKONEN

Kiertorata
ISBN 9789527190432

NELLI HIETALA

Kielillä puhumisen taito
ISBN 9789527190487

YU HUA 

Xu Sanguanin elämä  
ja verikaupat
ISBN 9789527190661

MATT HAIG

Tyttö joka pelasti joulun
ISBN 9789527190708

SACHA BATTHYANY

Hitlerin pitkä varjo
ISBN 9789527190722

STEFANO MANCUSO

Loistavat kasvit
ISBN 9789527190463

CHRISTOPH RIBBAT

Ravintolassa
ISBN 9789527190456

KONSTANTIN STANISLAVSKI

Näyttelijän  
rooli työskentely
ISBN 9789527190494



Kevät ja syksy 2016

VICTORIA AVEYARD

Punainen kuningatar
ISBN 9789527190081

LAUREN BEUKES

Zoo City
ISBN 9789527190074

J. R. WARD

Viskin ruhtinaat
ISBN 9789527190142

VALMU & RANTANEN

Probus ja suuri 
suoliston taistelu
ISBN 9789527190197

MATT HAIG & CHRIS MOULD

Poika nimeltä Joulu
ISBN 9789527190104

KANGAS & STENGER

Keppareiden kyydissä
ISBN 9789527190135

CARINA BERGFELDT

Seitsemän päivää 
jäljellä
ISBN 9789527190272

FEDERICO AXAT

Viimeinen mahdollisuus
ISBN 9789527190098

ESKO-PEKKA TIITINEN

Neljän tuulen paita
ISBN 9789527190296

LONE THEILS

Kohtalokas merimatka
ISBN 9789527190128

ASMO KOSTE

Oletko kuullut 
viimeisen?
ISBN 9789527190265

SIMON CRITCHLEY

Bowie
ISBN 9789527190050

SIRPA TASKINEN

Hyvillä mielin eläkkeelle
ISBN 9789527190029

RITVA SIIKALA

Musta sielu, 
valkonaama
ISBN 9789527190012

YU HUA

ElämänkaarI
ISBN 9789527190111

WILHELM SCHMID

Tyyneys
ISBN 9789527190043

NIKOLAI GOGOL

Nenä ja muut 
pietarilaisnovellit
ISBN 9789527190180

KARITA SAINIO

Me emme elä samassa 
maailmassa kuin te
ISBN 9789527190036

Niko Aula, kustantaja
niko.aula@aulakustannus.fi

040 094 0281

Nina Valtavirta, toimituspäällikkö
nina.valtavirta@aulakustannus.fi

045 238 8922

Nora Varjama, kustantaja; 
markkinointi ja kotimaiset tietokirjat

nora.varjama@aulakustannus.fi
050 547 6868

Emilia Miettinen, myyntipäällikkö
emilia.miettinen@aulakustannus.fi

044 530 6678

Noora Karlsson, graafinen suunnittelu  
ja digimarkkinointi

noora.karlsson@aulakustannus.fi
040 354 3893

Facebook ja Instagram: @aulakustannus
aulakustannus.fi

Eerikinkatu 36, 00180 Helsinki
info@aulakustannus.fi 



Me rakastamme kirjoja.

aulakustannus.fi


