
Kevät 2021

yksinäisyyden 
 jälkeen ja muut 
lukuelämykset



Tieto
David Sinclair & Matthew LaPlante: Elinkaari 4

Heather Morris: Tarinoita toivosta 6

Eddie Jaku: Maailman onnellisin mies 8

Lesley-Ann Jones: Lennon 10

Matti Rautaniemi: Tiedonjanoinen joogi 11

Jatta Heinlahti & Jonna Monola: Sadonkaari 12

Grace Paul: Etätyökirja 25

Kauno
Natalia Ginzburg: Kieli jota puhuimme 14

Benedict Wells: Liz, Marty ja minä 16

Ge Fei: Näkymättömyysviitta 18

Jukka Laajarinne: Mykistynyt mies 19

Risto Miettinen: Petturi 20

Juha Hietanen: Huuhkajan siivet 22

Jan Erola (toim.): Kevät ilman kosketusta 23

Lapset ja nuoret
Matt Haig: Eevin eläinmaailma 24



Eddie Jaku  
Maailman onnellisin mies

Maailman sydäntälämmittävin 
selviytymistarina 8

Risto Miettinen  
Petturi

Loistavan uuden 
trillerisarjan avaus 20

David Sinclair & 
Matthew LaPlante 

Elinkaari
David Sinclair on keksinyt ikuisen 

nuoruuden 4

Matt Haig 
Eevin eläinmaailma

Matt Haigin lastenkirjauutuudessa 
puhutaan eläintä 24



4

Aula & Co – Tieto

David Sinclair & Matthew LaPlante

Elinkaari 
Mistä vanheneminen johtuu ja mitä sille voi tehdä

ISBN 9789523640634 | E-kirja 9789523641549 | Äänikirja 9789523641556
Kl. 56, 56.4 | sid., n. 450 s. | Englanninkielinen alkuteos Lifespan

Suomentanut Teija Hartikainen | 01/2021

Vanheneminen vaikuttaa väistämättömäl-
tä. Mutta mitä jos mikään, mitä siitä 
kerrotaan, ei pidäkään paikkaansa? Mi-
tä jos jokainen voikin valita oman elin-
kaarensa? Kirjassaan Elinkaari David 
Sinclair, geneetikko ja maailman johta-
va pitkäikäisyyden tutkija, esittää näke-
myksensä siitä, miksi ihminen vanhenee: 
”Vanhuus on  sairaus, joka voidaan paran-
taa”, hän kirjoittaa.

Uraauurtavassa teoksessaan Sinclair 
vie lukijan mikrobiologisen tutkimuk-
sen etulinjaan hämmästyttävien uusien 
läpimurtojen äärelle. Ne osoittavat, että 
ikääntymistä on mahdollista hidastaa ja 
sen voi osin jopa perua. Kaiken keskiössä 
on vasta löydettyjen, ikivanhasta selviy-
tymisgeenistä polveutuvien, elin voimaa 
säätelevien geenien aktivoiminen. Uusi 
tutkimus osoittaa, että meidän ei tarvitse 
enää vain tuntea oloamme nuoremmik-
si vaan meillä on aito mahdollisuus nuo-
rentua.

Helppotajuisesti ja vetävästi Sinclair 
paljastaa sekä uusimman teknologian et-
tä yksinkertaiset  elämäntapamuutokset, 

joita itse noudattaa ylläpitääkseen omaa 
nuoruuttaan ja terveyttään. Elinkaari 
muuttaa pysyvästi käsityksemme ikään-
tymisestä.

David Sinclair on Harvardin yliopiston 
genetiikan professori, keksijä, startup-
ammattilainen ja TIME-lehden mukaan 
yksi maailman sadasta vaikutusvaltai-
simmasta ihmisestä. Sinclar on voitta-
nut lukuisia palkintoja työstään solujen 
toiminnan ja niiden vanhenemisen me-
kanismien tutkijana. 

Matthew LaPlante opettaa journalistiikkaa 
Utahin yliopistossa ja on kirjoittanut kir-
jan Superlative. The Biology of Extremes.

KÄÄNNÄ VANHENEMISEN KELLO TAAKSEPÄIN
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heather morris

Tarinoita toivosta
ISBN 9789523641280 | E-kirja 9789523641426 | Äänikirja 9789523641532

Kl. 99.1 | sid, n. 200 s. | Englanninkielinen alkuteos Stories of Hope
Suomentanut Teija Hartikainen | 03/2021

Heather Morris on poikkeuksellinen tari-
nankertoja. Teoksessaan Tarinoita toivos-
ta hän jakaa salaisuuden menestyksensä 
takana. Morris kasvoi maatilalla Uuden-
Seelannin maaseudulla. Kulkies saan lai-
dunmaiden halki koulusta kotiin hän 
poikkesi usein isoisänsä luona ja kuunte-
li tämän sotatarinoita, joita isoisä ei ker-
tonut kenellekään muulle. Morris ym-
märsi jo silloin, että ihmiset kertoivat 
hänelle kaikista henkilökohtaisimmista 
ja tärkeimmistä kokemuksistaan, mikäli 
hän vain pysähtyi kuuntelemaan. Kuun-
telemisen taito avaa pääsyn ihmeellisiin 
tarinoihin, joita jokainen ihminen kan-
taa sisällään.

Tarinoita toivosta kuvaa koskettavalla 
tavalla Morrisin tapaamia poikkeuksel-
lisia ihmisiä, heidän kertomiaan ainut-
laatuisia tarinoita ja paljastaa, millaisia 
elämänoppeja voimme niistä ammen-
taa. Lukija pääsee muun muassa kuule-
maan, miten Morris ystävystyi Lale So-
kolovin, Auschwitzin tatuoijan, kanssa. 
Samalla Morris kertoo omasta inspiroi-

vasta matkastaan kirjailijaksi. Matkasta, 
jonka ytimessä on taito kuunnella ihmis-
ten tarinoita – niitä, jotka ovat sittemmin 
inspiroineet ja koskettaneet miljoonia lu-
kijoita ympäri  maailmaa.

Heather Morris on Australiassa asuva 
uusi seelantilainen kirjailija, jonka teok-
sia Auschwitzin tatuoija ja Cilkan tarina 
on myyty maailmalla yli seitsemän mil-
joonaa ja Suomessakin lähes 100 000 
kappaletta.

Kuinka Auschwitzin tatuoijan kokemuksista tuli romaani 
ja Heather Morrisista maailmanmenestystä nauttiva kirjailija

Aula & Co – Tieto
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Eddie Jaku

Maailman onnellisin mies 
ISBN 9789523641327 | E-kirja 9789523641433 | Äänikirja 9789523641471

Kl. 99.1, 32.21, 90.35 | sid., n. 160 s. | Englanninkielinen alkuteos
The Happiest Man on Earth | Suomentanut Aki Räsänen | 01/2021

Eddie Jaku on satavuotias holokausti-
selviytyjä, josta tuli kirjailija  99-vuotiaana. 
Esikoiskirjassaan Maailman onnellisin 
mies Jaku kertoo elämäntarinansa, joka 
johtaa ylemmän keskiluokan saksalais-
kodista kolmen keskitysleirin ja usean 
pakomatkan kautta Sydneyyn.

Aikoinaan, maatessaan puulankulla 
rivissä kymmenen muun miehen kanssa, 
Jaku ei uskonut selviävänsä edes tulevas-
ta kylmästä yöstä. Hän päätti, että jos hän 
selviäisi, hän eläisi jokaisen päivän täysillä. 
Jaku opetteli ajattelemaan selviytymistä 
tunti kerrallaan. Leirillä tapaamansa lää-
kärin sanoin: ”Tunnin levolla pysyt elossa 
kaksi päivää.” Lopulta Jaku sel viytyi kuin 
selviytyikin ja on elänyt jo satavuotiaaksi.

Jakun muistelmat sädehtivät toivoa 
maailman tummimmalla hetkellä. Kirja 
on myös holokaustiselviytyjän uskomat-
toman myönteinen elämänopas. Jakun 
sanoin: ”Halusin opettaa lapsillemme, 
kuinka olla tulevaisuudessa”.

Jaku on pitänyt lupauksensa ja on jo-
ka päivä onnellinen jostakin. Hän kokee 

velvollisuudekseen holokaustin uhreina 
kuolleita kohtaan iloita eloonjäämises-
tään päivittäin.

Lohtua ja uskomatonta asennetta satavuotiaalta 
keskitysleiriselviytyjältä
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”Tuntuu kuin olisin saanut uuden ystävän...
kaunis kirja todella upealta ihmiseltä.”

Daily Telegraph
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Lesley-Ann Jones

Lennon 
Rocktähden elämä, rakkaudet ja kuolema

ISBN 9789523641181 | E-kirja 9789523641204 | Äänikirja 9789523641198 
Kl. 36.13 | sid., 522 s. | Suomentanut Juha Ahokas | Englanninkielinen

alkuteos Who Killed John Lennon? | 11/2020

John Lennonin kuolema 8. joulukuuta 1980 
pysäytti miljoonat ihmiset ympäri maail-
man. Tiedämme kaikki, kuka hänet am-
pui, mutta kuka, tai mikä, hänet varsi-
naisesti tappoi? Milloin ”oikea” Lennon 
kuoli? Lesley-Ann Jones käy huolella lä-
pi Lennonin taustat, elämän ja uran, set-
vii sekä kohokohdat että ongelmat ja 
pohtii mikä johti siihen, että hänet am-
muttiin kuoliaaksi kotitalonsa edessä.

Jones kuvaa tarkasti ja herkästi Len-

nonin musiikkia ja elämää tukeutuen 
muun muassa silminnäkijöiden lausun-
toihin ja ennen julkaisemattomiin va-
lokuviin. Hän on vuosien varrella haas-
tatellut lukuisia Lennonin lähipiiriin 
kuuluneita ihmisiä ja ammentaa uutta 
tietoa heidän ajatuksistaan. Ääneen pää-
sevät niin Paul McCartney, ensimmäinen 
vaimo Cynthia ja heidän poikansa  Julian, 
entinen tyttöystävä May Pang kuin  Andy 
Peebles, viimeinen brittitoimittaja jo-
ka haastatteli Lennonia vain muutamaa 
päivää ennen tämän kuolemaa.

Lesley-Ann Jones on brittiläinen kirjaili-
ja ja legendaarinen rock-toimittaja. Hän 
on kirjoittanut elämäkerrat mm. Fred-
die Mercurystä, David Bowiesta, Marc 
 Bolanista – sekä itsestään.

Mistä oli kyse mysteerissä nimeltä John Lennon?

”Lesley-Ann Jones oli rockjournalismin ydin.
Kukaan ei koskaan päässyt  lähemmäksi itse 

tarinaa, lähemmäksi hullun aikakauden ydintä. 
Hän oli siellä ja hän oli paikalla.”

BBC Radio London
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Matti Rautaniemi

Tiedonjanoinen joogi 
Mistä joogassa on kyse

ISBN 9789523641358 | E-kirja 9789523641440 
kl. 59.331, 29.52, 11.9 | sid., n. 300 s. | 01/2021

Muun muassa näihin kysymyksiin löydät 
vastauksen Tiedonjanoisesta joogista, jo-
ka on katsaus joogan historiaan, nykyti-
laan ja tulevaisuuteen. Kirja auttaa ym-
märtämään, millaiseen maailmankuvaan 
joogan harjoitukset perustuvat ja miten 
voit hyödyntää tätä tietoa omassa harjoi-
tuksessasi. Tiedonjanoinen joogi valaisee 
viihdyttävästi joogan historiallista muu-
tosta, joogafilosofian kiemuroita ja kom-
mentoi ajankohtaisia joogakeskustelu-
ja. Se on tutkittuun tietoon perustuva ja 
koulukunnista riippumaton tietopaketti, 
jossa yhdistyvät joogan harjoitus, filoso-
fia ja tutkimus.

Teoksen on kirjoittanut joogatutkija 
 Matti Rautaniemi, joka käsittelee kirjassa 
myös henkilökohtaista suhdettaan joo-
gaan. Rautaniemi on Suomen tunne-
tuimpia joogan teoreetikoita ja suosit-
tu luennoitsija. Rautaniemen ja Miska 

Käpin luotsaama  Maailmanpuu-podcast 
keskittyy joogaan ja muihin viisaus-
perinteisiin. Tällä hetkellä Rautaniemi 
valmistelee teologian väitöskirjaa.

Miksi joogafilosofiassa ihmistä verrataan hevosten vetämiin vaunuihin? 
Mitä instagram-joogeista pitäisi ajatella? Voiko guruihin luottaa? 

Onko jooga muutakin kuin tehokasta jumppaa? 
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Jatta Heinlahti & Jonna Monola

sadonkaari 
Satokauden kutsuvimmat reseptit ja ideat
ISBN 9789523641297 | Kl. 68.2 | sid., 176 s. | 12/2020

Sadonkaari on suurella rakkaudella ja 
into himolla hyvään ruokaan ja nautiske-
luun sekä hemmotteluun laadittu tunnel-
man luoja.

Kirjassa kuljetaan läpi koko vuoden 
sadonkaari luonnosta inspiroituneena ja 
luontoa hyödyntäen. Resepteissä on puh-
taita raaka-aineita sekä paljon vegaanisia 
kasvisvaihtoehtoja.

Jatta Heinlahti on kokenut ruokatoimit-
taja ja stylisti, jonka rakentamat kuvat 
ovat tuttuja monista ruoka- ja lifestyle-
lehdistä, mainoksista sekä kirjoista.

Jonna Monola on valokuvaaja sekä jooga- 
ja meditaatio-opettaja, jolle on tärkeää 
hyvä ja tasapainoinen elämä höystettynä 
arjen luksuksella. Hän on kuvannut yli 
kymmenen vuoden ajan intohimoises-
ti ruokaa ja viinejä ja työskennellyt usei-
den eri lifestylebrändien kanssa.

Nauti täysillä vuodenaikojen antimista ja tunnelmista
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Natalia Ginzburg

Kieli jota puhuimme
ISBN 9789523640696 | E-kirja 9789523641402 | Äänikirja 9789523641488 

Kl. 84.2 | sid., 244 s. | Italiankielinen alkuteos Lessico Famigliare 
Suomentanut Elina Melander | 02/2021

Klassikon asemaan nousseessa teoksessaan 
Kieli jota puhuimme Natalia  Ginzburg 
kuvaa torinolaista perhettä Mussolinin 
ajan Italiassa. Juutalaisen isän ja kato-
lilaisen äidin lapset kasvavat aikuisiksi 
Italian ajautuessa kohti fasistista yhteis-
kuntaa ja toista maailmansotaa. Perheen 
asema on vaikea – he ovat jyrkkiä fasis-
min vastustajia.

Eloisassa ja humoristisessa teokses-
saan Ginzburg herättää henkiin suuren 
italialaisen perheen, jolla on omat rutiinit 
ja rituaalit, villitykset, lentävät lauseet ja 
tarinat. Pohjimmiltaan Kieli jota puhuim-
me on tarina perheestä ja kielestä; tari-
nankerronnasta sekä selviytymiskeinona 
että petoksen ja vallankäytön välineenä.

”Aina kun huomasin kirjoittanee-
ni fiktiota vanhasta tottumuksesta, tu-
hosin kirjoittamani. Paikat, tapahtumat 
ja henkilöt ovat kaikki todellisia,” Ginz-
burg kertoo kirjan esipuheessa ja jatkaa: 
”Kenties kaikille ei ole mieleen, että hei-
dän koko olemuksensa etu- ja sukunimeä 

”Modernin italialaisen kirjallisuuden hehkuva valo.” 
New York Times

myöten on talletettu kirjaan. Siihen mi-
nulla ei ole mitään sanottavaa.”

Natalia Ginzburg on 1900-luvun merkit-
tävimpiä italialaiskirjailijoita. Hänen laa-
jaan kirjalliseen tuotantoonsa kuuluu ro-
maaneja, pienoisromaaneja, novelleja, 
esseitä ja näytelmiä. Kirjailijanuransa li-
säksi hän toimi kustannustoimittajana 
ja kääntäjänä ja oli Italian parlamen-
tin jäsen vuosina 1983–1987. Kieltä jo-
ta puhuimme pidetään laajalti  Ginzburgin 
pääteoksena.

Aula & Co – Kauno
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”Ginzburgin laaja, rakastava  
ja eripurainen perhe tarjoaa  
runsaasti materiaalia tähän  

kiehtovaan romaaniin.”
Publishers Weekly
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Benedict Wells

Liz, Marty ja minä
ISBN 9789523641334 | E-kirja 9789523641372 | Äänikirja 9789523641457  

Kl. 84.2 | sid., n. 300 s. | Saksankielinen alkuteos Vom Ende der Einsamkeit 
Suomentanut Raimo Salminen | 02/2021

Jules Moreaun lapsuus päättyy hänen van-
hempiensa äkilliseen kuolemaan. Hänet 
lähetetään sisarustensa Martyn ja  Lizin 
kanssa sisäoppilaitokseen. Eloisa ja pelo-
ton Jules kääntyy sisäänpäin ja elää mie-
luummin muistoissaan, kunnes tapaa 
Alvan, joka tahollaan kamppailee oman 
surunsa kanssa.

Aikuistuttuaan sisarukset sinnittele-
vät edelleen selvitäkseen kohtaamastaan 
menetyksestä. Marty haluaa kontrolloi-
da kaikkea, Liz hamuaa itselleen elämyk-
siä läkähdyksiin asti. Kaiken keskellä Ju-
les kokee olevansa äärimmäisen yksin. 
Jaetusta tuskastaan huolimatta sisaruk-
set saavuttavat yhteyden toisiinsa vain 
satunnaisesti, ja myös välit Alvaan ovat 
katkenneet. Julesin yksinäisyys alkaa hel-
pottaa vasta, kun ystävyys Alvan kanssa 
viriää uudelleen. Suhteen syventymiselle 
on kuitenkin omat esteensä, jotka vaikut-
tavat ylitsepääsemättömiltä.

Liz, Marty ja minä kuvaa kolmen sisa-
ruksen sijoiltaan järkkyneitä elämiä hau-
raan, hitaasti kehittyvän rakkaustarinan 
rinnalla. Romaani välittää ainutlaatui-
sella herkkyydellä ja kirkkaalla, kosket-

tavalla otteella sen mitä tarkoittaa oman 
elämänpolun löytäminen – ja kuinka si-
tä etsiessään voi säilyttää toivon rinnalla-
kulkijan kohtaamisesta.

Benedict Wells on  sveitsiläis-saksalainen 
kirjailija, jota pidetään nuoren polven 
kirjallisena lupauksena. Liz, Marty ja 
 minä on ensimmäinen Wellsiltä suomen-
nettu romaani. Teos voitti ilmestyessään 
Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon. 
Kirja on käännetty 37 kielelle, ja sitä on 
myyty yhteensä 1,5 miljoonaa kappaletta.

Nousevan kansainvälisen tähden koskettava romaani rakkaudesta, 
menettämisen tuskasta ja uusista mahdollisuuksista.

”Liz, Marty ja minä on koskettava  
ja ansiokas – ja ajaton.”

John Irving
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Ge Fei

Näkymättömyysviitta
ISBN 9789523641341 | E-kirja 9789523641365 | Kl. 84.2 | sid., n. 160 s. 

Kiinankielinen alkuteos Yinshen Yi  隐身衣 | Suomentanut Rauno Sainio | 01/2021

Näkymättömyysviitta on Ge Fein kunnian-
osoitus Pekingille, klassiselle musiikille ja 
huippuluokan äänentoistolle.

Kirjan päähenkilö on eronnut, lapseton 
ja köyhä mies Pekingissä –  kaupungissa, 
jossa kaikki haluavat menestyä. Hän hai-
kailee ex-vaimonsa perään ja majailee sis-
konsa omistamassa asunnossa, jonka hal-
jenneesta seinästä pohjoistuuli puhaltaa 
sisään. Hän tienaa niukan elantonsa ra-
kentamalla huippulaatuisia vahvistimia 
rikkaille asiakkaille, joita ei voi sietää sen 
enempää kuin itseäänkään. 

Eräänä päivänä salaperäinen asiakas 
tilaa häneltä ”maailman korkealaatuisim-
man äänentoistojärjestelmän” eikä tingi 
hinnasta yhtään – mutta liikoja ei kan-
nata kysellä. Hetken vaikuttaa siltä, että 
kaikki saattaa sittenkin kääntyä päähen-
kilön elämässä parhain päin.

Hirtehinen ja aavistuksen surrealisti-
nen Näkymättömyysviitta on yksi viime 
vuosien ainutlaatuisimmista kiinalaisis-
ta kaunokirjallisista teoksista. 

Ge Fei (oikealta nimeltään Liu Yong) on 
yksi Kiinan lahjakkaimmista ja oma-
peräisimmistä nykykirjailijoista. 

Tarina epäonnesta, pahasta tahdosta ja huippuluokan äänentoistosta

”Älyä, sosiaalista kommentaaria  
ja emotionaalista syvyyttä.”

Kirkus



19

Aula & Co – Kauno Aula & Co – Kauno

Jukka Laajarinne

Mykistynyt mies
ISBN 9789523641303 | E-kirja 9789523641389 | Kl. 84.2 | sid., n. 400 s. | 03/2021

Mykistynyt mies on omalaatuinen seikkailu-
kertomus alku kantaisesta, brutaalista 
hulluudesta, jonka pohjalle länsimainen 
sivistys on  perustettu.

Filosofi ja runoilija Pyrrhon, skepti-
sismin kehittäjä,  vaeltaa  Aleksanteri Suu- 
ren hovin mukana Kauko itään. Matkal-
laan hän kuulustelee persialaisia viisaita, 
tutkii hiljaisuutta intialaisten askeettien 
parissa ja saa oppia niin filosofeilta kuin 
aikansa suurimmilta taiteilijoiltakin.

Pyrrhon toimii Aleksanteri Suuren 
sankaruuden kirjaajana, pr-henkilönä jon-
ka tehtävä on kirjoittaa historiaa, tapahtu-
mien todellisesta kulusta piittaamatta.

Tunnetun maailman viisaus ei kuiten-
kaan auta, kun kuningas muuttuu lähei-
silleenkin vaaralliseksi,  raakalaismaiseksi 
tyranniksi.

Mykistynyt mies tutkii sekä vaikenemi-
sen että epäuskon monia ulottuvuuksia 
ja leikittelee historiallisen kertomuksen, 
veijariromaanin ja toisaalta tutkimus-
kirjallisuuden keinoilla.

Jukka Laajarinne on monipuolinen nyky-
kirjailija. Mykistynyt mies on hänen neljäs 
aikuisille suunnattu romaaninsa. Laaja-
rinne asuu Espoossa ja harrastaa  kiipeilyä.

Hyppää antiikin suurmiesten matkaan!
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Risto Miettinen 

Petturi
ISBN 9789523641310 | E-kirja 9789523641396 | Äänikirja 9789523641525 

Kl. 84.2 | sid., n. 250 s. | 02/2021

Kansainvälisissä rikollispiireissä puikke-
lehtinut Mikael  pettää väkensä ja pake-
nee synnyinsijoilleen tummareunaisten 
pilvien Pohjois-Karjalaan. Painajaiset ja 
pelot seuraavat silti sinnekin. Miehen 
entiset rikoskumppanit punovat väkival-
taista kostoa Tallinnassa. 

Mikaelille tarjoutuu uusi mahdol-
lisuus nuoruuden rakkautensa kanssa. 
Tunteille antautuminen vaatisi kuiten-
kin uuden petoksen.

Risto Miettinen onnistuu ihailtavasti 
yhdistämään vastustamattomasti etene-
vän toiminnan ja ihmistä tarkasti ja her-

SUOMALAISEN TRILLERIMAAILMAN TAIVAALLE ON SYNTYNYT UUSI TÄHTI

kästi havainnoivan kerronnan. Miettisen 
 kuvauksessa suomalainen mies heik-
kouksineen ja vahvuuksineen nousee 
kuoleman uhallakin täyteen oikeuden-
tuntoonsa.
 
Risto Miettinen on mainosmies, joka on 
aina ollut kiinnostunut rikoksista. Hä-
nen juurensa ovat Pohjois-Karjalassa.
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Juha Hietanen

Huuhkajan siivet
ISBN 9789523640528 | E-kirja 9789523640986 | Äänikirja 9789523640825 

Kl. 84.2 | nid., n. 240 s. | 02/2021

Ei ole sankareita ilman intohimoisia kan-
nattajia.

Laura, Eerik ja Marco kulkevat  kohti 
Kööpenhaminaa ja lopputurnausta, kun 
jalkapallo vie jalat alta ja kirjoittaa tu-
levaisuuden uusiksi. Laura on korkea-
koulutettu uranainen, jonka elämä muut-
tuu, kun lukupiiri alkaa kirjojen sijaan 
seurata jalkapalloa. Kalvakka  avioliitto 
hajoaa ja Huuhkajien kisataipaleen seu-
raaminen tuo sekä uusia ystäviä että uu-
den rakkauden. Eerik seuraa jalka pallon 
EM-kisojen karsintaa ja niihin valmistau-
tumista työkseen. Yhä pinnallisemmaksi 
muuttuva  klikkijournalismi alkaa kiusata 
häntä niin, että hän käyttää  epäröimättä 
mahdollisuuden siirtyä katsomon puo-
lelle. Elämässään ajelehtivan kolme-
kymppisen Marcon ainoa kiinne kohta 
on maajoukkueen  kannatus yhdistyksen, 
Pohjoiskaarteen, toiminta, joka huoles-
tuttaa hänen perhettään. 

Hietasen innostavan  esikoisromaanin 
matkassa suomalainen kisayleisö voi 
eläytyä kasvavaan kisajännitykseen en-
tistä kokonaisvaltaisemmin.  Se on tark-
kaavainen ja nautittava kertomus urhei-

Rakkaudesta jalkapalloon

lun herättämien tunteiden vaikutuksesta 
maailmassa, jossa korona järkyttää kaik-
kia todennäköisyyksiä.

Helsinkiläinen Juha Hietanen tunnetaan 
television ajankohtaistoimittajana. Hän 
on myös urheilumies ja satojen kirjailija-
haastattelujen tekijä. Häneltä on aiem-
min julkaistu tietokirja Seikkailujuoksija.  
Huuhkajan siivet on Hietasen esikois-
romaani.
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Aula & Co – Kauno Aula & Co – Kauno

Jan Erola (toim.)

Kevät ilman kosketusta
ISBN 9789523641167 | E-kirja 9789523641235 | Äänikirja 9789523641228 

Kl. 84.2 | nid., n. 400 s. | 03/2021

Ajankohtainen novellikokoelma keväästä, 
jolloin lähirakkauden puutosta korvat-
tiin mielikuvituksella.

Aiemmin säännöllisesti kirjoituskurs-
seilla tavannut ryhmä joutuu muun maa-
ilman tapaan lopettamaan lähitapaami-
set. Yksi kurssilainen toisensa jälkeen 
kertoo, ettei romaanin tai novellin käsi-
kirjoitus enää suju, kun ärsykkeitä on ko-
tona joko liikaa tai liian vähän.

Joku ehdottaa, että he kirjoittaisivat-
kin jotain ihan muuta: erotiikkaa. Yksi 

Huippukirjoittajien hehkuva novellikokoelma

rohkea aloittaa – ja kaikkien hämmäs-
tykseksi muut seuraavat esimerkkiä. Ku-
kin kertoo vuorollaan tarinansa.

Kevät ilman kosketusta on yllättävä, 
moniääninen ja sensuelli  novellikokoelma 
tarinoiden kuningasaikakaudella.

Ajankohtaisen novellikokoelman kirjoit-
tajat ovat:
Lotta Backlund
Laura Gustafs son
Petra Forsten
Tiia Forsström
Jenni Janakka
Artemis Kelosaari
Katja Kettu
Pauliina Laitinen
Markus Leikola
Sampo Marjomaa
Salla Nazarenko
Mike Pohjola
Maija Salmi
Miina Supinen
Karoliina Timonen
Sinikka Vuola
Tuija Väli pakka
Jaakko Yli-Juonikas
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Aula & Co – Lapset ja nuoret

Matt Haig

Eevin eläinmaailma
ISBN 9789523640580 | E-kirja 9789523641419 | Äänikirja 9789523641495 
Kl. L84.2 | sid., n. 260 s. | Englanninkielinen alkuteos Evie and the Animals 

Suomentanut Sarianna Silvonen | 02/2021

11-vuotiaalla Eevillä on erityinen  taito: 
hän pystyy puhumaan eläinten kans-
sa. Eevin isä kuitenkin vannottaa Ee-
viä olemaan käyttämättä taitoaan, kos-
ka se on erittäin vaarallista. Isä ei suostu 
kertomaan miksi, mutta Eevi arvelee, et-
tä se liittyy jotenkin hänen äitiinsä, joka 
on kuollut vuosia aiemmin. Eevi yrittää 
parhaansa mukaan pitää lupauksen isäl-
le, mutta kun paikallisessa eläintarhas-
sa tapahtuu onnettomuus, Eevin täytyy 
pettää isän luottamus ja asettaa itsensä ja 
monta muuta hirvittävään vaaraan. Ajan 
käydessä vähiin Eevin pitää saada eläi-
met apuun – ja viimeinkin olla rohkeas-
ti oma itsensä.

Eevin eläinmaailma on vauhdikas ja 
jännittävä lastenkirja, joka kertoo eläi-
mistä ja suhteestamme luontoon, koulu-
maailmasta ja siitä, kuinka olla oma it-
sensä.

Matt Haig on yksi Ison-Britan nian suo-
situimmista ja monipuolisimmista nyky-
kirjailijoista, joka on kauniilla ja viisailla 
tarinoillaan valloittanut sekä isojen että 
pienten lukijoiden sydämet. 

Huima seikkailukertomus kaikille eläinten ystäville
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Aula & Co – TietoAula & Co – Lapset ja nuoret

Grace Paul

Etätyökirja
ISBN 9789523641150 | E-kirja 9789523641266 | Kl. 36.13 | nid., 96 s. 

Suomentanut Laura Haavisto, toim. Sakari Heiskanen | Englanninkielinen  
alkuteos The Ultimate Guide to Working from Home | 08/2020

Etätyö on tullut jäädäkseen. Se on yhdel-
le suuri helpotus, toiselle siihen ryhtymi-
nen voi olla pelottava ajatus. Työnantajal-
le se voi tulla edullisemmaksi kuin työn 
teettäminen toimistolla. Työntekijälle se 
voi luoda kokonaan uuden elämäntavan. 
Mutta aina etätyö ei suju kuin tanssi.

Etätyökirja on opas kaikkeen siihen, 
mitä etätöissä kannattaa ottaa huomi-
oon. Teos soveltuu niin työntekijälle kuin 
työnantajalle. Kirja on toimitettu Suo-
men työelämään soveltuvaksi. 

Grace Paul on brittiläinen toimittaja ja 
kirjailija. Aiemmin hän työskenteli toi-
mistossa, mutta on siirtynyt etätyöläi-
seksi. 

Sakari Heiskanen on espoolainen toimitta-
ja, av-tuottaja ja mediayrittäjä. Hän työs-
kentelee mielellään kotona.

ONNISTUNEEN KOTITOIMISTON SALAISUUS
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Aula & Co – 2020

Paolo Giordano
Tartunnan aikaan
ISBN 9789523641105

John Douglas
Mindhunter 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

Are Kalvø
Helvetillinen 
vaelluskirja

ISBN 9789523640641
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Mikki Lish & Kelly Ngai
taikuuden talo

ISBN 9789523640573

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
Kotiinpaluu

ISBN 9789523640771
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Aula & Co – 2020

Heather Morris
Cilkan tarina

ISBN 9789523640276

Åsa Wikforss
Vaihtoehtoiset 

faktat
ISBN 9789523640726

Andrea Beaty & 
David Roberts

Pii Pihlaja, tutkija
ISBN 9789523640689

Rob Sears
Kim Jong-un ja 

kaverit
ISBN 9789523640757

Markku Aalto
Muistoa

kunnioittaen
ISBN 9789523640337

tommy orange
ei enää mitään

ISBN 9789523640702

Kaspar Colling Nielsen
Euroopan kevät 

ISBN 9789523640658
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John Douglas & 
Mark Olshaker

MINDHUNTER osa 1
ISBN 9789523640290

Celeste Barber
Tämä on haaste 

ISBN 9789523640283

Scott Carney
Kaikki mikä ei tapa
ISBN 9789523640269

a yi
Täydellinen rikos
ISBN 9789523640313

Robert Seethaler
Kokonainen elämä
ISBN 9789527269916

Ottessa Moshfegh
Vuosi horroksessa
ISBN 9789523640306

Andrea Beaty & David Roberts
Roosa ruuti -tehtäväkirja

ISBN 9789527269589

ROOSA  
RUUTI
Tehtäväkirja rohkeille  
insinööreille

Andrea Beaty  Kuvittanut David Roberts
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Jussi Lehmusvesi
Operaatio Zuckerberg

ISBN 978-952-7269-47-3

Heather Morris
Auschwitzin tatuoija
ISBN 978-952-7269-48-0

Lucia Berlin
Ilta paratiisissa

ISBN 9789527269879

Karina Sainz Borgo
Caracasissa  
on vielä yö

ISBN 9789527269909

Haemin Sunim
Rakkaus on sitä,  

että hyväksyy
ISBN 9789527269961

Kaspar Colling Nielsen
Tanskan sisällissota 

2018–24 
ISBN 9789527269886

Martin Österdahl
Rautaenkelit

ISBN 9789527269503

Rob Sears
Donald Trumpin  

kauneimmat runot
ISBN 9789527269930

Pauliina Littorin  
& Antti Marttinen

Kolme punaista rubiinia
ISBN 9789527269824

Lasse Nousiainen
Itärajatapaus

ISBN 9789527269947

Liu Cixin
Synkkä metsä

ISBN 9789527269893

Katariina Heikkilä
Punainen nyrkki

ISBN 978-952-7269-46-6

Aula & Co – 2019
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Andrea Beaty & David Roberts
Antti Lehti, Arkkitehti

ISBN 9789527269923

Neil deGrasse Tyson  
& Gregory Mone
Tähtitiedettä  

kiireisille nuorille 
ISBN 9789527269954

Leigh Bardugo
Varjo ja riipus

ISBN 9789527269848

Jyrki Vainonen
Yön ja päivän  

tarinoita 
ISBN 978-952-7269-49-7

Yu Hua
Kiina kymmenellä  

sanalla
ISBN 978-952-7269-51-0

Matt Haig
Huomioita  

neuroottiselta  
planeetalta

ISBN 978-952-7269-52-7

Nick Caruso & Dani Rabaiotti
Piereskeleekö se?  

Kaikki eläinten  
suolikaasuista

ISBN 978-952-7269-59-6

G. L. Marvel & Leena Parkkinen
Sankaritarinoita eläimistä 
jotka muuttivat maailmaa

ISBN 9789523640030

Neil Patrick Harris
Taikajengi  

ja suuri ennustaja
ISBN 9789527269862

Matt Haig
Totuuskeiju

ISBN 9789527269855

Aula & Co – 2019 Aula & Co – 2019
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Jan StocKlassa
Stieg Larssonin tutkimukset.  

Kuka murhasi Olof Palmen?
ISBN 9789527269244

Matt Haig
Kuinka aika  

pysäytetään 
ISBN 9789527190982

Martin Österdahl
Kymmenen on kuoltava

ISBN 9789527269015

Lucia Berlin
Tanssia ruusuilla  

ja muita kertomuksia
ISBN 9789527269206

Jussi Marttinen
Palvelukseen 

 halutaan robotti
ISBN 9789527190937

Neil deGrasse Tyson
Tähtitiedettä kiireisille 

ISBN 9789527190968

Turvalonkerot
ISBN 9789527190944

Elizabeth Blackburn  
& Elissa Epel

Pitkän ja hyvän  
elämän biologia

ISBN 9789527269121

Kimmo Tuominen
Pimeän verkon  

oraakkeli
ISBN 9789527269336

Neil Patrick Harris
Taikajengi

ISBN 9789527269350

LEENA VALMU & LASSE RANTANEN 
Odina ja uuden elämän alku 

ISBN 9789527190746

Aula & Co – 2018
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Victoria Aveyard
Kruunun kirous

ISBN 9789527269008

Mai Jia
Pimeä voima

ISBN 9789527190951

Stefano Mancuso
Kasvien vallankumous

ISBN 9789527190999

Victoria Aveyard
Sodan myrskyt

ISBN 9789527269213

Liu Cixin
Kolmen kappaleen  

probleema
ISBN 9789527190210

Rob Sears
Vladimir Putin. Menestyvän 

johtajan opetukset
ISBN 9789527269404

Lone Theils
Noitapoika

ISBN 9789527269251

Matt Haig
Joulupukki ja minä
ISBN 9789527269220

Melba Escobar
Kauneussalonki

ISBN 9789527190975

Matt Haig
Poika nimeltä joulu,  

3. painos
ISBN 9789527269312

Matt Haig
Tyttö joka pelasti joulun,  

2. painos
ISBN 9789527190708

Andrea Beaty
Roosa Ruuti, insinööri

ISBN 9789527269343

Aula & Co – 2018
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Martin Österdahl
Armoton todellisuus
ISBN 9789527190517

Jussi Lehmusvesi
Vainikkala
ISBN 9789527190449

Turunen & Soininen
Retkeily ja keräily
ISBN 9789527190524

Mai Jia
Koodinmurtaja
ISBN 9789527190470

Matias Riikonen
Kiertorata
ISBN 9789527190432

Stefano Mancuso
Loistavat kasvit
ISBN 9789527190463

Victoria Aveyard
Lasinen Miekka
ISBN 9789527190081

Matias Riikonen
Suuri fuuga
ISBN 9789527190425

Christoph Ribbat
Ravintolassa
ISBN 9789527190456

Nelli Hietala
Kielillä  
puhumisen taito
ISBN 9789527190487

Saku Korosuo
Suomalainen 
kiipeilyopas
ISBN 9789527190203

Konstantin Stanislavski
Näyttelijän  
rooli työskentely
ISBN 9789527190494

Hurme & PellicCioni
PEUKALON KÄSIKIRJA
ISBN 9789527190715

Victoria aveyard
KUNINKAAN KAHLEET
ISBN 9789527190234

Jack Cheng
kosmoksessa  
tavataan
ISBN 9789527190685

Sacha Batthyany
Hitlerin pitkä varjo
ISBN 9789527190722

Lucia Berlin 
Siivoojan käsikirja
ISBN 9789527190692

lone theils
Runoilijan vaimo
ISBN 9789527190241

Ane Riel
Pihka
ISBN 9789527190678

Matt Haig

Tyttö joka pelasti joulun
ISBN 9789527190708

Blackburn & Epel

Pitkän ja hyvän   
elämän biologia
ISBN 9789527190753

Haemin sunim
Asioita jotka huomaa 
vasta kun hidastaa
ISBN 9789527190739

Sinimaaria Kangas

Eettisen lihan-
syönnin käsikirja
ISBN 9789527190258

Yu Hua 
XU SANGUANIN 
ELÄMÄ JA VERIKAUPAT
ISBN 9789527190661

Aula & Co – 2017
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Matt Haig

Tyttö joka pelasti joulun
ISBN 9789527190708

Victoria Aveyard
punainen kuningatar
ISBN 9789527190081

lauren beukes
Zoo city. eläinten valtakunta
ISBN 9789527190074

j. r. ward
viskin ruhtinaat
ISBN 9789527190142

LEENA VALMU & LASSE RANTANEN
PROBUS JA SUURI SUOLISTON 
TAISTELU
ISBN 9789527190197

Matt Haig & Chris Mould
Poika nimeltä joulu
ISBN 9789527190104

SINIMAARIA KANGAS & LUCIA 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

Aula & Co – 2017 Aula & Co – 2016
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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

Facebook & Instagram: @aulakustannus
aulakustannus.fi

Eerikinkatu 36, 00180 Helsinki
info@aulakustannus.fi


