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Kira Jarmysh
Naisten selli nro 3

Navalnyin tiedottajan kokemuksiin  perustuva  
romaani Venäjän nykytodellisuudesta 

ISBN 9789523642898 | e-kirja 9789523642904 | äänikirja 9789523642911 | kl. 84.2 | sid., n. 470 s. | venäjänkielinen 
alkuteos Невероятные происшествия в женской камере № 3  | suomentanut Arja Pikkupeura 

10/2022 | kansi Atte Carpelan

Anja pidätetään Moskovassa korruption
vastaiseen mielenosoitukseen osallis

tumisesta ja tuomitaan kymmeneksi päi
väksi vankilaan. Anjan sellitoverit ovat saa
neet tuomion vähäisistä rikoksista kuten 
ajokortitta ajamisesta, seksin myymisestä ja 
huumeidenkäytöstä. Naisilla ei ole muuta 
tekemistä kuin puhua, joten he puhuvat kai
kesta: Venäjän nykyisestä poliittisesta jär
jestelmästä ja hallituksesta, feminismistä, 
LGBTQihmisten oikeuksista, perhesuh
teista, avioliitosta.

Vähitellen arkinen rauha paljastuu 
kulissiksi. Käsittämättömät ilmiöt alkavat 
vainota Anjaa ja hän ryhtyy epäilemään, 
ovatko hänen sellitoverinsa niin tavallisia 
kuin miltä he vaikuttavat. Ovatko he edes 
ihmisiä? Anjalla on kymmenen päivää aikaa 
selvittää, mistä oikein on kysymys.

Kira Jarmysh on Putinin hallinnon etsin
täkuuluttama Aleksei Navalnyin tiedot
taja. Hän pakeni Venäjältä Suomen kautta 
ja oleskee tällä hetkellä tuntemattomassa 
paikassa. Naisten selli nro 3 on hänen esi
koisromaaninsa.

”Vuosisadat ja sukupolvet vaihtuvat,  
mutta Venäjällä julkaistaan yhäkin romaa-
neja vankiloista, vankeudesta, vapaudesta 
ja sen menetyksestä. Naisten selli nro 3 on 

yhtä ajankohtainen kuin Maxim Gorkin 
 Vankilapäiväkirjat, mutta paljon  

elävämmin kirjoitettu!”
Boris Akunin

Kaunokirjallisuus

Kuva: Semen Katz

 "Kira Jarmyshin kirja on loistava.  
Olin itse naapurisellissä."

Aleksei Navalnyi
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Kuva: Sara Lehtomaa

Lillian Fishman
Halun säännöt

Rohkea kirjallinen debyytti seksuaalisuudesta, 
vallasta ja valinnanvapaudesta

ISBN 9789523642621 | e-kirja 9789523642782 | äänikirja 9789523642799 | kl. 84.2 | sid., n. 240 s. | englanninkielinen 
alkuteos Acts of Service | suomentanut Leena Taavitsainen-Petäjä | 08/2022 | kansi Sanna-Reeta Meilahti

N ew Yorkissa asuvalla Evellä on ihana 
tyttöystävä, mutta myös epävarmuu

desta kumpuava vapaudenkaipuu. Niinpä 
Eve postaa itsestään alastonkuvia nettipals
talle ja saa kutsun ryhtyä kolmanneksi pyö
räksi kiltin Olivian ja karismaattisen Nat
hanin suhteeseen. Kolmikko aloittaa pelin, 
joka vuoroin kiehtoo, vuoroin ahdistaa 
Eveä. Vuoden mittaisen suhteen aikana Eve 
joutuu kysymään itseltään moneen kertaan, 
mitä on lupa haluta. Kuinka paljon voi itses
tään antaa toisille, ja kuinka paljon voimme 
toisilta vaatia? 

Säkenöivä, odotettu romaani käsittelee 
monisyistä aihettaan yhtä aikaa rajun ja 
herkän proosan keinoin. Fishmanin teos 
herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa 
vastauksia ja tarjoaa lukijoille aivan uutta 
ajateltavaa itsetuntemuksesta sekä seksin ja 
vallan suhteesta #metoon jälkimainingeissa.

Halun säännöt on New Yorkissa asuvan 
 Lillian Fishmanin esikoisromaani. Se on 
listattu yhdeksi vuoden 2022 odotetuim
mista teoksista useissa yhdysvaltalais
medioissa. 

Kaunokirjallisuus
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”Teos kuvaa halujen ja vallan suhteiden 
 häilyvyyttä syvällisellä ja armottomalla 

tavalla.” 
Raven Leilani



8 9Kuva: Elvira Glänte

Johanna Hedman
Trio

Vangitseva esikoisromaani nuoruudesta  
ja aikuiseksi kasvamisesta

ISBN 9789523642638 | e-kirja 9789523642805 | äänikirja 9789523642812 | kl. 84.2 | sid., n. 350 s. 
ruotsinkielinen alkuteos Trion | suomentanut Jonja Rajala | 08/2022 | kansi Sanna-Reeta Meilahti

Thora, Hugo ja August – kolme kaksi
kymppistä ystävystä Tukholmassa 

viettävät kaiken aikansa yhdessä: istuskele
vat kahviloissa, pyöräilevät kesäöinä Djur
gårdenin puistossa, tekevät kevätretken 
 Pariisiin. 

Thora on kerroksen kokoisessa asun
nossa kasvanut upporikkaan ja vaikutus
valtaisen suvun vesa. Taiteilijaksi havit
televa August on jo pitkään ollut hänen 
rakkain ystävänsä, välillä rakastettunsakin. 
Maalta kaupunkiin muuttaneen Hugon 
tausta on vaatimattomampi. Hän tapaa 
Thoran ja Augustin, kun muuttaa Tukhol
maan opiskelemaan ja alivuokralaiseksi 
Thoran vanhempien asuntoon. Häntä yhtä 
aikaa kiehtoo ja etoo Thoran ja Augustin 
etuoikeutettu maailma.

Kolmikon väliset herkät suhteet uhkaa
vat jatkuvasti järkkyä, ja pinnan alta kum
puaa vahvoja tunteita yhteiskuntaluokista 
ja identiteeteistä. Niihin tunteisiin Hugo 
joutuu vuosia myöhemmin palaamaan, kun 
Thoran ja Augustin tytär etsii hänet käsiinsä 
ja haluaa tietää, mitä hänen vanhempiensa 
nuoruudessa  tapahtui.

Kaunokirjallisuus

Trio on kypsä esikoisromaani, joka kuvaa 
tarkasti nuoruuden unelmien kaikkivoipai
suutta ja kuolemanvakavuutta – sekä niiden 
hajoamista. 

Johanna Hedman on ruotsalainen esikois
kirjailija, jonka romaani oli kotimaassaan 
vuoden puhutuin kirjallinen tapaus.
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Salla Nazarenko
Miehen tuoksu

Suorasukainen ja tarkka kuvaus seksiä ja 
 rakkautta janoavan naisen elämästä 

ISBN 9789523642966 | e-kirja 9789523642973 | äänikirja 9789523642980 | kl. 84.2 | sid., n. 200 s. | 09/2022  
kansi Sanna-Reeta Meilahti

M enestynyt mutta mutkaton, alkoholista 
ja hauskanpidosta nauttiva nelikymp

pinen virkanainen rakastuu yhä uudelleen 
miehiin, jotka haluavat hänen elämänilonsa, 
mutta eivät kokonaisuutta. 

”En minä surrut Görania sekuntiakaan. En 
hänen ajokoirajohtajan kroppaansa, kal-
juuntuvaa päätään, neuroottisia tarinoitaan 
tai kimeää hihkumistaan orgasmin hetkellä. 
Surin sitä, miten menetin itseni toisen takia, 
miten yritin muuttua hillityksi ja keskiluok-
kaiseksi, miten kuuntelin hänen pohdintojaan 
siitä, miten hän esittelisi minut  piireilleen. 

Göran käytti usein sanaa ”piirit”. Koska 
hän oli suomenruotsalainen, kuten hänen 
yhtä ahdistuneet ystävänsäkin, ajattelin väis-
tämättä ”piireillä” juhannussalkoa. Se oli 
älytön itäsuomalainen ajatus, mutta rakas-
tin leikkiä ajatuksella siitä, miten tuo koko 
ryhmä investointipankkiireja, eläkeyhtiöiden 
sijoitusjohtajia ja suomenruotsalaistaustaisten 
yritysten toimitus- ja talousjohtajia hyppelisi 
polvihousuissa pastellivärein koristellun salon 
ympärillä. Sieluni silmin näin heidät teke-
mässä sitä, vaimot ympärillä hilkat päässään, 
raidallisissa pitkissä hameissa. ja joka ikinen 

haaveili samalla nuhjuisesta väkivaltaisesta 
sadomasokistisesta seksistä Keltaisen Ruusun 
alakerrassa Helsingin Malmikadulla.”

Salla Nazarenko on joensuulaislähtöinen, 
nykyään Helsingissä asuva toimittaja ja kir
jailija, joka on tullut tunnetuksi seksiposi
tiivisista tietokirjoistaan. Miehen tuoksu on 
hänen esikoisromaaninsa.

Kaunokirjallisuus
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Jevhenija Kuznjetsova
Kysykää Mialta

Palkittu ukrainalainen romaani naisten  
sukupolvien vahvoista siteistä

ISBN 9789523643086 | e-kirja 9789523643109 | äänikirja 9789523643116 | kl. 84.2 | sid., n. 320 s. 
ukrainankielinen alkuteos Спитайте Мієчку | suomentanut Eero Balk | 10/2022 | kansi Laura Noponen 

S iskokset Mia ja Lilia saapuvat isoäitinsä 
luokse Ukrainan maaseudulle. Kesä suo 

heille aikaa pohtia valintoja, joita he pian 
joutuvat tekemään: muuttaako ulkomaille 
vai ei, valitako tasainen ja luotettava vai villi 
rakkaussuhde. Isoäiti Thean elämä lähestyy 
loppuaan ja hänen tytärtään, siskosten äitiä 
hermostuttaa ottaa paikkansa suvun van
himpana naisena. 

Isoäidin heinää ja versoja puskeva vanha 
kotitalo elää omaa elämäänsä kuin toiseen 
aikaan unohtuneena. Mutta siskokset ja 
heidän mukanaan tuomat ihmiset herättä
vät sen henkiin. Yhden kesän aikana muut
tuu sekä talon että siellä asuvien ihmisten 
elämä.

Kysykää Mialta seuraa neljän sukupol
ven naisten elämää yhden kesän aikana ja 
kuvaa siskosten, äitien ja tytärten suhteita 
poikkeuksellisen herkästi ja tarkkanäköi
sesti. Naisten välisissä tiivistunnelmaisissa 
keskusteluissa on usein yhtä tärkeää se, mitä 
jätetään sanomatta, kuin se, mitä sanotaan 
ääneen. 

Jevhenija Kuznjetsova on ukrainalai
nen kirjailija, kääntäjä ja tutkijatohtori. 
Hänen kiitetty romaaninsa Kysykää Mialta 
on Euroopan Unionin 2022 kirjallisuus
palkintoehdokas. Lisäksi kirja oli BBC 
News Ukraine Books of the Year ehdokas 
vuonna 2021. 

Kaunokirjallisuus

Kuva: Lucash Ronzhyn
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Jan-Philipp Sendker 
Kapinallinen ja varas

Menestysromaanin Sydämenlyönneissä ikuisuus 
kirjoittajan uusi koskettava rakkaustarina

Ane Riel
Tiima

Maagista realismia 
 parhaimmillaan

ISBN 9789523642539 | e-kirja 9789523642546 | äänikirja 9789523642553 | kl. 84.2 | sid., n. 320 s. | saksan kielinen 
alkuteos Die Rebellin und der Dieb | suomentanut Tuomas Renvall | 06/2022  | kansi Laura Noponen

ISBN 9789523642607 | e-kirja 9789523642744 | äänikirja 9789523642751 | kl. 84.2 | sid., n. 240 s.  
tanskankielinen alkuteos Urværk | suomentanut Katriina Huttunen | 09/2022  | kansi Tuomo Parikka

N iri elää vaatimatonta mutta turvattua 
elämää hienossa huvilassa varakkaan 

perheen palvelijana. Pandemian iskiessä 
koko perhe saa potkut ja vajoaa köyhyy
teen. Niri hiipii poliisipartioiden ohitse 
entiseen työpaikkaansa hakemaan ruokaa 
ja tarpeita perheelleen ja talon tytär Mary 
auttaa häntä. Marylla on suunnitelma, joka 
sitoo heidät pysyvästi toisiinsa ja muuttaa 
koko kaupungin elämää. 

Kapinallinen ja varas on pakahduttava 
romaani kahdesta rakastavaisesta, jotka 
tulevat eri maailmoista ja lopulta oppi
vat, millä todella on väliä: sillä, että uskal
taa vastustaa vääryyksiä ja luottaa toisiinsa 
ehdoitta. 

Jan-Philipp Sendker on saksalainen menes
tyskirjailija. Hän toimi vuosia Sternlehden 
Yhdysvaltain ja Aasian kirjeenvaihtajana. 
Hänen esikoisteoksensa Sydämenlyönneissä 
ikuisuus oli maailmanlaajuinen menestys ja 
hänen kirjojaan on myyty yli kolme mil
joonaa kappaletta. Kapinallinen ja varas on 
ensimmäinen kirja Niristä ja Marysta.

A lman aika ja muisti on loppumassa. Joka 
ilta hän muistaa kuitenkin vetää komean 

kaappikellonsa, ja rutiini pitää hänet hengissä. 
Kelloja on aiemmin ollut kokonainen perhe: 
mies, vaimo ja tytär. Nyt jäljellä on enää vaimo.

Sitten Alma näkee ikkunasta pienen pojan 
ja koiran. Kuuro ja muistisairas nainen ja poika 
ystävystyvät, ja Alman mieleen alkaa nousta 
häilyviä muistoja kuolleesta aviomiehestä. Vain 
Alma tietää totuuden siitä, mitä Otolle oikein 
tapahtui – jos vain kykenisi muistamaan.

Tiima on lämmin kuvaus ihmisestä, joka 
yrittää saada rauhallisen päätöksen pitkälle elä
mälleen. Mutta miten elämä voi loppua rauhal
lisesti, kun Otto muuttui sillä tavalla? Ja Alma 
teki, mitä teki?

Ane Riel on moninkertaisesti palkittu tanska
lainen kirjailija, jonka teos Pihka sai vuonna 
2016 Lasiavainpalkinnon. Häkellyttävän tai
dokas Riel kirjoittaa mikrokirjallisuutta suu
rista asioista, punoo huomaamatonta jänni
tystä näennäisistä itsestäänselvyyksistä ja antaa 
puheenvuoron ihmisille, joista emme edes tien
neet olevamme kiinnostuneita.

Kaunokirjallisuus Kaunokirjallisuus

”Kerronta vangitsee heti ensi sivulta; 
aasialainen ilmapiiri ja tunnelataus 

väreilevät kautta tekstin.” 
Kaleva romaanista  

Sydämenlyönneissä ikuisuus
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Olivie Blake
Atlas 6

 Salaisuuksia. Petoksia. Viettelyä.  
Tervetuloa Aleksandrian seuraan

ISBN 9789523642591 | e-kirja 9789523643062 | äänikirja 9789523643079 | kl.  84.2 | sid., n. 380 s. 
englanninkielinen alkuteos The Atlas Six | suomentanut Meri Kapari | 10/2022

A leksandrian kirjasto paloi voidakseen 
syntyä uudestaan. Salaa, suojassa kai

kilta, jotka pelkäävät ja himoitsevat tie
toa. Se sisältää kaiken kadonneen tiedon 
antiikin sivilisaatioista ja sitä valvoo Alek
sandrian seura, medeialaisiksi kutsuttujen 
maagisten akateemikkojen piiri. Kymme
nen vuoden välein siihen valitaan viisi uutta 
jäsentä, kuuden kokelaan joukosta. Koke
laiksi kutsutaan lahjakkaimmat medeialai
set, ja valitut saavat ylenpalttisesti valtaa ja 
vaurautta. 

Tänä vuonna salaperäinen Atlas Blakely 
valitsee kokelaat: kaksi kosmologia, tele
paatti, naturalisti, empaatti ja hahmottaja. 
He kisaavat paremmuudesta tiedon, tieteen, 
taikuuden ja taistelulajien kentillä, liittou
tuvat ja juonivat. Koitokset ovat vaativia, 
mutta parhaat selviävät jatkoon hengissä. 
Yleensä.

Sosiaalisessa mediassa sensaatioksi noussut 
Atlas 6 on synkkä fantasiakertomus Juma-
lat juhlivat öisin ja The Umbrella Academyn 
jalanjäljissä. Kirjailijanimellä Olivie Blake 
kirjoittava Alexene Farol  Follmouth on Los 
Angelesissa asuva juristi ja kirjailija.

”Viihdyttävä, fiksu ja filmaattinen  
tarina kuudesta kiehtovasta hahmosta.  

Tämä internet-ilmiö on faninsa 
 ansainnut.” 

Booklist

Kaunokirjallisuus
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Tove Alsterdal
Vajoama

Lasiavain-palkitun dekkaristin sarja jatkuu

Tuire Malmstedt
Lumihauta

Palkitun dekkaristin uutuus yhdistää poikkeuksellisen  
rikostutkinnan pohjoisen armottomaan luontoon

ISBN 9789523642881 | e-kirja 9789523642829 | äänikirja 9789523642836 | kl. 84.2 | sid., n. 350 s. 
ruotsinkielinen alkuteos Slukhål | suomentanut Kari Koski | 08/2022  | kansi Mika Tuominen

ISBN 9789523642614 | e-kirja 9789523642768 | äänikirja 9789523642775 | kl. 84.2 | sid., n. 300 s. | 06/2022  
kansi Tuomo Parikka

Autiosta talosta Norlannin metsien keskeltä 
löydetään nälkään kuollut mies, jonka 

vasemmasta kädestä on leikattu kaksi sormea. 
Vielä pohjoisempaa Norrbottenin  kaivosalueel ta 
löydetään lukittuun kellariin kuolemaan jätetty 
mies. 

Kramforsin konstaapeli Eira Sjödinin 
dementoitunut äiti on joutunut muuttamaan 
vanhainkotiin, ja hänen veljensä istuu tuomiota 
rikoksesta, johon ei ole syyllistynyt.  Oman 
elämänsä sotkujen keskellä Eira selvittää omi
tuisten katoamisten ja murhien sarjaa. Mutta 
kun taas uusi mies katoaa, jahdista tulee kerta
heitolla henkilökohtaista – ja vaarallista. 

Ådalensarjan ensimmäinen osa Juurakko 
sai Ruotsin dekkaripalkinnon vuonna 2020 
ja palkittiin Pohjoismaiden parhaan dekkarin 
 Lasiavainpalkinnolla vuonna 2021. 

Korkeatasoisena dekkaristina tunnettu ruotsa
lainen Tove Alsterdal on tehnyt urallaan myös 
toimittajan ja dramaturgin töitä sekä työsken
nellyt Liza Marklundin pitkäaikaisena kustan
nustoimittajana.

”Kirjan tarina on jännittävä  
ja erinomaisesti kirjoitettu.” 
Ruumiin kulttuuri Juurakosta

J ärkyttävä perhesurmatutkinta suistaa rikos
tutkija Matilda Metson raiteiltaan. Hän 

palaa lapsuudenmaisemiinsa Angeliin toipu
maan, mutta järkyttyy lisää saadessaan kuulla, 
että hänellä on yksi elossa oleva sukulainen. 

Sukumysteeriä tutkiessaan Matilda huomaa, 
että Angelin kylä on täynnä vaiettuja salaisuuk
sia. Selvitystyö tutustuttaa hänet kulttiin, joka 
toimittaa uhrimenoja ja rakentaa erämaahan 
ihmisen näköisiä lumihahmoja.

Jyväskylässä Elmo tiimeineen selvittää perhe
surmaa, jonka tutkinta saa erikoisia käänteitä, 
kun ilmenee, että tapaus saattaa liittyä Matildan 
traagiseen menneisyyteen. Juttu uhkaa syöstä 
koko henkirikosyksikön kriisiin. Elmo joutuu 
ensimmäistä kertaa myöntämään, että kaikki 
tapaukset eivät välttämättä koskaan ratkea.

Lumihauta on Metso & Vauramo sarjan toinen 
osa, joka jatkaa kiitetyn Lasitarhadekkarin 
poliisihahmojen tarinaa. Tuire Malmstedt on 
Pieksämäellä asuva kirjailija ja opettaja, jonka 
esikoisteos Pimeä jää palkittiin Suomen dek
kariseuran Vuoden esikoisdekkari palkinnolla.

”Hallittu dekkari.”
Helsingin Sanomat Lasitarhasta
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Kaunokirjallisuus Kaunokirjallisuus
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Liu Cixin
Pallosalama

Suosikkikirjailijan 
hengästyttävä scifitrilleri

ISBN 9789523642645 | e-kirja 9789523642843 | äänikirja 9789523642850 | kl. 84.2 | sid., n. 350 s.  
kiinankielinen alkuteos 球状闪电  | suomentanut Rauno Sainio | 08/2022  | kansi Tom Backström

Kun pallosalama polttaa Chenin van
hemmat tuhkaksi hänen silmiensä 

edessä, Chen ottaa elämäntehtäväkseen 
selvittää tuon arvaamattoman ja tappavan 
luonnonilmiön salaisuuden. Etsintä joh
taa Chenin myrskyisille vuorenrinteille, 
kokeelliseen armeijan aselaboratorioon ja 
hylätylle Neuvostoliiton aikaiselle tiede
asemalle. Chen alkaa vähitellen ymmärtää, 
että hänen tiensä päässä on jotain ennen
näkemätöntä. 

Mutta Chen ei ole ainut, joka seuraa 
samoja jälkiä. Häikäilemättömät armeijan 
joukot ja tiedemiehet haluavat valjastaa vaa
rallisen pallosalaman mahdin omaan käyt
töönsä.

Liu Cixin on moninkertaisesti palkittu, mil
joonia kirjoja myynyt kiinalainen kirjailija, 
joka on voittanut kansain välisen Hugopal
kinnon lisäksi Kiinan tärkeimmän scifipal
kinnon Galaxy Awardin yhdeksän kertaa. 
Cixinin Muistoja planeetta maasta trilogia 
on ollut kansainvälinen menestys, ja siitä on 
tekeillä Netflixsarja. 

Kaunokirjallisuus

”Liu Cixin on Kiinan Arthur C. Clarke.”
New Yorker

Victoria Aveyard 
Miekan murtaja

Koko maailman kohtalo lepää miekan terällä

ISBN 9789523642959 | e-kirja 9789523642706 | äänikirja 9789523642713 | kl.  N84.2 | sid., n. 600 s. 
englanninkielinen alkuteos Blade Breaker | suomentanut Jussi Korhonen | 10/2022  | kansi Vesa Lehtimäki  

V allasta juopunut Gallandin kuningatar Erida 
ja hänen prinssipuolisonsa Taristan marssi

vat armeijoineen naapurivaltakuntien kimp
puun ja etsivät kehriä avattavaksi. Corayne ja 
hänen kumppaninsa vaeltavat kautta  Allwardin 
etsiessään jo avattuja kehriä. Ne on suljettava, 
jottei tuhon jumala, Hän Joka Odottaa, voisi 
tuoda toisista ulottuvuuksista hirviöiden ja epä
kuolleiden lisäksi täydellistä hävitystä. 

Coraynen on saatava muu maailma puolel
leen vastarintaan tai Allward tuhoutuu. Mutta 
vaarat piilevät kaikkialla, ja kumppanusten on 
kohdattava toisten ulottuvuuksien petojen 
lisäksi salamurhaajia ja raivoavia valta meriä. 
Lisäksi Taristan on nostattanut jotain vielä 
pahempaa kuin kuolleiden legioonat. 

Miekan murtaja on toinen osa Maailmojen mur-
taja sarjaa. Victoria Aveyard on amerikkalai
nen menestyskirjailija ja elokuvakäsikirjoittaja, 
joka nousi maailmanmaineeseen esikoisteok
sellaan Punainen kuningatar.

”Tolkienilaista fantasiaa, jossa keskiaikaisessa 
maailmassa ritarit saavat vastaansa velhoja ja 
hirviöitä – mutta kertomuksen keskushenkilöt 
ovat nuoria naisia... Kelpoa luettavaa kaiken-

ikäisille fantasian ystäville.” 
Helsingin Sanomat Maailmojen murtajasta

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

K
uv

a:
 L

uc
as

 P
as

sm
or

e



22 23

Leigh Bardugo
Korppien kehä

Kiihkeästi odotettu  
paluu Grishaversumiin

ISBN  9789523642584 | e-kirja 9789523642720 | äänikirja 9789523642737 | kl. N84.2 | sid., n. 480 s. 
englanninkielinen alkuteos Six of Crows | suomentanut Meri Kapari | 07/2022 

K etterdam on vilkas kansainvälinen 
kauppasatama. 17vuotias Kaz Brekker 

on oppinut, että oikealla hinnalla sieltä voi 
hankkia mitä vain. Kazille tarjoutuu tilai
suus ryöstöön, joka voi tehdä hänestä joko 
hyvin rikkaan tai hyvin kuolleen. Kaz tart
tuu syöttiin ja värvää mukaan joukon omia 
ja vieraita rikoskumppaneita: kostonhimoi
sen exvangin, rikkaan karkulaisen, pako
mestarin, grishan, tarkka ampujan sekä 
vakoojan.

Tehtävä on murtautua pohjoisen  Fjerdan 
linnoitettuun pääkaupunkiin ja ryöstää sen 
uumenista salaisuus, joka määrää grishojen, 
ehkä koko maailman, kohtalon.

Korppien kehä on osa ylistetyn yhdys
valtalaisisraelilaisen fantasiakirjailija Leigh 
Bardugon luoman Grishaversumisarjan 
maailmaa. Teos aloittaa kaksiosaisen sarjan, 
jonka tapahtumat sijoittuvat aikaan kaksi 
vuotta Tuhon ja roihun jälkeen. Korppien 
kehän hahmot ovat tuttuja myös Netflixin 
Varjo ja riipus -menestyssarjasta.

"Grishaversumi-trilogia on hyvin ker-
rottua, juohevaa seikkailua kiehtovassa 
fantasiamaailmassa. Sarja on periaat-

teessa suunnattu nuorille, mutta se sopii 
kevyeksi luettavaksi myös aikuisille."

Helsingin Sanomat

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Kuva: Taili Song Roth
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J. J. Arcanjo
Varkaiden akatemia

Crookhavenissa opit Robin Hoodin tavoille

ISBN 9789523642928 | e-kirja 9789523642935 | äänikirja 9789523642942 | kl. L84.2 | sid., n. 350 s. | englanninkielinen 
alkuteos Crookhaven | suomentaneet Maiju Keynäs ja Anu Partanen | 09/2022 | kansi Ville Tietäväinen

G abriel on kasvanut isoäitinsä hoivissa 
siitä saakka, kun hänen vanhempansa 

katosivat kauan sitten. Hän hankkii osan 
heidän elannostaan taskuvarkauksilla ja 
eräänä tavallisena työpäivänä rautatie
asemalla hän varastaa lompakon, joka 
on tyhjä lukuun ottamatta lappua, jossa 
lukee: ”Sinä olet hyvä. Minä olen parempi” 
ja osoite. Gabrielilta on varastettu hänen 
ainoa arvokas esineensä: vanhemmilta jää
nyt kahden sentin kolikko. Osoitteesta Gab
riel löytää Crookhavenin ja päätyy jäämään 
koulun oppilaaksi. Siellä hän ystävystyy 
rehtorin tyttären Penelopen sekä lyömät
tömien hakkerikaksosten Aden ja Eden ja 
varjo kiipeilijä Amiran kanssa.

Pian he kuulevat entisistä oppilaista, 
joita kutsutaan Nimettömiksi. Nämä ovat 
hylänneet koulun periaatteet ja käyttävät 
oppejaan vaurastuakseen itse. Kun van
hempia oppilaita alkaa katoamaan, Gabriel 
ystävineen saa vihiä, että se liittyy jollakin 
tavalla Nimettömiin. Kun arvoitus ratkeaa, 
totuus löytyy lähempää kuin Gabriel osasi 
kuvitellakaan.

Englantilaisportugalilainen J. J. Arcanjo 
työskentelee kustannusalalla ja on aiem
min julkaissut kaksi rikosromaania. Uuden 
kirjasarjan avausosa Varkaiden akatemia on 
hänen ensimmäinen lasten kirjansa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus
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Kuva: Jyri Keronen

Riku Siivonen ja Bob Malmi 
Ihan tavallinen kokaiinikauppias

Vetävästi kirjoitettu tarina riippuvuudesta,  
joka vie mennessään 

ISBN 9789523642652 | e-kirja 9789523642867 | äänikirja 9789523642874 | kl. 99.1, 59.567 
sid., n. 250 s. | 07/2022 | kansi Mika Tuominen

Bob Malmi oli älykäs ja kiltti lapsi. 
Hänestä kasvoi ihan tavallinen kokaiini

kauppias, joka rakastaa äitiään. Malmi myi 
kokaiinia julkkiksille, kustannustoimittajille 
ja satamatyöläisille kaksikymmentä vuotta. 
Ja mitä kovemmat kierrokset, sitä kovempi 
lasku. Bob Malmille se tarkoitti sitä, että piti 
soittaa äidille vaikea puhelu. ”Äiti. Mä olen 
menossa vankilaan. Taas.”

Ihan tavallinen kokaiinikauppias on paitsi 
vetävä elämäkerta ja true crime kirja, myös 
syvällistä luettavaa riippuvuuden mekanis
meista. Teokseen on haastateltu ihmisiä, 
jotka tuntevat huumemaailman perin pohjin.

”Bob Malmin tarina kertoo, miksi suhtautu-
misemme huumeisiin ja niiden käyttäjiin on 
yleensä väärä. Huumeiden kysynnän tai tar-
jonnan poistaminen on mahdotonta, ja rikol-
lisuuteen keskittymisen sijaan meidän pitäisi 
puhua tunteista: rakkaudesta, surusta, ilosta, 
häpeästä ja arvottomuuden kokemuksista. 
Tämä kirja tekee niin.” 
– Riku Siivonen

Riku Siivonen on palkittu toimittaja, kolum
nis ti ja kirjailija. Hän on käsikirjoittanut 
tvohjelmia kuten Docventures, Hjallis ja 
Sarasvuo. Lisäksi hän on kirjoittanut Hel-
singin Sanomiin, Imageen ja Aamulehteen. 
Bob Malmi on nykyään kuivilla eikä aio 
palata entiseen elämäänsä.

Tietokirjallisuus



28 29

Markus Leikola 
Sodan ja rauhan kronikka

Tarkkanäköinen esseeteos sodasta ja rauhasta, 
Ukrainasta ja Venäjästä 

ISBN 9789523643093 | e-kirja 9789523643123 | äänikirja 9789523643130 | kl. 39, 97 | nid., n. 250 s. | 08/2022

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Itä 
Eurooppaa neljän vuosikymmenen 

ajan seurannut Markus Leikola alkoi kir
joittaa. 

Sota tuntui siltä kuin veli olisi iskenyt 
tikarin veljen selkään, niin monin sitein 
ovat valtiot ja kansat olleet toisissaan kiinni. 
Helmikuun 2022 jälkeen paluuta entiseen 
ei ole: pimeys on laskeutunut Moskovan 
ylle samalla kun Ukrainan viljapellot ovat 
värjäytyneet vereen ja pandemian runte
lema maailma ympärillä kääntynyt uuteen 
 asentoon. 

Leikolan esittelee teoksessaan Ukrai
nan sodan vuosisataiset taustat ja yllätys
käänteet. Oivaltavassa tekstissä kietoutuvat 
yhteen sotatoimet, diplomatia, kulttuuri, 
talous ja viestintä.

Sodan ja rauhan kronikasta alkaa huhti
kuussa Mesenaattikampanja. Kampanjan 
tuotosta puolet menee Ukrainan hätää kär
siville.

Kirjailijatoimittaja Markus Leikola teki 
ensimmäisen matkansa Moskovaan ja Kio
vaan tasan 40 vuotta sitten. Hänet on pal
kittu ItäEuroopan raportoinnistaan tiedon
julkistamisen valtionpalkintolla ja Suomen 
Kuvalehden journalistipalkinnolla. Lisäksi 
Leikola on kirjoittanut useamman näytel
män  Kremlin uskomattomista käänteistä.

Tietokirjallisuus

Kuva: Jyri Keronen
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Ibrahima Balde & Amets Arzallus Antia
Pikkuveli

Kirja, joka antaa kasvot
siirtolaisuudelle

ISBN 9789523642997 | e-kirja 9789523643000 | äänikirja 9789523643017 | kl. 99.1  | sid., n. 130 s. 
baskinkielinen alkuteos Miñan | suomentanut Emmi Ketonen | 09/2022  | kansi Tom Backström

M itä sinä tekisit, jos pikkuveljesi katoaisi? 
Lähtisitkö etsimään häntä toiselta puo

lelta maailmaa? Vaikka sinulla ei ole passia 
ja välissä on autiomaa? Vaikka joutuisit kul
kemaan sotaalueiden halki? Kestäisitkö 
kidutusta Libyassa? Nukkuisitko puistossa 
marokkolaisessa kaupungissa? Ylittäisitkö 
Välimeren kumiveneessä?

Ibrahima oli pienestä kylästä kotoisin 
oleva guinealainen teini vailla kelvollisia 
tulevaisuudennäkymiä. 

Kun Ibrahiman pikkuveli Alhassane 
jätti koulun ja lähti kohti Eurooppaa, Ibra
hima jätti kaiken hakeakseen hänet takaisin. 
Matka oli hengenvaarallinen, mutta toive 
pikkuveljen löytymisestä sekä tuntematto
mien ihmisten ystävällisyys auttoivat häntä 
eteenpäin.

Ibrahima Balden elämäkerta Pikkuveli 
antaa ihmisen kasvot uutisille, jotka kerto
vat Välimerellä kaatuvista veneistä, ihmis
kaupasta ja siirtolaisten massoista. 

Tietokirjallisuus

Teoksessa kuuluu Ibrahima Balden ääni 
ja Amets Arzalluksen sanat. He tapasivat 
pakolaisleirilla Espanjan ja Ranskan rajalla, 
missä Arzallus, kirjailija, toimittaja ja bert
solaari (baskinkielinen lavarunoilija) toimi 
vapaaehtoisena avustusjärjestössä.
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”[Pikkuveljessä] on vanhojen seikkailu kertomusten ikiaikaista runoutta,  
mutta se on myös koskettavan ajan kohtainen. Hänen matkansa kuvaa sitä karua 

tietä, jota  köyhien on kuljettava ylittääkseen rajat, autiomaat ja meret.” 
Irene Vallejo
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Kuva: Jyri Keronen

Tom Mustill  
Kuinka puhua valasta

Kiehtova tutkimusmatka valaiden elämään  
ja eläinkommunikaation mahdollisuuteen 

ISBN 9789523641624 | e-kirja 9789523642683 | äänikirja 9789523642683 | kl. 58 | sid., n. 300 s. 
englanninkielinen alkuteos How to Speak Whale | suomentanut Teija Hartikainen | 09/2022

BBC:n luontodokumentaristi Tom Mus
till oli ystävänsä kanssa valas safarilla 

vuonna 2015, kun ryhävalas ponnahti 
ilmaan heidän kanoottinsa keulan vierestä 
– ja väisti viime hetkellä. Lukuisat rannalta 
kuvatut videot täpärästä selviytymisestä 
menivät viraaliksi ja Tom ryhtyi pakkomiel
teenomaisesti selvittämään, mitä oikein oli 
tapahtunut. Vastauksien etsiminen johti 
hänet valaiden ja eläinkommunikaation 
maailmaan. 

Luonnontiede ja tekoälytutkimus ovat 
edenneet niin pitkälle, että olemme lähem
pänä kuin koskaan sitä, että voimme oikeasti 
puhua eläinten kanssa. Valaat valtavine 
nisäkkään aivoineen tarjoavat todennäköi
simmän mahdollisuuden onnistua. Tutki
jat ja Piilaakson startupyrittäjät selvittävät 
uusimman teknologian avulla eläinten eri
laisia viestintätapoja.

Teoksessaan Mustill perehtyy lisäksi 
ihmisten ja valaiden yhteiseen historiaan 
ja kuljettaa tarinaa aina 1600luvun hol
lantilaisten luonnontieteilijöiden ja Aust
ralian alkuperäisasukkaiden kokemuksista 
 1800luvun valaanpyynnin kautta meidän 
päiviimme saakka.

Tom Mustill on biologi, palkittu elokuvan
tekijä ja kirjailija, joka on työskennellyt 
muun muassa David Attenborough’n ja 
Greta Thunbergin kanssa. Hänen eloku
viaan on esitetty esimerkiksi YK:ssa ja 
 Glasgowin ilmastokokouksen avajaisissa. 
Verkossa niillä on yli 70 miljoonaa katselu
kertaa.

Tietokirjallisuus
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Julian Sancton  
Pimeän ja jään vangit. Belgican matka antarktiseen yöhön

Jännitysnäytelmä Antarktiksella

ISBN 9789523642669 | e-kirja 9789523643031 | äänikirja 9789523643048 | kl. 48.62 | sid., n. 400 s. 
englanninkielinen alkuteos Madhouse at the End of the Earth | suomentanut Teija Hartikainen | 10/2022

E lokuussa 1897 kolmimastoinen höyry
laiva Belgica seilasi Antwerpenin sata

masta kohti Etelänapamannerta. Tähtäi
messä oli kolme vuotinen tutkimusretki, 
maine ja kunnia. Kunnianhimoinen kap
teeni de Gerlache halusi saavuttaa ensim
mäisenä vielä valloittamattoman Etelä
navan, mutta pian matkanteko kävi vaaral
liseksi. Periksiantamaton de Gerlache vaati, 
että matkaa jatketaan. 

Pian Belgica jäätyi kiinni Bellingshause
ninmereen, ja koko seutu vajosi talveen ja 
kaamokseen. Miesten fyysinen ja henkinen 
terveydentila paheni kuukausien kuluessa, 
ja pian tavoiteltiin vain eloonjäämistä. 
Ilman kahta miestä kaikki olisivat kuolleet: 
 Frederick Cook ja nuori Roald Amundsen 
hankkivat talvella ruokaa ja tekivät keväällä 
epätoivoisen pelastautumissuunnitelman, 
jonka todennäköisin lopputulos olisi koko 
miehistön päätyminen hyisen meren poh
jaan. 

Julian Sancton on newyorkilainen kirjai
lija ja toimittaja, joka on kirjoittanut artik
keleita muun muassa Vanity Fairille ja The 

New  Yorkerille. Jännitysnäytelmän tavoin 
etenevä, tositapahtumiin perustuva Pimeän 
ja jään vangit on New York Times bestseller.

”Teoksen imu ei hellitä kertaakaan.  
Sancton on kirjoittanut trillerin.” 

Wall Street Journal

Tietokirjallisuus

Kuva: Jyri Keronen

K
uv

a:
 A

le
xa

nd
er

 S
pa

ch
er



Kevät ja syksy 2021Kevät 2022

HEATHER MORRIS

Kolme sisarta
ISBN 9789523642164

KARINA SAINZ BORGO

Kolmas maa
ISBN 9789523642331

MARKUS HOTAKAINEN

Tähtitieteen naiset
ISBN 9789523642430

CHI ZIJIAN

Puolikuu
ISBN 9789523642256

VIOLA ARDONE

Lasten juna
ISBN 9789523641648

RISTO MIETTINEN

Kostaja
ISBN 9789523642195

KARI HAAKANA

Välitön uhka
ISBN 9789523642492

JYRKI VAINONEN

Täytetyt
ISBN 9789523642461

NIKLAS AHNBERG

Poika joka käveli 
vetten päällä
ISBN 9789523641709

SAMI TISSARI

Krysa
ISBN 9789523642225

STEFANO MANCUSO

Kasvien tasavalta
ISBN 9789523642287

ARI TURUNEN

Teette niin kuin minä 
sanon

ISBN 9789523642362

RICHARD MUNSON

Tesla –  
Modernin luoja

ISBN 9789523640733

HEINO FALCKE

Valo 
pimeydessä
ISBN 9789523641716

BJÖRN LINDEBLAD

Saatan olla 
väärässä

ISBN 9789523640580

NATALIA GINZBURG

Kieli jota 
puhuimme

ISBN 9789523640696

ABIGAIL DEAN

Tyttö A
ISBN 9789523641723

ARI TURUNEN

Tuoksujen atlas
ISBN 9789523641655

TUIRE MALMSTEDT

Lasitarha
ISBN 9789523641693

EDDIE JAKU

Maailman 
onnellisin mies

ISBN 9789523641327

VICTORIA AVEYARD

Maailmojen 
murtaja

ISBN 9789523641730

STEVE MANN

Onnellisen 
pennun 

kasvatus
ISBN 9789523641709

PAOLO GIORDANO

Jopa taivas on 
meidän

ISBN 9789523641594

TOVE ALSTERDAL

Juurakko
ISBN 9789523641747

JENNA KOSTET

Margaretan 
synti

ISBN 9789523641792

JUKKA LAAJARINNE

Mykistynyt 
mies

ISBN 9789523641303

BENEDICT WELLS

Yksinäisyyden 
jälkeen

ISBN 9789523641334



Kevät ja syksy 2021

NEIL PATRICK HARRIS

Taikajengi ja Kalaganin 
arvoitus
ISBN 9789523641686

MATT HAIG

Poika nimeltä Joulu
ISBN 9789523642379

MATT HAIG

Hiiri nimeltä Miika
ISBN 9789523642133

MARKKU AALTO

Kaikki päivät maailman  
loppuun asti
ISBN 9789523641754

MATT HAIG

Totuuskeiju menee 
kouluun
ISBN 9789523640665

FERNANDA MELCHOR

Hurrikaanien aika
ISBN 9789523641785

MATT HAIG

Syitä pysytellä hengissä
ISBN 9789527269992

MIKKI LISH & KELLY NGAI

Taikurin kartta
ISBN 9789523641631

CHEN QIUFAN

Jättömaa
ISBN 9789523641679

LASSE NOUSIAINEN

Rakkauden lähettiläs
ISBN 9789523641600

A.M. FROST

Vakoojan jäljet
ISBN 9789523641808

LEIGH BARDUGO

Tuho ja roihu
ISBN 9789523641617

JAN EROLA (TOIM.)

Kevät ilman kosketusta
ISBN 9789523641167

HEATHER MORRIS

Tarinoita toivosta
ISBN 9789523641280

MATT HAIG

Eevin eläinmaailma
ISBN 9789523640580

RISTO MIETTINEN

Petturi
ISBN 9789523641310

JUHA HIETANEN

Huuhkajan siivet
ISBN 9789523640528

DAVID SINCLAIR

Elinkaari
ISBN 9789523640634

GE FEI

Näkymättömyysviitta
ISBN 9789523641341

MATTI RAUTANIEMI

Tiedonjanoinen joogi
ISBN 9789523641358

JATTA HEINLAHTI & 
JONNA MONOLA

Sadonkaari
ISBN 9789523641297

HEATHER MORRIS

Cilkan tarina
ISBN 9789523640276

A YI

Täydellinen rikos
ISBN 9789523640313

JOHN DOUGLAS & MARK OLSHAKER

Mindhunter. Osa 1
ISBN 9789523640290

CELESTE BARBER

Tämä on haaste
ISBN 9789523640283

SCOTT CARNEY

Kaikki mikä ei tapa
ISBN 9789523640269

MARKKU AALTO

Muistoa kunnioittaen
ISBN 9789523640337

ROBERT SEETHALER

Kokonainen elämä
ISBN 9789527269916

OTTESSA MOSHFEGH

Vuosi horroksessa
ISBN 9789523640306

ANDREA BEATY

Roosa Ruudin tehtäväkirja
ISBN 9789527269589

PAULO GIORDANO

Tartunnan aikaan
ISBN 9789523641105

Kevät ja syksy 2020

JOHN DOUGLAS & MARK OLSHAKER

Mindhunter. Osa 2
ISBN 9789523640610

PAUL GRANHOLM

Paluu helvetistä
ISBN 9789523640603

MARKUS HOTAKAINEN

Ihmeellinen universumi
ISBN 9789523640597

A. M. FROST

Kohtalokas ystävä
ISBN 9789523640542

JENNA KOSTET

Linnunluisia
ISBN 9789523640535

MIKKI LISH & KELLY NGAI

Taikuuden talo
ISBN 9789523640573

ARE KALVØ

Helvetillinen vaelluskirja
ISBN 9789523640641

LEIGH BARDUGO

Saarto ja myrsky
ISBN 9789523640566

LIU CIXIN

Kuolema on ikuinen
ISBN 9789523640559

NEIL PATRICK HARRIS

Taikajengi ja viekas 
vatsastapuhuja
ISBN 9789523640719

ANDRI SNÆR MAGNASON

Ajasta ja vedestä 
ISBN 9789523640627

MATT HAIG

Keskiyön kirjasto
ISBN 9789523640740

LUCIA BERLIN & JEFF BERLIN

Kotiinpaluu 
ISBN 9789523640771

TOMMY ORANGE

Ei enää mitään 
ISBN 9789523640702

KASPAR COLLING NIELSEN

Euroopan kevät
ISBN 9789523640658

ÅSA WIKFORSS 

Vaihtoehtoiset faktat
ISBN 9789523640726

ANDREA BEATY

Pii Pihlaja, tutkija
ISBN 9789523640689

ROB SEARS

Kim Jongun ja kaverit
ISBN 9789523640757

GRACE PAUL

Etätyökirja
ISBN 9789523641150

LESLEYANN JONES

Lennon
ISBN 9789523641181



PAULIINA LITTORIN & 
ANTTI MARTTINEN

Kolme punaista rubiinia
ISBN 9789527269824

LASSE NOUSIAINEN

Itärajatapaus
ISBN 9789527269947

LIU CIXIN

Synkkä metsä
ISBN 9789527269893

KARINA SAINZ BORGO

Caracasissa on vielä yö
ISBN 9789527269909

NEIL PATRICK HARRIS

Taikajengi ja suuri 
ennustaja
ISBN 9789527269862

MARTIN ÖSTERDAHL

Rautaenkelit
ISBN 9789527269503

KASPAR COLLING NIELSEN

Tanskan sisällissota  
2018–24 
ISBN 9789527269886

ROB SEARS

Donald Trumpin 
kauneimmat runot
ISBN 9789527269930

Kevät ja syksy 2019

G. L. MARVEL & LEENA PARKKINEN

Sankaritarinoita eläimistä 
jotka muuttivat maailmaa
ISBN 9789523640030 

NEIL DEGRASSE TYSON &
GREGORY MONE

Tähtitiedettä kiireisille nuorille 
ISBN 9789527269954

HAEMIN SUNIM

Rakkaus on sitä, että hyväksyy
ISBN 9789527269961

LEIGH BARDUGO

Varjo ja riipus
ISBN 9789527269848

LUCIA BERLIN

Ilta paratiisissa
ISBN 9789527269879

MATT HAIG

Totuuskeiju
ISBN 9789527269855

ANDREA BEATY & DAVID ROBERTS

Antti Lehti, arkkitehti
ISBN 9789527269923

KATARIINA HEIKKILÄ

Punainen nyrkki
ISBN 9789527269466

YU HUA

Kiina kymmenellä sanalla
ISBN 9789527269510

HEATHER MORRIS

Auschwitzin tatuoija
ISBN 9789527269480

MATT HAIG

Huomioita neuroottiselta 
planeetalta
ISBN 9789527269527

JYRKI VAINONEN

Yön ja päivän tarinoita 
ISBN 9789527269497

JUSSI LEHMUSVESI

Operaatio Zuckerberg
ISBN 9789527269473

DANI RABAIOTTI & NICK CARUSO

Piereskeleekö se?
ISBN 9789527269596

JAN STOCKLASSA

Stieg Larssonin 
tutkimukset
ISBN 9789527269244

MATT HAIG

Kuinka aika  
pysäytetään 
ISBN 9789527190982

MARTIN ÖSTERDAHL

Kymmenen on kuoltava
ISBN 9789527269015

KIMMO TUOMINEN

Pimeän verkon  
oraakkeli
ISBN 9789527269336

LUCIA BERLIN

Tanssia ruusuilla  
ja muita kertomuksia
ISBN 9789527269206

JUSSI MARTTINEN

Palvelukseen 
halutaan robotti
ISBN 9789527190937

NEIL DEGRASSE TYSON

Tähtitiedettä kiireisille 
ISBN 9789527190968

Kevät ja syksy 2018

LEENA VALMU &
LASSE RANTANEN 

Odina ja uuden elämän 
alku 
ISBN 9789527190746

NEIL PATRICK HARRIS

Taikajengi
ISBN 9789527269350

Turvalonkerot
ISBN 9789527190944

MAI JIA

Pimeä voima
ISBN 9789527190951

STEFANO MANCUSO

Kasvien vallankumous
ISBN 9789527190999

VICTORIA AVEYARD

Sodan myrskyt
ISBN 9789527269213

VICTORIA AVEYARD

Kruunun kirous
ISBN 9789527269008

LONE THEILS

Noitapoika
ISBN 9789527269251

LIU CIXIN

Kolmen kappaleen  
probleema
ISBN 9789527190210

MELBA ESCOBAR

Kauneussalonki
ISBN 9789527190975

ROB SEARS

Vladimir Putin.  
Menestyvän johtajan opetukset
ISBN 9789527269404

ANDREA BEATY

Roosa Ruuti, insinööri
ISBN 9789527269343

MATT HAIG

Joulupukki ja minä
ISBN 9789527269220



BLACKBURN & EPEL

Pitkän ja hyvän   
elämän biologia
ISBN 9789527190753

LUCIA BERLIN 

Siivoojan käsikirja
ISBN 9789527190692

HURME & PELLICCIONI

Peukalon käsikirja
ISBN 9789527190715

MARTIN ÖSTERDAHL

Armoton todellisuus
ISBN 9789527190517

JUSSI LEHMUSVESI

Vainikkala
ISBN 9789527190449

JACK CHENG

Kosmoksessa tavataan
ISBN 9789527190685

SINIMAARIA KANGAS

Eettisen lihan 
syönnin käsikirja
ISBN 9789527190258

ANE RIEL

Pihka
ISBN 9789527190678

Kevät ja syksy 2017

TURUNEN & SOININEN

Retkeily ja keräily
ISBN 9789527190524

VICTORIA AVEYARD

Lasinen miekka
ISBN 9789527190081

MATIAS RIIKONEN

Suuri fuuga
ISBN 9789527190425

SAKU KOROSUO

Suomalainen  
kiipeilyopas
ISBN 9789527190203

HAEMIN SUNIM

Asioita jotka huomaa vasta 
kun hidastaa
ISBN 9789527190739

LONE THEILS

Runoilijan vaimo
ISBN 9789527190241

VICTORIA AVEYARD

Kuninkaan kahleet
ISBN 9789527190234

MAI JIA

Koodinmurtaja
ISBN 9789527190470

MATIAS RIIKONEN

Kiertorata
ISBN 9789527190432

NELLI HIETALA

Kielillä puhumisen taito
ISBN 9789527190487

YU HUA 

Xu Sanguanin elämä  
ja verikaupat
ISBN 9789527190661

MATT HAIG

Tyttö joka pelasti joulun
ISBN 9789527190708

SACHA BATTHYANY

Hitlerin pitkä varjo
ISBN 9789527190722

STEFANO MANCUSO

Loistavat kasvit
ISBN 9789527190463

CHRISTOPH RIBBAT

Ravintolassa
ISBN 9789527190456

KONSTANTIN STANISLAVSKI

Näyttelijän  
rooli työskentely
ISBN 9789527190494

Kevät ja syksy 2016

VICTORIA AVEYARD

Punainen kuningatar
ISBN 9789527190081

LAUREN BEUKES

Zoo City
ISBN 9789527190074

J. R. WARD

Viskin ruhtinaat
ISBN 9789527190142

VALMU & RANTANEN

Probus ja suuri 
suoliston taistelu
ISBN 9789527190197

MATT HAIG & CHRIS MOULD

Poika nimeltä Joulu
ISBN 9789527190104

KANGAS & STENGER

Keppareiden kyydissä
ISBN 9789527190135

CARINA BERGFELDT

Seitsemän päivää 
jäljellä
ISBN 9789527190272

FEDERICO AXAT

Viimeinen mahdollisuus
ISBN 9789527190098

ESKOPEKKA 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



Facebook, Instagram ja Twitter: @aulakustannus
aulakustannus.fi

Kiehtova tutkimusmatka 
eläinkommunikaation 

tulevaisuuteen


