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Matt Haig

Keskiyön kirjasto
ISBN 9789523640740 | E-kirja 9789523640931 | Äänikirja 9789523640788 |
Kl. 84.2 | sid., n. 300 s. | Englanninkielinen alkuteos The Midnight Library |
Suomentanut Sarianna Silvonen | 09/2020

Mitä kadut? Tässä kirjastossa voit valita toisin
”Elämän ja kuoleman välissä on kirjasto”,
nainen sanoi. ”Kirjasto, jonka hyllyt jatkuvat loputtomiin. Jokainen kirja on mahdollisuus kokeilla jotakin toista elämää, joka
olisi voinut sattua sinun kohdallesi. Nähdä,
mitä olisi tapahtunut, jos olisit tehnyt jotain
toisin... Olisitko tehnyt toisenlaisia valintoja ja jättänyt pois ne teot, joita nyt kadut?”

Kuva: Kan Lailey

Nora on 34-vuotias eikä elämässä ole
kehumista. Hän on yksinäinen, sinkku ja
saanut juuri potkut. Sitten hänen kissansa löytyy kuolleena kadulta, ja se tuntuu
viimeiseltä pisaralta. Miksi hänen enää
pitäisi elää? Kuoleman sijaan hän löytää elämän ja kuoleman välissä sijaitsevan kirjaston, jossa voi kokeilla kaikkia
niitä elämiä, jotka olisi voinut elää.
Keskiyön kirjasto on suurenmoisen koskettava kirja elämästä, kuolemasta ja siitä,
mikä jää niiden väliin. Se kertoo toivosta, shakinpeluusta, katumuksen taltuttamisesta ja siitä, miten valita oikeat ihmiset ympärilleen.

Matt Haig on tämän hetken suosituimpia
brittiläisiä kirjailijoita. Hän on kirjoittanut sekä tietokirjoja että romaaneja aikuisille ja lapsille. Hän on saanut kirjoistaan
lukuisia palkintoja ja niitä on käännetty yli 30 kielelle. Suomeksi häneltä on
aiemmin julkaistu mm. historiallinen romaani Kuinka aika p ysäytetään.
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Aula & Co – Kauno

Lucia Berlin & Jeff Berlin

Kotiinpaluu

Muistoja, kuvia, kirjeitä

ISBN 9789523640771 | E-kirja 9789523640948 | Äänikirja 9789523640795 |
Kl. 99.1 | sid., n. 180 sivua | Englanninkielinen alkuteos Welcome Home |
Suomentanut Kristiina Drews | 10/2020

Kuka Lucia Berlin todella oli?
Lucia Berlinin elämäkerrassa nousevat
esiin kuvaukset tapahtumista, jotka ovat
tuttuja hänen novelleistaan. Berlinin
omaelämäkerralliset katkelmat ovat yhtä
häikäiseviä, tunnelmallisia ja aitoja kuin
hänen novellinsakin.
Berlin alkoi työstää omaelämäkertaa
ennen kuolemaansa, minkä jälkeen kirjan viimeisteli hänen poikansa Jeff Berlin. Tuloksena on vaikuttava teos, joka
koostuu Lucia Berlinin itse kirjoittamista teksteistä, hänen kirjeenvaihdostaan ja
valokuvista.
Lucia Berlinin lapsuus ja aikuisuus olivat monivaiheiset: asuinpaikat vaihtuivat
tiheään eikä vastoinkäymisiltä vältytty.
Berlinin äiti ja isoisä kärsivät molemmat
alkoholismista. Berlin oli ennen kolmeakymmentä ikävuotta ollut kolmesti naimisissa ja synnyttänyt neljä lasta. Nuorena
aikuisena hän sairastui itsekin alkoholismiin. Jäätyään yksinhuoltajaksi Berlin elätti itsensä ja poikansa satunnaisilla
töillä. Viimeisinä työvuosinaan hän toimi
luovan kirjoittamisen professorina Boulderin yliopistossa Coloradossa.

Kotiinpaluu on kuvaus naiseudesta, vähäosaisuudesta ja taiteilijuudesta
1900-luvun Amerikassa. Berlin paini
koko elämänsä ajan häpeän ja ennakkoluulojen kanssa, mutta säilytti uteliaan
asenteen maailmaan ja osasi poikkeuksellisella tavalla kuvata teksteissään elämää kauneimmillaan ja kauheimmillaan.
”Äitini oli hauska ja hyvin fiksu.
Ihmiset hurmaantuivat hänen energiastaan.
Mutta kun hän joi, hän oli kamala. Kamala.”
Jeff Berlin Helsingin Sanomien haastattelussa
”Berlin kuvailee jokaista kotiaan ainutlaatuisella,
visuaalisella kielellä…”
Kirkus reviews
”Kotiinpaluussa Berlinin itsereflektoiva
ja raadollisen rehellinen ääni ryöppyää
lukijan mieleen.”
Publishers WeeKly
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Kaspar Colling Nielsen

Euroopan kevät
ISBN 9789523640658 | E-kirja 9789523640962 | Kl. 84.2 |
sid., n. 350 sivua | Tanskankielinen alkuteos Det europæiske forår |
Suomentanut Katriina Huttunen | 08/2020

Röyhkeän satiirinen romaani epätasa-arvosta
ja äärimmäisyyksien Euroopasta
Tanskassa joukko huippututkijoita ja menestyneitä yrittäjiä perustaa Lollandin
saarelle suljetun utopistisen yhteisön.
Yhteisön jäseniksi pääsee vain yhteiskunnan intellektuelli ja varakas kerma.
Ajatus on tuoda vanhasta Euroopasta
viehättävimmät elementit ja perinteet
ja yhdistää ne uusimpaan huipputeknologiaan. Lollandin maalaisparatiisissa
eläimet ovat saavuttaneet tietoisuuden,
dronet hoitavat suurimman osan maanviljelyksestä ja ihmiset elävät onnellisina keskellä outoa utopiaa. Samaan aikaan
mantereella Kööpenhaminaa ravistelee
sarja väkivaltaisia terrori-iskuja, minkä
seurauksena tuhansia muslimeja karkotetaan Afrikkaan ja suljetaan Tanskan
hallinnoimalle alueelle.

Kaspar Colling Nielsen (s. 1974) on palkittu tanskalainen kirjailija, joka sekoittaa
teoksissaan hämmästyttävän taitavasti
mahdottoman ja mahdollisen sekä menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden.
Häneltä on aiemmin julkaistu suomeksi romaani Tanskan sisällissota 2018–24
(2019).

”Euroopan kevät on groteski ja provosoiva
k ertomus vapaudesta, tasa-arvosta ja yhteisöllisyydestä lähitulevaisuudessa, joka on yhtä aikaa
karmivan pelottava ja viehättävä.”
Michel Houellebecq
Kuva: Isak Hoffmeyer
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Liu Cixin

Kuolema on ikuinen
ISBN 9789523640559 | E-kirja 9789523640979 | Äänikirja 9789523640818 |
Kl. 84.2 | sid. n. 380 s. | Kiinankielinen alkuteos 死神永生 | Muistoja planeetta
Maasta 3 | Suomentanut Rauno Sainio | 08/2020

Kansainvälisesti palkitun Muistoja planeetta Maasta -trilogian
huikea päätösosa
Tuomiopäivän taistelusta on kulunut puoli vuosisataa. Maassa eletään ennennäkemättömän kukoistuksen aikakautta, kun
molemminpuolisella tuholla uhkaava
Synkän metsän pelote pitää Trisolariksen valloittajat aisoissa. Herkkä rauhan
tasapaino kahden maailman välillä on
kuitenkin koko ajan hiuskarvan varassa.
Liu Cixin (s. 1963) on kiinalainen kirjailija,
joka on voittanut useita palkintoja, muun
muassa kansainvälisen Hugo-palkinnon ja Kiinan tärkeimmän scifipalkinnon Galaxy Awardin, joka on myönnetty hänelle yhdeksän kertaa. Liun teoksia
on Kiinassa myyty yli seitsemän miljoonaa kappaletta. Muistoja planeetta Maasta -trilogiasta on tullut kansainvälinen
ilmiö. Trilogian aiemmat osat, Kolmen
kappaleen probleema ja Synkkä metsä ovat
molemmat olleet erittäin suosittuja myös
Suomessa.
”Liu Cixin on Kiinan Arthur C. Clarke.”
New Yorker
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Tommy Orange

Ei enää mitään
ISBN 9789523640702 | E-kirja 9789523640955 | Äänikirja 9789523640801 |
Kl. 84.2 | Englanninkielinen alkuteos There there | Suomentanut Jussi Korhonen |
sid., n. 300 s. | 09/2020

Kaupungin varjoista kantautuvat
alkuperäiskansojen viimeiset äänet
Koskettava, lyyrinen ja raaka kertomus urbaaneista intiaaneista, vastarinnasta ja uudestisyntymisestä, kirjallinen mestariteos.
Tommy Orangen järisyttävä romaani seuraa kahdentoista urbaanin in
tiaanin valmistautumista Oaklandin sta
dionilla pidettävään suureen powwowiin.
Jacquelin Red Feather on juuri raitistunut ja haluaa löytää hylkäämänsä perheen. Dene Oxendene taas yrittää koota elämänsä enon kuoleman jälkeen
ja menee h
änen muistokseen töihin
powwowiin. Neljätoistavuotias Orvil

osallistuu perinnetanssinäytökseen ensimmäistä kertaa elämässään.
Rujot hahmot – juopot, raitistuneet
juopot, gangsterit ja pitkään kärsineet
isoäidit – asettavat oman kulttuurinsa
jatkuvasti kyseenalaiseksi. Yhdessä kertojien äänistä muodostuu kaupunki-
intiaanien kurimuksesta laulava kuoro, joka yrittää tulla toimeen tuskallisen
historian, kauneuden ja henkisyyden,
uhrausten ja sankaruuden kanssa. Se on
koskettava ja rohkea, ehdottoman ajankohtainen ja täysin unohtumaton kirja.
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Tommy Orange on kotoisin Oaklandista ja
on cheyenne- ja arapaho-heimojen jäsen
ja kutsuu itseään intiaaniksi. Hän opettaa luovaa kirjoittamista American Indian Arts -yliopistossa. Hänen esikoisromaaninsa Ei enää mitään oli ehdolla
Pulitzer-palkinnon saajaksi ja palkittiin
American Book Awardilla.
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Jenna Kostet

Linnunluisia
ISBN 9789523640535 | E-kirja 9789523640993 | Äänikirja 9789523640832 |
Kl. 84.2 | sid. n. 270 s. | 08/2020

Vain linnut tietävät saaren salaisuudet
Linnunluisia on Turun ulkosaaristoon sijoittuva tarina yhden perheen salaisuuksista ja rakkaudesta saaristoon, sen lintuihin ja kallioiseen maisemaan. Tarinan
kertojina ovat juuri yliopistosta kandiksi valmistunut Mikael sekä hänen isänsä
Jouko, jonka tarina punoutuu auki nykypäivästä kohti menneisyyttä, kohti hetkeä, josta kaikki sai alkunsa.
Mikael palaa vuosien jälkeen saareen.
Hänelle selviää, että hänen vanhempansa ja sisarensa tietävät jotakin vuosia aikaisemmin sattuneesta kuolemantapauksesta. Mikael tutustuu onnettomuudessa
hukkuneen naisen tyttäreen Matildaan,
johon hän tuntee selittämätöntä yhteyttä. Isä-Jouko seuraa sivusta poikansa ai-

kuistumista ja ystävystymistä Matildan
kanssa pystymättä estämään menneisyyden salaisuuksien paljastumista. Kaiken
taustalla huutavat lokit ja aallot lyövät
karun saaren rantoihin. Saaressa ihminen on luonnon armoilla, eikä kukaan
voi paeta sitä, minkä on taakseen jättänyt. Saari ei unohda.
Jenna Kostet (s. 1984) on Turusta kotoisin
oleva kirjailija. Hän on opiskellut Turun
yliopistossa kansatiedettä ja folkloristiikkaa, ja hänen aikaisemmat romaaninsa
ovat olleet ehdolla Kuvastaja- ja Tiiliskivipalkinnon saajiksi.
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A. M. Frost

Kohtalokas ystävä
ISBN 9789523640542 | E-kirja 9789523641006 | Äänikirja 9789523640849 |
Kl. 84.2 | sid., n. 300 s. | 08/2020

Agentti Helle Haaga ja majuri Peder Jang kotimaan
kohtalonhetkien polttopisteessä

A . M . FROST KO HTAO K AS YSTÄVÄ

Kohtalokas ystävä sijoittuu välirauhan aikaan, jolloin muu Eurooppa soti ja koko
Suomi pidätteli hengitystään epävarman
tulevaisuuden edessä. Mannerheim määrää Samajuri
Peder Jangin työtehtäviin
mus auro nons oc mantius senam, co ia re atiam
popoporumus clarissupici
se missimmo move,
us,
Hampuriin,
ja Valtiollisen
poliisin
agentut fui sul vivideris nirmanderet Catiemu squostis.
tina Sidet
työskentelevä
Helle
lähtee
issis tum inam unulariciem
mum me Haaga
telibunte
qui idiem iam tem pos adduc in sid pro cupimoreo,
mukaan.
Hänen
miehensä
kuoli
lentounum, que morudem perbit, quod renatia in vit, ernu
que coerum ocus inunihilin te,epäselvissä
fite, satu esultortem olosuhonnettomuudessa
potiam movendient, quis ad intus pro, vivasti mihina,
teissa
juuri
Hampurissa,
tehtävä
unum ina, mendement. Quonsus fordiemja
rempeite
et
ernihilisihteerinä
egerferit.
Jangin
tarjoaa täydellisen tiFactum Nita Catur, vis viti patiam. Xim res sul
laisuuden
selvittää,
todella
vidiissili convo,
cus atam iammitä
acitimo ratquer
essolu- tapahtui.
dace fesimmorat conscio non vatiura, consulis audam
Jang
on
iloinen,
että
saa
rakastamanmactorisque consusatum diesulemum, unt, sum perris,
crem nirmanu
vicii por am nius, di vaikka
furnultus, temus
it?
sa Hellen
rinnalleen,
tämän
tunIntis, consupplis ceridem revir lat. Sentrat fecre coneric
teet otiliam
majuria
kohtaan
eivät
ole
alkuunefecie octam o macteri vervili npraverit vid cat,
publici enihili ursulto
tus commodi usatust
kaanquam
lämpimät.
Tilannetta
ei helpota se,
iondit quid.
että Jangin seuraan hakeutuu jatkuvasti
viehättävä nainen, joka käyttäytyy aivan
liian tuttavallisesti häntä kohtaan. MikAula & Co
sei Jang muista häntä? Selviääkö totuus
Helle Haagan miehen kuolemasta?
Kirjailijanimen A. M. Frost takaa löytyvät
savonlinnalaiset Anne ja Matti Hakkarainen. Viihteestä, toimintajännäreistä ja
sotaromaaneista vaikutteita ammentava

A . M . FROST

KOHTALOKAS
YSTÄVÄ

Aula & Co

kirjailijakaksikko yhdistää rohkeasti faktaa ja fiktiota ja vie lukijan suoraan tapahtumien keskelle.
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Aula & Co – Tieto

Paolo Giordano

Tartunnan aikaan
ISBN 9789523641105 | E-kirja 9789523641129 | Äänikirja 9789523641112 |
Kl. 30, 59, 90 | nid., n. 80 s. | Italiankielinen alkuteos Nel contagio |
Suomentanut Leena Taavitsainen-Petäjä | 06/2020

Häkellyttävän tarkasti kirjoitettu tietokirja maapallosta,
ihmiskunnasta ja sen yhteisestä kohtalosta
”Tämä on poikkeuksellinen kirja poik
keuksellisesta ajasta. Olen yleensä varovainen kirjoitusprosessissa – nyt en ole. Maapallon tapahtumat pyyhkivät pois kaikki
epäilykset. Kun tartunnat alkoivat, tunsin tarvetta kirjoittaa asiasta. Koin että oli
tärkeää kertoa ymmärrettävällä tavalla,
mitä käymme nyt läpi. Kun luet tätä, Italia on kauhun vallassa. Mutta me jaamme
kaikkialla samat kysymykset ja saman epä
varmuuden.”

na olemme yksi organismi, y hteisö. Jos
emme osaa toimia solidaarisesti tartuntataudin aikana, se johtuu pääosin mielikuvituksen puutteesta. Yhteisö, josta meidän pitäisi nyt olla huolissamme, on koko
ihmiskunta.
Paolo G iordano (s. 1982) on kansainvälisesti tunnettu italialainen kirjailija ja teoreettisen fysiikan tohtori. Hän on tullut
tunnetuksi muun muassa romaanistaan
Alkulukujen yksinäisyys, joka oli kansainvälinen menestys ja josta tehtiin myös
elokuva.

Kuva: Daniel Mordzinski

Koronaepidemia on aikamme pahin terveyskriisi, joka koskettaa kaikkia kansa
kunnasta, identiteetistä ja kulttuurista
riippumatta. Pandemia osoittaa tismalleen, kuinka globaali, yhdistynyt ja erottamaton maailmastamme on tullut. Se
ohjaa meitä näkemään itsemme osana
yhtä yhteisöä ja pakottaa meidät käyttämään mielikuvitustamme tavalla, johon
emme ole tavallisissa olosuhteissa tottuneet: ymmärtämään, että olemme erottamattomasti yhteydessä toisiimme ja ajattelemaan myös muita, kun teemme omia
valintojamme yksilöinä. Epidemian aika-
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Paul Granholm

Paluu helvetistä

Kimmo Harjulan uskomaton tarina

ISBN 9789523640603 | E-kirja 9789523641020 | Äänikirja 9789523640856 |
Kl. 99.1 | sid., n. 270 s. | 07/2020

Selviytymistarina elämän nurjalta puolelta
Kimmo Harjula on ruotsinsuomalainen,
nykyään Suomessa asuva entinen huumeiden ja alkoholin väärinkäyttäjä ja kovan luokan rikollinen.
Harjulan isä oli sadistinen tyranni, joka pahoinpiteli ja kidutti häntä säännöllisesti jo Harjulan ollessa pieni lapsi. Häntä käytettiin myös seksuaalisesti hyväksi.
Selviytyäkseen lähes jokapäiväisistä pahoinpitelyistä hän alkoi haistella liimaa, polttaa hasista ja juoda alkoholia jo
7-vuotiaana. Ennen täysi-ikäistymistään
hän ehti asua peräti 46 eri kasvatus
kodissa.
Harjula istui yhteensä 14 vuotta eri
vankiloissa ja jatkoi rikollista toimintaa
myös kiven sisässä. Lopulta hänet lähetettiin vankien sopeutumiskeskukseen
Lappiin. Yksinäisyydessä tunturin kevät
hangilla hän päätti muuttaa elämänsä
suunnan ja onnistui pääsemään irti päihteistä ja rikollisuudesta. Tuomion suoritettuaan hän kouluttautui terapeutiksi ja
on nykyään vapaa mies.
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Aula & Co – Tieto

Andri Snær Magnason

Ajasta ja vedestä
ISBN 9789523640627 | E-kirja 9789523641051 | Äänikirja 9789523640887 |
Kl. 56 | sid., n. 380 s. | Islanninkielinen alkuteos Um tímann og vatnið |
Suomentanut Tapio Koivukari | 08/2020

Tarina ihmiskunnan menneisyydestä
ja tulevaisuudesta ilmaston muuttuessa
Islantilainen Andri Snær Magnason tapaa
johtavan ilmastoasiantuntijan, joka pyytää häntä kirjoittamaan kirjan maailman
polttavimmasta kysymyksestä, ilmaston
muutoksesta. Eikö se ole tutkijoiden
tehtävä? hän kysyy, ja tutkija vastaa, että
ihmiset ymmärtävät tarinoita, eivät numeroita.
Vuonna 2180 Magnasonin lapsen
lapsenlapset ovat 90-vuotiaita ja hän
miettii, millaisessa maailmassa he tulevat elämään. Edes meidän lapsenlapsemme, toisin kuin Magnasonin isovanhemmat, eivät enää voi viettää häämatkaansa
jäätiköllä vaeltaen. Ne ovat sulaneet.
”Seuraavien sadan vuoden aikana elämä
maapallolla tulee muuttumaan perinpohjaisesti. Jäätiköt sulavat, merenpinta nousee
ja merivesi happamoituu pahemmin kuin
viimeiseen 50 miljoonaan vuoteen. Nämä
muutokset tulevat vaikuttamaan kaikkeen
elämään – jokaiseen tuntemaamme ihmiseen, jokaiseen ihmiseen, jota rakastamme. Ne ovat monimutkaisempia kuin asiat,
joihin yleensä törmäämme, suurempia kuin
kaikki tähänastiset kokemuksemme yhteen-

sä, suurempia kuin itse kieli. Millaiset sanat riittäisivät käsittelemään tämän suuruusluokan ongelmia?”
Andri Snær Magnason on löytänyt
oikeat sanat. Ajasta ja vedestä on filosofisesti, kirjallisesti, henkilökohtaisesti ja
tieteellisesti perusteltu lähestymistapa
ilmastontutkimukseen – alkaen taivaallisista lehmistä kertovista ikivanhoista
myyteistä isovanhempien ja sukulaisten
tarinoihin sekä kohtaamisiin ja keskusteluihin dalai-laman kanssa. Kirja yhdistää
henkilökohtaisen ja poliittisen ja näyttää,
minkä kanssa olemme tekemisissä. Se on
vakava kutsu ryhtyä toimeen.
Andri Snær Magnason (s. 1973) on kirjoittanut sekä kauno- että tietokirjallisuutta
lapsille ja aikuisille. Hän on Islannin tunnetuimpia kirjailijoita ja on voittanut lukuisia palkintoja sekä kotimaassaan että
ulkomailla. Hän asuu Reykjavikissa perheensä kanssa. Hän oli 2016 ehdolla Islannin presidentinvaaleissa ja sai kolmanneksi eniten ääniä.
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Åsa Wikforss

Vaihtoehtoiset faktat
Tiedosta ja sen vihollisista

ISBN 9789523640726 | E-kirja 9789523641037 | Äänikirja 9789523640863 |
Kl. 07 | nid., n. 300 s. | Ruotsinkielinen alkuteos Alternativa fakta |
Suomentanut Pekka Tuomisto | 08/2020

Kirja kaikille tiedosta ja totuudesta
Vaihtoehtoiset faktat esittää selkeästi, mitä tieto on ja mitä se ei ole. Onko olemassa vaihtoehtoisia faktoja? Onko tieto
sosiaalinen rakenne? Voiko jokin olla totta minulle mutta ei sinulle, vai onko totuus jotain objektiivista? Kirja tarkastelee
monipuolisesti yhä lisääntyvää fakta- ja
tiedevastaisuutta.
Inhimillistä tietoa leimaa, että se on
sosiaalista. Suurin osa tiedoistamme on
peräisin muilta ihmisiltä. Siksi voimme
kerryttää tietoa tavalla, johon mikään
muu eläin ei kykene, mutta samalla se
tekee meistä alttiita keksityille uutisille,
valheille ja propagandalle. Miten voimme
vahvistaa vastustuskykyämme valheellisia ja perusteettomia väitteitä vastaan? Ja
kuinka oikaisemme jo tehtyjä virheitä?
Mikä on median rooli ja mitä koulut voivat tehdä? Nämä kysymykset ovat
merkittäviä paitsi jokapäiväisen arkemme kannalta myös ratkaisevan tärkeitä
toimivan demokratian edellytyksiä. Niitä varjellaksemme tarvitsemme työkaluja,
joita filosofia onneksi tarjoaa.

Kirja sopii kaikille tiedon nykytilasta huolestuneille. Se on erinomainen
valmistujais- tai joululahja nuorelle aikuiselle – puoluekannasta ja maailman
katsomuksesta riippumatta. Kirjan kustantaja on Abban jäsenenä paremmin
tunnettu Björn Ulvaeus. Hän on lahjoittanut 110 000 Vaihtoehtoiset faktat -teosta
Ruotsin lukiolaisille.
Åsa Wikforss on Tukholman yliopiston
teoreettisen filosofian professori ja Kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen. Hän
on myös Ruotsin akatemian tuorein jäsen,
Sara Daniuksen tuolin nykyinen haltija.

Kuva: Jesper Sandström / Wikimedia Commons
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Are Kalvø

Helvetillinen vaelluskirja
ISBN 9789523640641 | E-kirja 9789523641044 | Äänikirja 9789523640870 |
Kl. 79.4 | sid., n. 300 s. | Norjankielinen alkuteos Hyttebok frå helvete |
Suomentanut Aki Räsänen | 08/2020

Onko pakko mennä hyttysten keskelle
löytääkseen mielenrauhan?
Helvetillinen vaelluskirja on pirullisen
hauska ja ilkikurisen terävästi kirjoitettu kirja pohjoismaalaisten kummallisesta suhteesta luontoon.

Ulkoilua vihaava Are havahtuu eräänä päivänä siihen, että jokainen hänen
Facebook-kaverinsa on postannut ainakin yhden kuvan itsestään vuorilla tai
tuntureilla. Hämmentyneenä hän suuntaa vuorille selvittämään, mistä oikeastaan on kyse.
Ensimmäistä kertaa sitten kouluaikojen Kalvø panee jalkaan ensin vaelluskengät, sitten sukset ja lähtee tuntureille löytääkseen ystävänsä – ja vastauksia.
Mitä tuvissa tehdään iltaisin? Mistä siellä
puhutaan? Voiko siellä sanoa, että luonto
on loppujen lopuksi yliarvostettu? Vai pilaako silloin tunnelman? Ja miksi kukaan
lähtee vapaaehtoisesti hyttysten syötäväksi?
Norjalainen eturivin koomikko Are K alvø
on tehnyt stand-upia jo 25 vuotta ja kirjoittanut lukuisia tietokirjoja mm. uskonnosta, politiikasta, jalkapallosta, lomanvietosta ja ajankäytöstä. Hän kirjoittaa
usein asioista, joista ei tiedä hirveän paljon. Tämä on ensimmäinen kerta, kun
hän kirjoittaa aiheesta, jota ei ymmärrä.
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Richard Munson

Tesla

Modernin luoja

ISBN 9789523640733 | E-kirja 9789523641068 | Äänikirja 9789523640900 |
Kl. 99.1 | sid. n. 320 s. | Englanninkielinen alkuteos Tesla –
Inventor of the Modern | Suomentanut Pekka Tuomisto | 09/2020

Ilman tätä unohdettua neroa ei olisi modernia maailmaa
Kerrotaan, että kun Einsteinilta kysyttiin,
miltä tuntuu olla maailman älykkäin ihminen, hän vastasi: ”En minä tiedä. Kysykää Teslalta.”
Nikola Tesla (1856–1943) keksi muun
muassa radion ja kaukosäätimen, kehitti
robotiikkaa ja laserteknologiaa, patentoi

vaihtovirran ja oikosulkumoottorin, joka
on mahdollistanut Tesla-merkkisten autojen maailmanvalloituksen. Teslan keksinnöt ovat muokanneet maailmaamme,
mutta silti tämä serbialais-yhdysvaltalainen nero on laajalti tuntematon. Hän
puhui kahdeksaa kieltä ja pukeutui aina moitteettomasti, kärsi vakavasta bakteerikammosta ja eli elämänsä viimeiset
vuodet erakkona hotellissa New Yorkissa
seuranaan ainoastaan rakastamansa pulut. Hän muisti ulkoa kokonaisia kirjoja
ja oli puistokävelyllä lausumassa Faustia,
kun vaihtovirran idea tuli hänen mieleensä kuin lahja joltain korkeammalta
voimalta. Tesla ei valitettavasti osannut
markkinoida keksintöjään, saati itseään,
ja niinpä hän on jäänyt tuon ajan vähäisempien keksijöiden varjoon.
Tietokirjailija Richard Munson kertoo mukaansatempaavasti tämän aliarvostetun,
omalaatuisen neron vaiherikkaan tarinan. Teslan elämästä kuvataan parhaillaan Netflix-sarjaa.
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John Douglas & Mark Olshaker

Mindhunter, osa 2
Sarjamurhaajan profilointi

ISBN 9789523640610 | E-kirja 9789523641075 | Äänikirja 9789523640894 |
Kl. 30.16, 99.1 | nid., n. 270 s. | Englanninkielinen alkuteos Mindhunter –
Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit | Suomentanut Jussi Korhonen | 07/2020

Sarjamurhaajajahti kiristyy
Mindhunter on yhdistelmä sarja
murhien tutkimuksen historiaa sekä
profiloinnin kehittäjän John Douglasin muistelmia. Teos kuvaa Douglasin
elämää ja kehityskaarta ainutlaatuisella
uralla, joka vei hänet kuoleman partaalle. Mindhunterin pohjalta on luotu yksi
Netflixin tämän hetken suosituimmista
sarjoista. Kirjan ensimmäinen osa julkaistiin suomeksi keväällä 2020.

Mindhunter esittelee useita aikamme karmivimpia sarjamurhatapauksia ja tarjoaa
mielenkiintoisen näkymän John Douglasin elämäntyöhön sarjamurhaajien mielen toiminnan kartoittamisen ja heidän
tekojensa selvittämisen parissa.
FBI:n erikoisagentti ja sarjamurhaa
jien profiloija John Douglas jahtasi
uransa aikana kaikkien aikojen sadistisimpia ja raaimpia rikollisia: Route 40
-murhaaja Steven Penneliä, joka kidutti ja murhasi useita prostituoituja Delawaressa, hurmaavaa George W. Russellia,
joka paljastui sadistiseksi nekrofiiliksi ja
Atlantan lapsimurhaajaa. Hän haastatteli
vangittuja sarjamurhaajia, joukossa mm.
Ed Kemper ja Charles Manson, ja tutki
heidän rikospaikoille jättämiään johtolankoja. Eläytymällä uhrien ja tappajien
mielenliikkeisiin Douglas pystyi ennustamaan murhaajien suunnitelmia. Näiden tutkimusten ja kokemusten pohjalta hän kehitti psykologisen profiloinnin,
joka on ollut avainasemassa monien kauheiden rikosten syyllisen löytymisessä –
ja tulee olemaan jatkossakin.
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Rob Sears

Kim Jong-un ja kaverit
Valitse oma maailmanloppusi

ISBN 9789523640757 | E-kirja 9789523641136 | Kl. 17.3 | nid., n. 160 s. |
Englanninkielinen alkuteos Choose Your Own Apocalypse with Kim Jong-Un & Friends |
Suomentanut Pekka Tuomisto | 09/2020

Maailmanloppu on sinun käsissäsi
Sivilisaatio voi tulla tiensä päähän hämmästyttävän monin eri tavoin hyväntahtoisten johtajien kuten Donald Trumpin
ja Vladimir Putinin ponnisteluista huolimatta. Tämä hauska interaktiivinen kirja maailman tuhosta antaa sinun päättää,
kuinka kaikki loppuu.
Muuttavatko Elon Muskin nanobotit
meidät harmaaksi liisteriksi? Ajavatko
venäläisten loisteliaimmat meemit meidät kollektiivisen hulluuden partaalle?
Vai posahdammeko kenties atomeiksi,
koska Pohjois-Koreassa joku istahti vahingossa väärän napin päälle?
Tässä kirjassa pääset tapaamaan valtionpäämiehiä, jotka pitelevät maapallon kohtaloa käsissään. On sinun älysi
ja harkintakykysi varassa, kuinka päivämme päättyvät. Toki on olemassa pieni mahdollisuus, että positiivisella asenteella löydät keinon pitää ihmiskunnan
turvassa niin kauan että saamme kuolla
vanhuuteen tai ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Älä kuitenkaan toivo liikoja.
Tämän kirjan jokaisella sivulla päiväsi ja
valintasi ovat luetut.

Rob Sears on kirjoittanut komedioita,
Vladimir Putinin innoittaman satiirisen
johtamisoppaan Vladimir Putin: Menestyvän johtajan opetukset sekä koonnut runoteoksen Donald Trumpin kauneimmat
runot. Sears asuu Lontoossa.
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Markus Hotakainen

Ihmeellinen universumi
ISBN 9789523640597 | Kl. L52 | sid., n. 70 s. | 08/2020

Hauska ja havainnollistava lastenkirja avaruudesta
Mikä on punainen jättiläinen? Miksi Pluto
ei ole enää planeetta? Mistä tulevat tähtikuviot? Mitä revontulet ovat?
Ihmeellinen universumi kertoo ala-
asteikäisille lapsille hauskasti ja

mieleenpainuvasti avaruudesta. Kirjan aiheita ovat muun muassa tähtien elinkaari,
tähtikuviot ja niihin liittyvät myytit, planeetat, kuu, aurinko, tähtisumut ja monet muut kauniit ja kiehtovat universumimme ihmeet. Kirjassa kerrotaan myös
ihmisten seikkailuista avaruudessa, kuten
matkasta kuuhun, ja tähtien tai vaikkapa
revontulien bongaamisesta. Kirjan upeita, aitoja kuvia avaruudesta täydentävät
sivuilla seikkailevat piirroshahmot astronautti Nipa ja kosmonautti Tintti.

Markus Hotakainen on palkittu tietokirjailija, tiedetoimittaja ja suomentaja, joka on kirjoittanut useita
tähtitiedettä, avaruustutkimusta sekä säätä käsitteleviä tietokirjoja. Hotakaiselle on myönnetty muun
muassa Lauri Jäntin säätiön tietokirjapalkinto ja
Valtion tiedonjulkistamispalkinto.
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Mikki Lish & Kelly Ngai

Taikuuden talo
ISBN 9789523640573 | E-kirja 9789523641082 | Äänikirja 9789523640917 |
Kl. N84.2 | sid., n. 330 s. | Englanninkielinen alkuteos The House on Hoarder Hill |
Suomentanut Terhi Kuusisto | 08/2020

Sisukkaiden sisarusten taianomainen seikkailu
Taskulamppu kädessään Hedy kumartui
katsomaan lähempää. Valokuvakehys oli
paksussa pölyssä, mutta Hedy erotti kuvassa Johnin, Rosen ja pienen lapsen – äitinsä, arveli Hedy. Juhlahatut päässään he puhalsivat kynttilöitä syntymäpäiväkakusta.
Hedyn katsellessa kuvaa, sanat ilmestyivat
pölyyn kuin näkymättömän sormen kirjoittamana: ”Etsi minut.”

sisarukset Hedy ja Spencer. Heidän
seikkailuistaan on suunnitteilla myös
televisiosarja.
Mikki Lish ja Kelly Ngai ovat australialaisia
kirjoittajia, jotka luovat yhdessä jännittäviä mielikuvitusmaailmoja. Koska Mikki
asuu Yhdysvalloissa ja Kelly Australiassa,
heidän yhteistyönsä tapahtuu usein niin
että jommalla kummalla on pyjama päällä. Kellyn lempihetkiä on herätä aamulla
Mikkin yön aikana lähettämiin villeihin,
uusiin ideoihin.

Hedy ja Spencer lähetetään jouluksi isoisänsä hoiviin taloon, joka on pullollaan
taikaesineitä, joihin ei missään nimessä saa koskea. Pölyisiin kehyksiin alkaa
ilmestyä viestejä, jotka johdattavat lapset kadonneen isoäitinsä kohtalon jäljille. Mitä heidän taikuri-isoisänsä salaa
heiltä? Apunaan täytetty (puhuva) hirvenpää, (myöskin puhuva) karhuntalja
ja joukko (sillä hetkellä) ruumiistaan irtaantuneita henkiä, ja vastassaan hirveät
gargoilit ja pahantahtoiset korpit, Hedy
ja Spencer lähtevät selvittämään totuutta.
Taikuuden talo aloittaa varhaisnuorille
suunnatun seikkailukirjasarjan, jonka
päähenkilöinä ovat uskaliaat ja u
 teliaat
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Leigh Bardugo

Saarto ja myrsky
ISBN 9789523640566 | E-kirja 9789523641099 | Äänikirja 9789523640924 |
Kl. N84.2 | sid., n. 330 s. | Englanninkielinen alkuteos Siege and Storm |
Grishaversumi 2 | Suomentanut Meri Kapari | 07/2020

Hengästyttävä fantasiaseikkailu ystävyydestä,
lojaaliudesta, vallasta ja rakkaudesta
Alina, Grishaversumin ainoa Auringon
kutsuja, päättää palata Tosimeren yli takaisin kotimaahansa, jonka on jo kertaalleen hylännyt mahtavalta Varjolta
paetessaan. Nyt on aika lopettaa piileskeleminen ja taistella kotimaata uhkaavia vaaroja vastaan. Voimiensa kasvaessa
Alina kuitenkin vajoaa yhä syvemmälle
Varjon kielletyn taikuuden houkutukseen
ja etääntyy yhä kauemmas rakastamastaan Malista.
Alinan on pystyttävä valitsemaan
koti
maansa, voimansa ja rakkautensa
välillä. Vaikea valinta johtaa väistämättä uhrauksiin, mutta kukaan ei voi käydä

taistoon hänen puolestaan – Alina on ainoa, joka voi kohdata nousevan myrskyn.
Leigh Bardugo on yhdysvaltalainen kirjailija, jonka teoksia on myyty yli kolme miljoonaa kappaletta. Bardugon fantasiamaailmoja on verrattu J. R. R. Tolkienin
Keski-Maahan. Grishaversumi-trilogian
ensimmäiseen osaan, Varjoon ja riipukseen, perustuva Netflix-sarja on parhaillaan tuotannossa.

”Paras maaginen maailma sitten 
Harry Potterin.”
Bustle
”Tämän takia fantasiaa on.”
The New York Times Book Review
”Bardugo käsittelee sortoa ja yhteiskunnallista epätasa-arvoa fantastisten
seikkailujen keinoin.”
Helsingin Sanomat
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Neil Patrick Harris

Taikajengi ja viekas vatsastapuhuja
ISBN 9789523640719 | Kl. L84.2 | sid., n. 340 s. | Englanninkielinen alkuteos The
Minor Third (Magic Misfits 3) | Taikajengi 3 | Suomentanut Terhi Kuusisto | 09/2020

Lumoava ja mukaansatempaava tarina taikuudesta,
taikatempuista ja ystävyydestä
Taikajengi ja viekas vatsastapuhuja on
vauhdikas jatko-osa taikurilapsista kertovalle Taikajengi-sarjalle. Tällä kertaa kovaan pyöritykseen joutuu taikajengin levitaatiomestari Theo, kun Ihmelähteiden
kaupunkiin muuttaa tyttö nimeltä Emily. Emily ja Theo ymmärtävät toisiaan
poikkeuksellisen hyvin, varsinkin musiikin, taikomisen ja perheen välillä tasapainottelemisen suhteen.
Pian Emilyn jälkeen kaupunkiin saapuu kuuluisa vatsastapuhuja mukanaan
nukke, joka saa taikajengiläisten selkäpiit karmimaan. Mitä vatsastapuhujalla mahtaa olla mielessään? Taikajengiä
vetävät erilleen Theon ja Emilyn ystävyyden aiheuttamat jännitteet, ja kaiken keskellä myös heidän mentorinsa ja
Leilan kasvatti-isä herra Vernon joutuu
lähtemään kaupungista. Saako taikajengi
kaikesta huolimatta estettyä ajoissa vatsastapuhujan aikeet? Jotta he voivat onnistua, Theon on päätettävä, kenelle on
uskollinen.
Huippusuositun Taikajengi-sarjan kirjoissa yhdistyvät jännittävät seikkailut ja

hauskat taikatemppuohjeet aloitteleville
taikureille. Lisäksi jokaiseen kirjaan on
piilotettu salaisia viestejä. Sarjan aiem
mat osat ovat nimeltään Taikajengi ja
Taikajengi ja suuri ennustaja.
Neil Patrick Harris on palkittu näyttelijä, tuottaja, ohjaaja, juontaja ja kirjailija. Harris on toiminut Academy of
Magical Arts -taikuriseuran puheen
johtajana vuosina 2011–2014. Harrisin
elämässä taikuuden lisäksi tärkeää on
perhe: hän on aviomies ja kahden lapsen isä.
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Matt Haig & Chris Mould

Totuuskeiju menee kouluun
ISBN 9789523640665 | Kl. L84.2 | sid., n. 130 s. | Englanninkielinen alkuteos
The Truth Pixie Goes to School | Suomentanut Sarianna Silvonen | 09/2020

Kallein aarre on ystävyys
Totuuskeiju on muuttanut ystävänsä Aadan
perheen mukana uudelle paikkakunnalle. Hän ja Aada menevät kouluun, jossa kuitenkin ikävä luokkakaveri rupeaa
kiusaamaan heitä. Yrittäessään selviytyä
kiusaamisesta Totuuskeiju ja Aada huomaavat, kuinka tärkeää ystävyys on. Sen
avulla selviää vaikka mistä!
Ihana, hauska ja kannustava kirjanen,
jonka tarinaa vauhdittavat Chris M ouldin
mainiot kuvitukset. Kirjan ympäristö
ja Totuuskeiju ovat tuttuja Matt H aigin
aiem
mista jouluun liittyvistä lasten
kirjoista kuten Poika nimeltä joulu. Matt
Haig on Ison-Britannian suosituimpia
nykykirjailijoita. Hän on kirjoittanut monia menestysteoksia niin lapsille kuin aikuisillekin.

”Totuuskeiju menee kouluun on älyttömän
ihana kirja, jonka avulla voi esitellä lapsille
tuikitärkeän ajatuksen siitä, että on hyväksyttävää arvostaa omaa itseään.”
OLIVIA COLMAN
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Andrea Beaty & David Roberts

Pii Pihlaja, tutkija
ISBN 9789523640689 | Kl. L84.2 | sid., 32 s. | Englanninkielinen alkuteos Ada Twist,
Scientist | suomentaneet Ville Keynäs, Maiju Keynäs ja Anu Partanen | 09/2020

KIRJA UTELIAILLE LAPSILLE MAAILMAN TUTKIMISESTA TIETEEN AVULLA
Pii Pihlaja on loputtoman utelias. Hän alkaa puhumaan vasta kolmevuotiaana,
mutta kun hän pääsee alkuun, hän ha
luaa tietää kaiken. Piin uteliaassa mielessä risteilee kysymyksiä kuten: Miksi ruusujen varsissa on piikkejä? Miksi
nenässä on karvoja? Miten nenä oikein
haistaa asioita? Pii on vakaasti päättänyt
saada kysymyksiinsä vastaukset ja tekee
tieteellisiä kokeita löytääkseen ne. Kun
hänen kotiinsa leviää hirvittävä löyhkä,
Pii tietää, että hänen on etsittävä sen lähde. Mutta tällä kertaa hänen kokeensa eivät suju ongelmitta…
Pii Pihlaja on Ada Lovelacen ja Marie
Curien innoittama hahmo ja kirjasarjan
aiemmista osista tuttujen Roosa Ruudin
ja Antti Lehden luokkatoveri. Hän valloittaa nyt pienet ja suuret lukijat omassa kirjassaan. Hänen tarinansa osoittaa,
että uteliaisuus, sinnikkyys ja pienet tuumaustauot palkitaan.
Andrea Beaty on chicagolainen kirjailija, joka on kirjoittanut lukuisia suosittuja lastenkirjoja. David Roberts on lahjakas ja rakastettu kuvittaja. Hän asuu
Lontoossa.
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Heather Morris

a yi

Robert Seethaler

Cilkan tarina

Täydellinen rikos

Kokonainen elämä

ISBN 9789523640276

ISBN 9789523640313

ISBN 9789527269916

Markku Aalto

John Douglas &
Mark Olshaker

Tämä on haaste

Muistoa kunnioittaen

Celeste Barber

MINDHUNTER osa 1

ISBN 9789523640337

ISBN 9789523640283

ISBN 9789523640290
spine .21825

gatefold 4”

back cover 9”

Become a great engineer, like Rosie Revere

front cover 9”

Beaty/Roberts

Andrea Beaty is the author of
Iggy Peck, Architect and Rosie Revere,
Engineer, among other children’s
books. She has a degree in biology and
computer science and spent many years
in the computer industry. She now writes
children’s books in her home outside
Chicago.

• Design a better bicycle
• Build a solar oven
• Draw a thousand lightbulbs
• Construct a catapult

many children’s books, including Iggy
Peck, Architect and Rosie Revere,

• Learn about simple machines
• Solve real-world problems
And much more!

Engineer. He lives in London, where,
when not drawing, he likes to
make hats.

ROSIE REVERE’S

David Roberts has illustrated

ROOSA
RUUTI

Tehtäväkirja rohkeille
insinööreille

Big Project Book for Bold Engineers

FOLLOW ANDREA BEATY AND
DAVID ROBERTS ONLINE
www.andreabeaty.com
@AndreaBeaty
www.davidrobertsillustration.tumblr.com

ALSO AVAILABLE

gatefold 4”

U.S. $14.95 | Canada $17.95 | U.K. £8.99

Do you like to make things?
Dream up gadgets to improve
your life and the lives of
others? Then you are ready
to join Rosie Revere and
become a great engineer!

Featuring art from the beloved picture
book Rosie Revere, Engineer, this
activity book contains kid-friendly
projects of all kinds. Kids will have
the chance to design a better bicycle,
build a simple catapult, construct a
solar oven, and more! Soon enough,
they’ll be engineering whizzes, just
like Rosie, and along the way she’ll
reassure them that failure, flops,
mess-ups, and cross-outs are part
of the process. Engineering is
persevering, and this book is
the perfect place for trying out,

COVER ILLUSTRATIONS © 2017 DAVID ROBERTS

crossing out, and trying again.

www.abramsyoungreaders.com
@abramskids
U.S. $14.95 Can. $17.95 U.K. £8.99
ISBN 978-1-4197-1910-3

An imprint of ABRAMS

AB RAMS

ABRAMS BOOKS
FOR YOUNG READERS

Andrea Beaty Kuvittanut David Roberts

PRINTED IN U.S.A.

Scott Carney

Andrea Beaty & David Roberts

Ottessa Moshfegh

Kaikki mikä ei tapa

Roosa ruuti -tehtäväkirja

Vuosi horroksessa

ISBN 9789523640269

ISBN 9789527269589

ISBN 9789523640306
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Lucia Berlin

Ilta paratiisissa
ISBN 9789527269879

Pauliina Littorin
& Antti Marttinen

Lasse Nousiainen

Liu Cixin

Kolme punaista rubiinia

Itärajatapaus

Synkkä metsä

ISBN 9789527269947

ISBN 9789527269893

ISBN 9789527269824

Karina Sainz Borgo

Kaspar Colling Nielsen

Martin Österdahl

Rob Sears

Caracasissa
on vielä yö

Tanskan sisällissota
2018–24

Rautaenkelit

Donald Trumpin
kauneimmat runot

ISBN 9789527269909

ISBN 9789527269886

ISBN 9789527269503

ISBN 9789527269930

Haemin Sunim

Heather Morris

Katariina Heikkilä

Jussi Lehmusvesi

Rakkaus on sitä,
että hyväksyy

Auschwitzin tatuoija

Punainen nyrkki

Operaatio Zuckerberg

ISBN 978-952-7269-48-0

ISBN 978-952-7269-46-6

ISBN 978-952-7269-47-3

ISBN 9789527269961
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Yu Hua

Jyrki Vainonen

Nick Caruso & Dani Rabaiotti

Matt Haig

Kiina kymmenellä
sanalla

Yön ja päivän
tarinoita

ISBN 978-952-7269-51-0

ISBN 978-952-7269-49-7

Piereskeleekö se?
Kaikki eläinten
suolikaasuista

Huomioita
neuroottiselta
planeetalta

ISBN 978-952-7269-59-6

ISBN 978-952-7269-52-7

G. L. Marvel & Leena Parkkinen

Neil Patrick Harris

Matt Haig

Sankaritarinoita eläimistä
jotka muuttivat maailmaa

Taikajengi
ja suuri ennustaja

Totuuskeiju

ISBN 9789523640030

ISBN 9789527269862

Andrea Beaty & David Roberts

Neil deGrasse Tyson
& Gregory Mone

Antti Lehti, Arkkitehti
ISBN 9789527269923

Tähtitiedettä
kiireisille nuorille
ISBN 9789527269954
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ISBN 9789527269855

Leigh Bardugo

Varjo ja riipus
ISBN 9789527269848
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Jan StocKlassa

Matt Haig

Stieg Larssonin tutkimukset. Kuinka aika
Kuka murhasi Olof Palmen? pysäytetään

Martin Österdahl

Kimmo Tuominen

Kymmenen on kuoltava

Pimeän verkon
oraakkeli

ISBN 9789527269015

ISBN 9789527269244

ISBN 9789527190982

Lucia Berlin

Jussi Marttinen

Tanssia ruusuilla
ja muita kertomuksia

Palvelukseen
halutaan robotti

ISBN 9789527269206

ISBN 9789527190937

ISBN 9789527269336

Elizabeth Blackburn
& Elissa Epel

Pitkän ja hyvän
elämän biologia

Neil deGrasse Tyson

Tähtitiedettä kiireisille
ISBN 9789527190968

ISBN 9789527269121

LEENA VALMU & LASSE RANTANEN

Neil Patrick Harris

Odina ja uuden elämän alku

Taikajengi

ISBN 9789527190746

ISBN 9789527269350
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Turvalonkerot
ISBN 9789527190944

Aula & Co – 2018

Mai Jia

Stefano Mancuso

Victoria Aveyard

Victoria Aveyard

Pimeä voima

Kasvien vallankumous

Sodan myrskyt

Kruunun kirous

ISBN 9789527190951

ISBN 9789527190999

ISBN 9789527269213

ISBN 9789527269008

Lone Theils

Liu Cixin

Melba Escobar

Rob Sears

Noitapoika

Kolmen kappaleen
probleema

Kauneussalonki

Vladimir Putin. Menestyvän
johtajan opetukset

ISBN 9789527269251

ISBN 9789527190975

ISBN 9789527190210

Andrea Beaty

Matt Haig

Roosa Ruuti, insinööri

Joulupukki ja minä

ISBN 9789527269343

ISBN 9789527269220

ISBN 9789527269404

Matt Haig

Matt Haig

Poika nimeltä joulu, Tyttö joka pelasti joulun,
3. painos
2. painos
ISBN 9789527269312
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ISBN 9789527190708

Aula & Co – 2017

Lucia Berlin

Ane Riel

lone theils

Matt Haig

Siivoojan käsikirja

Pihka

Runoilijan vaimo

ISBN 9789527190 692

ISBN 9789527190678

ISBN 978952 7190241

Tyttö joka pelasti
joulun
ISBN 9789527190708

Hurme & PellicCioni

Jack Cheng

Victoria aveyard

PEUKALON KÄSIKIRJA kosmoksessa tavataan KUNINKAAN KAHLEET
ISBN 9789527190234

Sacha Batthyany

Hitlerin pitkä varjo

ISBN 9789527190715

ISBN 9789527190685

Blackburn & Epel

Sinimaaria Kangas

Haemin sunim

Yu Hua

Pitkän ja hyvän 
elämän biologia

Eettisen lihansyönnin käsikirja

Asioita jotka huomaa
vasta kun hidastaa

XU SANGUANIN
ELÄMÄ JA VERIKAUPAT

ISBN 9789527190753

ISBN 9789527190258

ISBN 9789527190739

ISBN 9789527190661
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ISBN 9789527190722

Aula & Co – 2017

Martin Österdahl

Victoria Aveyard

Mai Jia

Stefano Mancuso

Armoton todellisuus

Lasinen Miekka

Koodinmurtaja

Loistavat kasvit

ISBN 9789527190517

ISBN 9789527190081

ISBN 9789527190470

ISBN 9789527190463

Jussi Lehmusvesi

Matias Riikonen

Matias Riikonen

Christoph Ribbat

Vainikkala

Suuri fuuga

Kiertorata

Ravintolassa

ISBN 9789527190449

ISBN 9789527190425

ISBN 9789527190432

ISBN 9789527190456

Turunen & Soininen

Saku Korosuo

Nelli Hietala

Konstantin Stanislavski

Retkeily ja keräily

Suomalainen
kiipeilyopas

Kielillä
puhumisen taito

Näyttelijän
roolit yöskentely

ISBN 9789527190203

ISBN 9789527190487

ISBN 9789527190494

ISBN 9789527190524

38

Aula & Co – 2016

Victoria Aveyard

LONE THEILS

punainen kuningatar

kohtalokas merimatka

ISBN 9789527190081

ISBN 9789527190128

lauren beukes

ASMO KOSTE

Zoo city. eläinten valtakunta

Oletko kuullut viimeisen?

ISBN 9789527190074

ISBN 9789527190265

j. r. ward

Simon Critchley

viskin ruhtinaat

Bowie

ISBN 9789527190142

ISBN 9789527190050

LEENA VALMU & LASSE RANTANEN

SIRPA TASKINEN

PROBUS JA SUURI SUOLISTON TAISTELU

Hyvillä mielin eläkkeelle

ISBN 9789527190197

ISBN 9789527190029

Matt Haig & Chris Mould

RITVA SIIKALA

Poika nimeltä joulu

MUSTA SIELU, VALKONAAMA

ISBN 9789527190104

ISBN 9789527190012

SINIMAARIA KANGAS & LUCIA STENGER

YU HUA

Keppareiden kyydissä

ElämänkaarI

ISBN 9789527190135

ISBN 9789527190111

CARINA BERGFELDT

Wilhelm Schmid

Seitsemän päivää jäljellä

tyyneys

ISBN 9789527190272

ISBN 9789527190043

FEDERICO AXAT

NIKOLAI GOGOL

Viimeinen mahdollisuus

Nenä ja muut pietarilaisnovellit

ISBN 9789527190098

ISBN 9789527190180

Esko-Pekka Tiitinen

KARITA SAINIO

Neljän tuulen paita

Me emme elä samassa maailmassa
kuin te

ISBN 9789527190296

ISBN 9789527190036
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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, viestintä ja markkinointi
nora.varjama@aulakustannus.fi
050 547 6868
Emilia Miettinen, myyntipäällikkö
emilia.miettinen@aulakustannus.fi
044 530 6678

@aulakustannus
aulakustannus.fi
Eerikinkatu 36, 00180 Helsinki
info@aulakustannus.fi
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