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Jyrki Vainonen

Yön ja päivän tarinoita
ISBN 9789527269497 | E-kirja 9789527269626 | kl. 84.2 | sid. n. 200 s. | 02/2019

Ihminen kykenee hyvään ja pahaan. 
 Tähän havahtuu Yön ja päivän tarinoi
den lukija tavatessaan henkilöitä, jotka 
ovat päätyneet kynnykselle tutun ja tun-
temattoman, totutun ja vieraan väliin. 
He pyrkivät, kuka mitenkin, tukkimaan 
menetysten ja luopumisten elämään 
näivertämiä aukkoja, ja paikkailevat sa-
malla itseään. Kynnykseltä avautuu nä-
kymä myös menneisyyteen, kun muistot 
kuljettavat näkyviin valintoja ja ratkai-
suja, ilon pilkahduksia, rakkauden laa-
huksia ja koteloitunutta surua.

Vainosen tarinat luovat omalakisen 
kolhuisen todellisuutensa, jossa alitajui-
nen ja pimeä sekoittuu toivoon ja loh-

tuun. Hän kuvaa ihmisiä, joiden mieltä 
myllertävät elämän ja kuoleman vietit. 
Pyristellessään niiden otteessa he ajat-
televat – tai kuvittelevat – voivansa va-
lita, kummalle puolelle kynnystä jalkan-
sa laskevat.

Tarinoiden välisten kynnysten yli 
kulkeutuu myös groteski kuvasto ja sym-
boliikka, jossa ruumis ja mieli lakkaa-
matta hiertyvät toisiaan vasten synnyt-
täen yhä uusia lihan ja hengen liittoja: 
milloin ilkamoivia, milloin melankoli-
sia, mutta aina surrealistisia ja kummia.

Jyrki Vainonen on kirjailija, suomentaja ja 
luovan kirjoittamisen opettaja. Hänen 
esikoiskokoelmansa Tutkimusmatkai
lija ja muita novelleja (1999) palkittiin 
Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkin-
nolla, suuren yleisön tietoisuuteen hän 
nousi viimeistään romaanillaan Mykkä 
 jumala (2003).

Aula & Co – Kauno

Tarinoita ihmeistä ja ihmisistä
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Jussi Lehmusvesi

Operaatio Zuckerberg 
ISBN 9789527269473 | E-kirja 9789527269657 | Äänikirja 9789527269718 |  

kl. 84.2 | sid., n. 320 s. | 02/2019

Vantaalaisella Jennillä, 37, on suuri unel-
ma. Hän haluaa lapsen ja hän haluaa saa-
da lapselleen parhaat mahdolliset geenit. 
Unelma vaikuttaa kuitenkin romahtavan 
lopullisesti, kun suhde miesystävän kans-
sa katkeaa.

Työssään kauneushoitolassa Jen-
ni hoitaa naisia, jotka ovat saavuttaneet 
kaiken. Heillä on rikas mies, kaunis ko-
ti ja lahjakkaita lapsia. Jenni ymmärtää 
elävänsä maailmassa, jossa menestyjät ot-
tavat kaiken. Sitten telkkarissa kerrotaan 
jotain mahtavaa: Facebookin perustaja 
Mark Zuckerberg on tulossa Suomeen. 
Alkaa Operaatio Zuckerberg.

Jennin lisäksi kirjassa pääsevät ääneen 
myös mustasukkainen miesystävä Tapsa, 
Zuckerberg itse ja tämän tekoäly Mary, 
joka kahlaa Suomen historiaa läpi val-
tavalla nopeudella. Syntyy nautittava ta-
rina pelottomasta naisesta ja kansakun-
nasta, jonka huulia polttaa yksi muita 
suurempi kysymys:  ”Mitä se Tsukker-
peri meistä ajattelee?” 

Kaikki päättyy hurjaan loppukohtauk-
seen Hotelli Kämpin Mannerheim-svii-
tissä ja suuressa suomalaisessa kansan-
juhlassa Senaatin torilla.

Jussi Lehmusveden Operaatio Zucker
berg on riemukas satiiri, jonka terävä 
kärki osuu uuteen teknologiaan ja yhä 
helpommin johdateltavaan kansaan. Sa-
malla se on hervoton tarina naisesta, joka 
ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä.

Jussi Lehmusvesi on kirjailija ja Helsingin 
Sanomien kulttuuritoimittaja. Operaatio 
Zuckerberg on hänen toinen romaaninsa. 
Häneltä on aiemmin julkaistu romaani 
Vainikkala (Aula & Co, 2017).

Hyvästit Tuhkimolle. On turha odottaa prinssiä!

Aula & Co – Kauno
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Katariina Heikkilä

Punainen nyrkki 
ISBN 9789527269466 | E-kirja 9789527269633 | kl. 84.2 | sid. 404 s. | 01/2019

Neljä kovia kokenutta naista ratkaisee 
Saintanian liittovaltion rauhan kohtalon. 
Sajira on sukuaan paennut toimittaja, 
Amina suuryrityksen perijätär, joka liit-
tyy soturinunnien uskontokuntaan, Serra 
nuori ja kapinallinen karkuri ja  Neanna 
yhtä aikaa menestyvä liikenainen ja kuu-

liainen vaimo. Kaikkien taustalla on kult-
tuuri, jossa avioiliitto, mieluiten järjes-
tetty, on naiselle ainoa kunniallinen tie 
eteenpäin.

Haurasta ja erisuhtaista, pitkien sotien 
repimää liittovaltiota pitää koossa uuden 
polttoaineen tuotanto, kuljetus ja jalos-
tus. Kaksi heimoaluetta, yksi uskonnolli-
nen tasavalta ja yksi maallinen saavat ku-
kin oman osansa vauraudesta ja pysyvät 
hammasta purren yhdessä. Pako tarkoin 
varjellusta liittovaltion vankilasta syrjä-
seudulla, lähellä aineen tuotantolaitok-
sia, uhkaa paljastaa polttoaineen todelli-
sen luonteen ja rikkoa rauhan.

Punainen nyrkki on romaani sodista ja 
vapaudenkaipuusta, oikeudesta ja syvästä 
kärsimyksestä. 

Katariina Heikkilä (s. 1989) on merkittä-
vä uusi ääni suomalaiseen kirjallisuuteen, 
hän osaa käyttää spekulatiivisen fiktion 
keinoja niiden parhaassa muodossa: ku-
vaamaan suuria ja monimutkaisia kysy-
myksiä ja tuomaan niihin uutta valoa.

Realistista fantasiaa tulevaisuudesta,  
jossa neljä naista  pitää hajoavan liittovaltion  

tulevaisuutta ja menneisyyttä käsissään.

Aula & Co – Kauno

Martin Österdahl

Rautaenkelit 
Max Anger 3 | ISBN 9789527269503 | E-kirja 9789527269695 | 
Ruotsinkielinen alkuteos Järnänglar | Suomentanut Aki Räsänen | 

kl. 84.2 | sid. n. 450 sivua. | 05/2019

Syyskuu 2001. Ruotsalainen diplomaat-
ti heittäytyy kerrostalon ikkunan läpi 
 Kairossa ja kuolee. Max Anger saa tehtä-
väkseen selvittää miehen kuolema. Kun 
hän käy läpi kuolleen viimeisten päivien 
toimia, hän havaitsee asioita jotka muis-
tuttavat kylmän sodan aikaisia skan-
daaleita ja selvittämättömiä kuoleman-
tapauksia.

Totuuden jäljet johtavat kansainväli-
seen salaliittoon, jonka lonkerot ulottu-
vat talouselämän huipulle. Sitä tutkies-
saan Anger sohaisee ampiaispesään ja 
kaikki kääntyy häntä vastaan, häntä syy-
tetään tutkimastaan murhasta. Sillä välin 
kun hän yrittää puolustaa itseään, kel-
lo tikittää vääjäämättömästi kohti mieli-
puoliset mittasuhteet saavaa katastrofia. 
Kuollut mies Kairossa oli vain lähtö-
laukaus.

Suuri jännitysromaani  
syyskuun 11. päivän WTC-iskusta

Aula & Co – Kauno

”Martin Österdahl on salaliittoteorioiden mestari.”  
Camilla Läckberg
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Heather Morris

Auschwitzin tatuoija 
ISBN 9789527269480 | E-kirja 9789527269640 | Äänikirja 9789527269725 |  

Englanninkielinen alkuteos The Tattooist of Auschwitz | Suomentanut Pekka Tuomisto | 
kl. 84.2 | sid. n. 300 s. | 01/2019

”Tatuoin numeron hänen käsivarteensa. 
Hän tatuoi nimensä sydämeeni.”

Lale Sokolov on Auschwitz-Birkenaun 
keskitysleirin vanki, joka saa tehtäväkseen 
tatuoida numerot toisten vankien käsivar-
siin. Työ leirin tatuoijana tarkoittaa, että 
Lale on muihin vankeihin nähden varsin 
turvassa. Leirillä Lale todistaa kauheita 
tapahtumia – mutta myös urheita tekoja 
ja myötätuntoa, ja oman henkensä uhalla 
käyttää asemaansa auttaakseen muita van-
keja. Vuonna 1942 Lale kohtaa tatuointi-
jonossa uuden vangin, Gitan, ja rakastuu 
saman tien. Lale vannottaa  Gitaa pysy-
mään hengissä, jotta he voisivat mennä 
naimisiin. Kuin ihmeen kaupalla he mo-
lemmat selviävätkin hengissä. 

Auschwitzin tatuoija on tositarinaan 
perustuva romaani slovakialaisen Lale 
Sokolovin vaiheista ja uskomattomas-
ta selviytymisestä Auschwitz-Birkenaun 
tuhoamisleirillä. Se on henkilökohtainen 
selviytymistarina ja kertomus toivosta ja 
rohkeudesta sekä pysäyttävä kuvaus yh-
destä maailmanhistorian kammottavim-
mista ajanjaksoista. 

Lale Sokolov uskaltautui kertomaan 
tarinansa vasta vaimonsa Gitan kuole-
man jälkeen vuonna 2003, sillä hän pel-
käsi että heidät leimataan natsien kä-
tyreiksi. Hän uskoutui käsikirjoittaja 
Heather Morrisille, joka Sokolovin lu-
valla päätti kirjoittaa tarinan romaanik-
si. Morris haastatteli Sokolovia lukemat-
tomia kertoja neljän vuoden aikana. Lale 
Sokolov kuoli vuonna 2006 Australiassa.

Kansainvälinen myyntimenestys!

Aula & Co – Kauno

Heather Morris on australialainen 
kirjailija ja käsikirjoittaja.

”Elämänmyönteisin,  
rohkaisevin ja rohkein tarina  
jonka olen koskaan lukenut.”

Graeme Simsion

8
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Matt Haig

Huomioita neuroottiselta planeetalta 
ISBN 9789527269527 | E-kirja 9789527269657 | Äänikirja 9789527269718 | 

Englanninkielinen alkuteos Notes on a Nervous Planet | Suomentanut Sarianna Silvonen | 
kl. 61.721, 17.3 | sid. n. 320 s. | 02/2019

Stressi ja ahdistus ovat luikerrelleet osak-
si jokapäiväistä elämäämme. Inter netin 
ja sosiaalisen median ansiosta olemme 
enemmän ja tiiviimmin yhteydessä toi-
siimme kuin koskaan aikaisemmin, mut-

ta silti tunnemme itsemme entistä yksi-
näisemmiksi ja levottomiksi. Oikea ja 
väärä tieto ja mielipiteet vyöryvät luok-
semme kaikista digitaalisista kanavis-
ta. Meidän on jatkuvasti seurattava, mu-
rehdittava ja kommentoitava kaikkea 
maailmanpolitiikasta omaan painoin-
deksiimme, ruokavalioihin ja naapurin 
kissavideoon. Ihastelemme ja kauhiste-
lemme toistemme täydellisen näköisiä 
elämiä ja yleviä mielipiteitä sosiaalises-
sa mediassa. Pöyristymme, innostumme, 
ihastumme, raivostumme, hermostum-
me, riemastumme ja vihastumme kym-
meniä kertoja päivässä – joka päivä. 

Kärsittyään vuosia ahdistuksesta ja pa-
niikkikohtauksista Matt Haig alkoi poh-
tia vakavasti, mikä yhteys nykymaailman 
levottomuudella on hänen kokemaansa 
pahoinvointiin. Huomioita neuroottiselta 
planeetalta on rehellinen ja tarpeellinen 
vertaisopas nettiahdistuksesta ja vilpitön 
katsaus siihen, miten tuntea itsensä on-
nelliseksi, inhimilliseksi ja kokonaiseksi 
levottomassa nykymaailmassa, tässä het-
kessä.  

Oman mielen käyttöopas digitaalisessa  
maailmassa selviytymiseen

Aula & Co – Tieto

”Nerokas.” 
Ruby Wax

”Viisas, rehellinen ja vangitseva.” 
Sunday Times

”Nauti annos tätä kirjaa kahdesti päivässä, ruoan kanssa tai ilman.  
Se on pullollaan viisautta, älyä, rakkautta ja ymmärrystä.” 

Stephen Fry

”Vilpitön ja lämminhenkinen opas modernissa maailmassa selviytymiseen.  
Rehellinen, ymmärrettävä ja ajankohtainen kirja, jonka lukeminen tekee luultavasti  

hyvää mielenterveydellesi. Varsinkin jos jätät lukemisen ajaksi älypuhelimesi toiseen huoneeseen…”  
Guardian

”Loistava, vilpitön ja viisas.” 
Fearne Cotton
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Yu Hua

Kiina kymmenellä sanalla 
ISBN 9789527269510 | E-kirja 9789527269671 | Kiinankielinen alkuteos Shige cihui 

li de Zhongguo | Suomentanut Rauno Sainio | kl. 48.183 | sid., 316 s. | 01/2018

Romaanikirjailijana tunnetun Yu Huan 
Kiinaa käsittelevä teos julkaistiin alun 
perin vuonna 2010. Lähtökohdakseen Yu 
Hua on valinnut kymmenen sanaa, joista 
kukin tarjoaa oman silmäparinsa, näkö-
kulman, josta kirjailija tarkastelee Kii-
nan huimaa muutosta, muutoksien syitä 
ja seurauksia, maan lähihistoriaa ja nyky-
tilaa sekä kytköksiä menneisyyden ja tä-
män päivän välillä.

Lopputulos on ainutlaatuinen, henki-
lökohtaisten kokemusten ja aitojen kii-
nalaisten tarinoiden värittämä harppaus 
ajan ja avaruuden halki. Teos johdattaa 
lukijan tämän päivän Kiinan mullista-

viin muutoksiin sekä maan monimutkai-
seen, räikeiden vastakohtaisuuksien täyt-
tämään yhteiskuntaan. 

Teoksen kruunaa tuore teksti, jonka 
Yu Hua kirjoitti vuonna 2018 suomen-
nosta varten.

Yu Hua on kiinalainen kirjailija, jonka 
teoksia on käännetty useille eri kielil-
le. Häntä pidetään yleisesti yhtenä Kii-
nan merkittävimmistä kirjailijoista. Yu 
Hualta on aiemmin julkaistu suomek-
si romaanit Elämänkaari (Aula & Co, 
2016) ja Xu Sanguanin elämä ja veri
kaupat (2017).

KIEHTOVA SUKELLUS KIINALAISEEN 
 KULTTUURIIN JA YHTEISKUNTAAN

Aula & Co – Tieto

12
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Nick Caruso & Dani Rabaiotti, kuvitus Ethan Kocak 

Piereskeleekö se? 
Kaikki eläinten suolikaasuista

ISBN 9789527269596 | E-kirja 9789527269688 | Englanninkielinen alkuteos Does it 
Fart? The Definitive Field Guide to Animal Flatulence | Suomentanut Anna Tuomikoski | 

kl. L58, 58 | nid., noin 160 s. | 03/2019

Koirat tekevät sitä. Tuhatjalkaiset teke-
vät sitä. Dinosaurukset tekivät sitä. Sinä 
teet sitä. Mustakalat eivät tee sitä, ei ole 
varmaa tekevätkö hämähäkit sitä: tarvi-
taan lisätutkimusta. Linnut eivät tee sitä, 
vaikka halutessaan pystyisivät. Sillit te-
kevät sitä kommunikoidakseen toisten-
sa kanssa. 

Vuonna 2017 eläintieteilijä Dani 
 Rabaiottin teini-ikäinen veli esitti hänel-
le hyvin teinimäisen kysymyksen: ”Pie-
reskelevätkö käärmeet?” Hämmentynee-
nä Rabaiotti kääntyi Twitterin puoleen, 
eikä internet tuottanut pettymystä. Hä-
nen viaton kysymyksensä antoi elämän 
hashtagille #doesitfart (#piereskeleekö-
se), joka levisi viraalina kuin myrkyllinen 
kaasu. Kymmenet asiantuntijat alkoi-
vat pohtia, mitkä eläimet piereskelevät ja 

mitkä eivät ja jos ne piereskelevät, niin 
kuinka usein, millaista ja minkä hajuista 
kaasua ne tuottavat ja miksi.

Kaikki tämä on selvä merkki siitä, että 
suuri yleisö kaipaa palavasti lisää tietoa 
eläinten pieruista. Piereskeleekö se? vastaa 
tähän tarpeeseen tyhjentävästi: tieteelli-
sesti täsmällinen, kutkuttelevasti kuvi-
tettu opas (kuvat voi värittää  itse!) kattaa 
80 eläinlajin pierut yksityiskohtaisem-
min kuin olisit voinut koskaan kuvitella. 

Dani Rabaiotti on väitöskirjatutkija ja 
työskentelee Lontoon eläintarhassa. Hä-
nen tutkimuksensa käsittelee afrikkalai-
sia villikoiria ja ilmastonmuutosta.

Nick Caruso on herpetologi ja vanhempi 
tutkija Virginia Techissä. 

Aula & Co – Lapset ja nuoret

”Vihdoinkin kirja, joka paljastaa mitkä eläimet piereskelevät!” 
Gizmodo

”Erittäin tarpeellinen kirja.” 
New York Post
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Andrea Beaty, kuvitus David Roberts 

Roosa Ruuti 
– Tehtäväkirja rohkeille insinööreille

ISBN 9789527269589 | Englanninkielinen alkuteos Rosie Revere’s Big Project book for 
Bold Engineers | Suomentanut Terhi Kuusisto | kl. L79.8 | nid., 94 s. | 03/2019

Neil deGrasse Tyson 

Tähtitiedettä kiireisille
ISBN 9789527269787 | Englanninkielinen alkuteos Astrophysics for People in a Hurry |

 Suomentanut J. Pekka Mäkelä | Esipuhe Esko Valtaoja | kl. 52, 52.2 | 
 nid., 176 sivua | 02/2019

Tässä tehtäväkirjassa Roosa Ruuti, 
 insinööri -kirjasta tutut kuvitukset in-
nostavat nuoria lukijoita monenlaisiin 
toimiin. Lapset voivat suunnitella pa-
remman polkupyörän, rakentaa yksin-
kertaisen katapultin, aurinkokeittimen 
ja vaikka mitä muuta. Roosa Ruudin teh
täväkirja on voimaannuttava teos, joka 
kehittää matemaattiselle ja luonnontie-
teelliselle ajattelulle keskeisiä ongelman-
ratkaisutaitoja ja luovaa ajattelua. Unoh-
tamatta mahdollisuutta keksiä aivan 
uusia asioita, kokeilla ja, joskus, epä-
onnistuakin. Kuten miljoonien lasten 
rakastama kuvakirja opettaa, kömmäh-
dykset ovat olennainen osa menestystä 
ja niitä pitää juhlia, ei pelätä. 

Andrea Beaty ja David Roberts ovat luoneet 
kirjan, joka sopii täydellisesti niin nuoril-
le kuin vanhemmillekin lukijoille!

Astrofysiikan supertähti Neil deGrasse  
Tyson esittelee säkenöivän tiiviisti ja 
viihdyttävästi tähtitieteen perusperiaat-
teet ja tosiasiat alkuräjähdyksestä mustiin 
aukkoihin, kvarkeista kvanttimekaniik-
kaan ja pimeästä energiasta aina elämän 
etsimiseen maailmankaikkeudesta.

Neil deGrasse Tyson (s. 1958) on New 
 Yorkin Luonnonhistoriallisen museon 
planetaarion johtaja sekä tunnettu astro-
fyysikko ja tieteen yleistajuistaja. Hän 
on kirjoittanut lukuisia astrofysiikkaa ja 
tähti tiedettä käsitteleviä kirjoja suurel-
le yleisölle ja mm. juonsi Carl Saganin 
 Cosmos -sarjan uuden tuotantokauden 
National Geographic Channelilla.

Aula & Co – Lapset ja nuoret Aula & Co – Uusintapainos

Tykkäätkö rakennella kaikenlaista? Keksiä laitteita,  
joilla voit helpottaa erilaisten asioiden tekemistä?  

Liity Roosa Ruudin seuraan ja rupea insinööriksi!

Kattava ja yleistajuinen johdatus tähtitieteeseen  
ja maailmankaikkeuteen

17

”Tiede on aivan liian tärkeä ja liian hauska asia jätettäväksi vain tieteentekijöille.  
Emme voi todella ymmärtää itseämme, jos emme ymmärrä meitä ympäröivää maailmaa.  

Kaikelle luulolle, itsekeskeisyydelle ja fanaattisuudelle paras vastapaino on tieto.” 

Esko Valtaoja kirjan esipuheessa



Aula & Co – 2018 Aula & Co – 2018

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

Victoria Aveyard
Kruunun kirous

ISBN 9789527269008

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

Mai Jia
Pimeä voima

ISBN 9789527190951

Kimmo Tuominen
Pimeän verkon  

oraakkeli
ISBN 9789527269336

Neil Patrick Harris
Taikajengi

ISBN 9789527269350

Stefano Mancuso
Kasvien vallankumous

ISBN 9789527190999

LEENA VALMU & LASSE RANTANEN 
Odina ja uuden elämän alku 

ISBN 9789527190746

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 – 2017 Aula & Co – 2017

Lucia Berlin 
Siivoojan käsikirja

ISBN 9789527190692

Hurme & PellicCioni
PEUKALON KÄSIKIRJA

ISBN 9789527190715

Blackburn & Epel

Pitkän ja hyvän   
elämän biologia

ISBN 9789527190753

lone theils
Runoilijan vaimo

ISBN 9789527190241

Victoria aveyard
KUNINKAAN KAHLEET

ISBN 9789527190234

Haemin sunim
Asioita jotka huomaa 

vasta kun hidastaa
ISBN 9789527190739

Ane Riel
Pihka

ISBN 9789527190678

Jack Cheng
kosmoksessa  tavataan

ISBN 9789527190685

Sinimaaria Kangas

Eettisen lihan-
syönnin käsikirja

ISBN 9789527190258

Yu Hua 
XU SANGUANIN 

ELÄMÄ JA VERIKAUPAT
ISBN 9789527190661

Matt Haig
Tyttö joka pelasti joulun

ISBN 9789527190708

Sacha Batthyany
Hitlerin pitkä varjo

ISBN 9789527190722

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
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Victoria Aveyard
punainen kuningatar

ISBN 9789527190081

LONE THEILS
kohtalokas merimatka

ISBN 9789527190128

LEENA VALMU & LASSE RANTANEN
PROBUS JA SUURI SUOLISTON TAISTELU

ISBN 9789527190197

YU HUA
ElämänkaarI

ISBN 9789527190111

CARINA BERGFELDT
Seitsemän päivää jäljellä

ISBN 9789527190272

RITVA SIIKALA
MUSTA SIELU, VALKONAAMA

ISBN 9789527190012

lauren beukes
Zoo city. eläinten valtakunta

ISBN 9789527190074

ASMO KOSTE
Oletko kuullut viimeisen?

ISBN 9789527190265

Matt Haig & Chris Mould
Poika nimeltä joulu

ISBN 9789527190104

Simon Critchley
Bowie

ISBN 9789527190050

FEDERICO AXAT
Viimeinen mahdollisuus

ISBN 9789527190098

SIRPA TASKINEN
HYVILLÄ mIELIN ELÄKKEELLE

ISBN 9789527190029

j. r. ward
viskin ruhtinaat
ISBN 9789527190142

NIKOLAI GOGOL
Nenä ja muut pietarilais-

novellit ISBN 9789527190180

SINIMAARIA KANGAS & LUCIA STENGER
Keppareiden kyydissä

ISBN 9789527190135

KARITA SAINIO
Me emme elä samassa maailmassa 

kuin te ISBN 9789527190036

Esko-Pekka Tiitinen
Neljän tuulen paita

ISBN 9789527190296

Wilhelm Schmid
tyyneys

ISBN 9789527190043



Niko Aula, kustantaja
niko.aula@aulakustannus.fi

040 094 0281

Nina Valtavirta, toimituspäällikkö
nina.valtavirta@aulakustannus.fi

045 238 8922

Nora Varjama, markkinointipäällikkö
nora.varjama@gmail.com

050 547 6868

@aulakustannus 
aulakustannus.fi

Kalevankatu 43, 00180 Helsinki
info@aulakustannus.fi

Aula & Co


