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KUVA: TERO AHONEN

3

Pakko uskaltaa toivoa

M

UUTAMA PÄIVÄ ennen kuin Venäjä
aloitti uudelleen siviilien pommitukset Ukrainassa, agentuurimme
Helsinki Literary Agency tiedotti, että
ukrainalainen kustantamo Astrolabe oli ostanut
Piia Leinon Lakipiste-romaanin käännösoikeudet.
Sitä on vaikea tulkita muuna kuin merkkinä äärimmäisestä sinnikkyydestä ja toivosta. Ukrainalaiset
uskovat tulevaisuuteen, jossa eletään siinä määrin
vakaassa yhteiskunnassa, että siellä käännetään,
kustannetaan, myydään, ostetaan ja luetaan kirjoja. Ja vieläpä kirjoja, jotka itsessään kuvittelevat
tulevaisuutta, kuten Leinon Lakipiste, joka sijoittuu
vuoteen 2045.
Kustantaminen on aina ollut luonteeltaan tulevaisuuteen katsovaa ja loputtoman toiveikasta. Kirjojen
käännösoikeuksia ostetaan vuosien aikajänteellä
– tänä vuonna ostetun romaanin suomennos
saattaa ilmestyä esimerkiksi keväällä 2025. Harva
kotimainenkaan kirja on yhdessä yössä syntynyt:
juuri käynnistetty elämäkertahanke saattaa toteutua kirjana vaikkapa 2028. Ja kaikki alalla tietävät,
ettei yksikään kirja ole varma hitti, ennen kuin
lukijat niin päättävät. Silti kirjoja julkaistaan, riskejä
otetaan.

Kirjoittamisesta puhumattakaan. Kirjoja kirjoitetaan usein vuosia ja yleensä ilman varmuutta julkaisusta. Kustantamoon saatetaan lähettää ensimmäinen, toinen tai viides versio käsikirjoituksesta,
eikä siltikään nappaa. Toiset jatkavat kirjoittamista,
toiset lopettavat. Varmaa on vain se, että julkaistuksi
tulleista yksikään ei ole lopettanut kirjoittamista,
vaikka se olisi tuntunut epätoivoiselta.
Vuonna 1916 Karjalankannaksella asuva Edith
Södergran julkaisi ensimmäisen r unokokoelmansa.
Södergran sairasti jo tuolloin tuberkuloosia, mutta
oli siitä huolimatta päättänyt omistaa loppu
elämänsä runojen kirjoittamiselle. Kuoleman
sairaana kirjoittaminen ei ole toiveikasta sanan
perinteisessä merkityksessä – Södergran tuskin toivoi itselleen parempaa tulevaisuutta kirjoittamalla.
Sen sijaan hän saattoi hyvinkin toivoa maailmaa,
jossa vielä 100 vuotta hänen kuolemansa jälkeen
luetaan ja ihaillaan hänen sinnikästä näkemystään.
”Maailma on minun”, hän kirjoitti, ja tiedämme että
niin se on, yhä.
Ja se on meidän kaikkien jotka luemme, kirjoitamme, kustannamme, elämme ja toivomme.
JOHANNA FORSS

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

— Mira Eskelinen, AAVISTUS

KEVÄT 2023

Palkitun
kirjailijan uusi,
taiturimainen
romaani
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ROMAANI
Ilmestyy helmikuussa
Sidottu, noin 220 sivua
Kansi Jenni Saari
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5870-0
Erikoispainoksen ISBN
978-951-52-5903-5

Anu Kaaja

RUSETTI
”Rusetti on yhteisesti sovittu leikki, paisuneisuuden keskellä
odottava räjähdys, purkautuminen – vain nykäisy, tai katse, lipaisu.”
ANU KAAJAN neljännessä, virtuoosimaisessa proosa-

teoksessa haltioidutaan kuumista renessanssipojista,
keskustellaan maalausten ja kahvipöydän esineiden
kanssa sekä parannellaan särkynyttä sydäntä.
Rusetin kertoja on kirjailija, joka etsii nautintoja
Euroopan kaupunkien taidemuseoista, kahviloista ja
teknoklubeilta. Ihastuksen väristyksiä tarjoavat niin
rokokoomaalausten ryöppyävät rusettirivit kuin rakastettujen kasvoja koristavat lävistykset.
Esineitä on kuitenkin helpompi rakastaa kuin häilyviä ihmisiä – kunhan ei syvenny liiaksi miettimään
ylellisyyden taakse kätkeytyvää riistoa.
Rusetti on aistillinen ja kiihottavan analyyttinen
romaani, kauneuden ja melankolian äkkisyvä ylistys,

joka ei tee eroa fetissiklubin ja taidemuseon välillä.
Se on aikalaiskuvaus ja nerokas muotokuva ihmisten
esineellistämisestä ja esineiden inhimillistämisestä.
ANU KAA JA (s. 1984) on yksi maamme kiinnosta-

vimmista kirjallisista äänistä. Hänen esteettisesti
tinkimättömät ja usein hätkähdyttävät teoksensa ovat
keränneet kriitikoiden ylistyksen lisäksi useita palkintoja ja ehdokkuuksia. Kaajalta on julkaistu aiemmin
novellikokoelma, kaksi romaania ja lastenkirja. Hän
on saanut Jarkko Laine -palkinnon ja Kalevi Jäntin
palkinnon ja ollut ehdolla Runeberg-palkinnon saajaksi.

KUVA: JIRINA ALANKO

Hurmaava
kaunokirjallinen
kuvaus
transitiosta
omaksi itsekseen
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ROMAANI
Ilmestyy toukokuussa
Sidottu, noin 250 sivua
Kansi Tikli Tarina Tommiska
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5849-6
E-kirja 978-951-52-5850-2
Äänikirja 978-951-52-5905-9

Mira Eskelinen

AAVISTUS
”Menneisyyteni on kaksoisvalotettua, tapahtunutta (sillä muuten
en olisi tässä) ja sepitettyä (sillä muuten Mira ei olisi tässä),
viivottimella vedettyä ja savukiehkuroita, rihmastoja ja perus
kalliota, muuttumatonta ja loputtomasti muovattavaa.”
TAMMIKUUN ENSIMMÄISEN päivän aamu vuonna
2017. Vuosia aiemmin heränneet aavistukset ja etsinnät
tihentyvät tähän hetkeen. Nyt se on julkista, kerrottu
kaikille: hän on transsukupuolinen nainen. Hän on Mira.
Aavistus on huikean kaunis ja kiihkeä kertomus
transitiosta, omaksi itsekseen tulemisesta, muistojen
armeliaasta epäluotettavuudesta ja ihanasta trans
seksistä. Se murtaa syvään juurtuneen käsityksen
transsukupuolisuudesta ennen kaikkea tragediana,

juhlii moninaisuutta voimavarana ja kutsuu lukijan
mukaan ilon ja rakkauden piiriin, jossa jokainen saa
loistaa.
MIRA AURELIA ESKELINEN on häpeilemättömän

queer taiteilija ja kulttuurituottaja sekä yksi palkitun
Punch Up! –klubin perustajista. Omaelämäkerrallinen
Aavistus on hänen esikoisromaaninsa.

KUVA: SHIA CONLON
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ROMAANI
Ilmestyy toukokuussa
Alkuteos Snart har sommarn
blommat ut
Suomentanut
Sirkka-Liisa Sjöblom
Sidottu, noin 400 sivua
Kansi Emmi Kyytsönen
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5836-6
E-kirja 978-951-52-5871-7
Äänikirja 978-951-52-5904-2

Karin Collins

SÄILYT SYDÄMESSÄIN
HANKO, TOUKOKUU 1939. Pensionaatti Bellevuen joh-

taja Disa valmistautuu kylpylävieraiden saapumiseen.
Kesä on shampanjaa ja gourmet-illallisia, rantaelämää
ja konsertteja.
Kaiken tulee olla viimeisen päälle ja vieraiden toiveet
toteuttaa viipymättä.
Kappelisatamassa Hjalmar siivoaa verkkojaan, kun
laiturilla leikkivä lapsenlapsi Nisse äkkiä putoaa, katoaa
pinnan alle. Seuraavat kauhun hetket avaavat vanhat
haavat ja vievät Hjalmarin muistoihin, jotka hän on
koettanut tukahduttaa.
Aino kaipaa pakotietä köyhästä kodistaan ja sairaan
isänsä luota. Hän on rakastunut ja sivuuttaa lehti
otsikot, sillä eihän kaikella pelottavalla, mitä maail-

massa parhaillaan tapahtuu, voi olla mitään tekemistä
Hangon kanssa. Kunnes, marraskuun viimeisen päivän
aamuna, rehtorin kasvot ovat harmaat ja hän käskee
kaikki koulusta kotiin, sillä tilanne on vakava.
Säilyt sydämessäin on talvisodan vuosien Hankoon
sijoittuva historiallinen romaani, joka kuvaa kaupunkilaisten elämää mullistusten keskellä tarkasti ja
lämmöllä.
KARIN COLLINS (s. 1976) on Hangossa asuva suomen
ruotsalainen kirjailija. Säilyt sydämessäin on hänen
neljäs romaaninsa ja ensimmäinen suomennettu
teos. Se aloittaa Hankoon sijoittuvan historiallisten
romaanien sarjan.

”Romaanillaan Karin Collins liittyy suomenruotsalaisten eeppisten tarinan
kertojien, kuten Lars Sundin, Ulla-Lena Lundbergin ja Kjell Westön joukkoon.”
– Österbottens Tidning

KUVA: PETER LUNDQVIST

Kaunis lahja
kirja Edith
Södergranin
juhlavuoden
kunniaksi
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RUNOKOKOELMA
Ilmestyy huhtikuussa
Sidottu, noin 200 sivua
Suomentanut Uuno Kailas
Kansi Fredrik Bäck
Kirjastoluokka 82
ISBN 978-951-52-5842-7

Edith Södergran

MAAILMA ON MINUN
Runoja ja valokuvia – toim. Agneta Rahikainen & Eira Sillanpää
EDITH SÖDERGRAN on sukupolvesta toiseen rakas
tettu runoilija, jonka runous ei kaipaa esittelyjä.
Vähemmän tunnettu hän on valokuvaajana, vaikka
jälkeen jäi vaikuttava ja taiteellisestikin merkittävä
tuotanto.
AGNE TA R AHIKAINEN ja EIR A SILL ANPÄ Ä ovat

laatineet valikoiman Edith Södergranin kiinnostavimmista valokuvista ja yhdistäneet ne runoihin.

Mukana runovalikoimassa on moni ikonisimmista ja
rakastetuimmista runoista, kuten ”Päivä viilenee iltaan”
ja ”Maa jota ei ole”, mutta myös monta vähemmän
tunnettua ja jopa aiemmin suomentamatonta runoa
runoilijan nuoruusvuosilta. Kokoelma näyttää Edith
Södergranin elämän ja tuotannon uudessa, kiehtovassa
valossa. Edith Södergranin kuolemasta tulee 2023
kuluneeksi sata vuotta.

KUVA: EDITH SÖDERGRAN

Maailma on minun.
Minne kuljenkin
heittelen ruusuja kaikille.
Taiteilija rakastaa jokaista marmorikorvaa joka tajuaa
hänen sanansa.
Mikä on minulle kärsimystä, kurjuutta?
Kaikki romahti kerralla kasaan:
minä laulan.
Näin kohoaa kärsimyksen suuri hymni
onnellisesta rinnasta.

Kansainvälisesti
arvostetun
kirjailijan
tuotantoa
vihdoin taas
suomeksi
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ROMAANI
Ilmestyy toukokuussa
Alkuteos Annie John
Suomentanut Sinikka Buckley
Sidottu, noin 250 sivua
Kansi Elina Warsta
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5851-9
E-kirja 978-951-52-5852-6
Äänikirja 978-951-52-5909-7

Jamaica Kincaid

ANNIE JOHN
PALVOTTU AINOKAINEN, Annie, on elänyt lapsuuten-

sa paratiisillisessa idyllissä Antiguan saarella kaksin
kauniin äitinsä kanssa. Äiti on läsnä kaikessa, hän
on elämän hyväntahtoinen keskipiste, jonka varjossa
Annie kasvaa rakastettuna ja hellittynä. Sitten Annie
täyttää 12 vuotta ja jokin alkaa muuttua – tavalla joka
on Annielle itselleenkin mysteeri. Muutos tapahtuu
hänessä itsessään mutta myös ympäristössä: koulun
säännöt, naapurusto, kaverit, mutta ennen kaikkea
äiti kohtelevat häntä toisin, ja jokin menee sijoiltaan
lopullisesti.

Koulun päätyttyä Annien on lähdettävä kotisaareltaan.
Annie John on vähäeleinen ja provosoiva kasvutarina
joka pohtii lapsuuden loppua ja viattomuuden menettämistä koskettavasti ja ravisuttavasti.
Annie John ilmestyi vuonna 1985 suomeksi nimellä
Katoava paratiisi.
Antigualais-amerikkalainen JA M A I CA K I N CA I D
(s. 1949) on pitkän linjan arvostettu kirjailija, jonka
tuotanto on huomioitu muun muassa kahdella PEN/
Faulkner-palkinnolla. Hän rakastaa puutarhanhoitoa
ja asuu Vermontissa.

”Niin neonkirkasta kerrontaa, että perinteinen nuoren tytön
kasvutarina lapsesta murrosikäiseksi suorastaan hohtaa outoutta.”
– The Los Angeles Times
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ROMAANI
Ilmestyy toukokuussa
Alkuteos Lucy
Suomentanut Kaijamari Sivill
Sidottu, noin 250 sivua
Kansi Elina Warsta
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5862-5
E-kirja 978-951-52-5863-2
Äänikirja 978-951-52-5910-3

Jamaica Kincaid

LUCY
LUCY, teini-ikäinen tyttö Länsi-Intian saaristosta

saapuu Pohjois-Amerikkaan au pairiksi hyvin toimeen
tulevaan perheeseen. Lewis ja Mariah ovat komea pari,
rikkaita, näköjään onnellisia. Mutta hyvin nopeasti
tarkkanäköinen Lucy huomaa perheen kulissien rakoilevan. Vuoroin vihaten ja vuoroin myötätuntoisesti Lucy
tarkastelee valkoisen perheen todellisuutta suhteessa
taakseen jättämänsä synnyinmaan todellisuuteen.

Lucy ei suhtaudu omaan menneisyyteensä nostalgisesti, mutta ei myöskään suostu nyky-ympäristönsä
petkuttamaksi. Samaan aikaan Lucy tutustuu omaan
seksuaalisuuteensa, ja vähitellen esiin nousee uusi
ihminen: intohimoinen, suora ja totuudellinen.
Vuonna 1990 julkaistu Lucy ilmestyy suomeksi
ensimmäistä kertaa.

”Teeskentelemättömällä tavalla ylellinen, vastustamaton kirjoittaja.”
– Susan Sontag
”Loistelias -- Lucy tekee selväksi, että Ms. Kincaid on sekä Brontën
ja Woolfin tytär että oma jäljittelemätön itsensä.”
– Wall Street Journal

Hamnetin
kirjoittajan
sähköinen
romaani nuoren
herttuattaren
elämästä ja
kuolemasta
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ROMAANI
Ilmestyy huhtikuussa
Alkuteos The Marriage
Portrait
Suomentanut Leena Ojalatva
Sidottu, noin 360 sivua
Kansi Jenni Saari
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5838-0
E-kirja 978-951-52-5861-8

Maggie O’Farrell

LUCREZIAN MUOTOKUVA
Psykologisesti tarkka
näköisessä romaanissa
renessanssiajan Italia
säihkyy kuin jalokivi
FIRENZE 1550-LUVULL A . Lucrezia de Medici ele-

lee mukavasti arvovaltaisen isänsä palatsissa. Kun
Lucrezian isosisko kuolee juuri ennen häitään Ferraran,
Modenan ja Region hallitsijan kanssa, Lucrezia joutuu
yhtäkkiä huomion keskipisteeksi: sisaren sulhanen
pyytää häntä saman tien vaimokseen, ja isä hyväksyy
avioliittotarjouksen yhtä nopeasti.
Teini-ikäinen Lucrezia paiskataan keskelle vierasta

hovia, eikä hänen saapumisensa ole kaikille mieleen.
Kenties salaperäisin kaikista on hänen miehensä
Alfonso. Onko hän leikkisä ja hienostunut älykkö vai
säälimätön ja häikäilemätön poliitikko, jota jopa hänen
mahtavat siskonsa vaikuttavat pelkäävän?
Kun Lucrezia istutetaan jäykissä hepenissä poseeraamaan muotokuvaa varten, hänelle käy vähitellen
huolestuttavan selväksi, että hovin silmissä hänellä
on vain yksi tehtävä: synnyttää perillinen, joka turvaa
Ferraran dynastian tulevaisuuden. Siihen asti tuoreen
herttuattaren asema on vaakalaudalla.
Pohjoisirlantilainen kirjailija MAGGIE O’FARRELL
(s. 1972) on niittänyt kansainvälistä mainetta näyttävillä
romaaneillaan. Hänen edellinen teoksensa Hamnet sai
myös Suomessa ylistävän vastaanoton.

KUVA: MURDO MACLEOD

Mestarillisen
kirjoittajan
hillitön ja syvältä
kouraiseva
uutuus
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ROMAANI
Ilmestyy helmikuussa
Alkuteos Fight Night
Suomentanut Kaisa Kattelus
Sidottu, noin 320 sivua
Kansi Elina Warsta
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5853-3
E-kirja 978-951-52-5854-0

Miriam Toews

PIDÄ PUOLESI, SWIV
”Äiti on kolmannella kolmanneksella. Se romahtaa kohta. Gord on jumissa
sen sisällä. Kysyin äidiltä mitä se haluaa synttärilahjaksi, ja äiti sanoi että
kylmän IPAn ja loman. Mummi asuu nyt meillä. Sillä on toinen jalka
haudassa. Se ei pelkää mitään.”
YHDEKSÄNVUOTIAS SWIV on väliaikaisesti erotettu

koulusta. Hän saa mummiltaan, eläväiseltä ja vahva
tahtoiselta Elviralta, kotitehtävän kirjoittaa poissa
olevalle isälleen kirje, jossa kuvailee elämäänsä: äitiä,
joka on viimeisillään raskaana vailla puolisoa, isoäitiä,
jonka kunto heikkenee, ja pikkusisarusta, jota Swiv
kutsuu Gordiksi. Swiv taas antaa mummille tehtävän
kirjoittaa Gordille. ”Olet pikkuinen olento ja sinun on
opittava taistelemaan”, tämä kirjoittaa.
Näin lukijalle avautuu tämän hullunkurisen mutta
tiiviin torontolaisperheen arki, joka on täynnä rakkautta,
tuskaa ja naurua – ja ennen kaikkea hurjaa taistelua

saada elää hyvää elämää omilla ehdoillaan. Elvira jos
kuka osaa sen, sillä hän on tuntenut kipeästi, mitä maailmassa selviytyminen vaatii. Hän ei ole silti koskaan
lakannut pitämästä puoliaan.
Kanadalainen MIRIAM TOE WS (s. 1964) on kotimaassaan valtavan suosittu ja palkittu kirjailija. Hän
hyödyntää teoksissaan usein omia kokemuksiaan,
kuten taustaansa mennoniittayhteisössä. Toewsilta
on aiemmin suomennettu romaani Naiset puhuvat, joka
sovitettiin myös elokuvaksi vuonna 2022.

KUVA: CAROL LOEWEN

Rachel Cuskin
esseitä
ensimmäistä
kertaa suomeksi
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ESSEEKOKOELMA
Ilmestyy tammikuussa
Alkuteos Coventry
Suomentanut Kaisa Kattelus
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Jussi Karjalainen
Kirjastoluokka 04
ISBN 978-951-52-5864-9
E-kirja 978-951-52-5865-6

Rachel Cusk

MYKKÄKOULU
Esseitä
ENSIMMÄISESSÄ esseekokoelmassaan Ääriviivat-
romaanitrilogiastaan tunnettu Rachel Cusk käsittelee
aiheita, jotka ovat myös hänen romaanituotantonsa
ytimessä: sukupuolta, perhe-elämää, oman tarinansa omistamista ja ihmisten välisen vallankäytön
muotoja. Mykkäkoulun esseet sisältävät niin arkielämän
havainnoista kasvavia tekstejä kuin kirjallisuuskritiikkiä ja aikalaisanalyysiä. Kirjallisuusesseissään Cusk
käsittelee muun muassa D. H. Lawrencea, Françoise
Sagania ja Kazuo Ishiguroa.
Cusk piirtää teksteissään elegantisti yhteyksiä omien
elämänkokemustensa ja laajempien kulttuuristen

ilmiöiden välille. Lukija saa kokoelman parissa nauttia
samasta lahjomattomasta älystä, tarkkanäköisistä
havainnoista ja ajatuksen kirkkaudesta kuin Cuskin
romaanienkin parissa.
Kanadassa syntynyt brittikirjailija RACHEL CUSK (s.
1967) tunnetaan romaanitaidetta uudistaneesta, kriitikoiden ja lukijoiden ylistämästä Ääriviivat-trilogiastaan
sekä armottoman rehellisistä muistelmateoksistaan.
Häneltä on aiemmin julkaistu suomeksi teokset Ääri
viivat (2018), Siirtymä (2019) ja Kunnia (2020) sekä
Toinen paikka (2021). Cusk asuu Pariisissa.

”Cusk on nerokas, tarkkanäköinen yhteiskuntakriitikko, jonka
kirkkaalle proosalle vetävät vertoja vain hänen aistikkaat
havaintonsa.” – Slate

On niin paljon
sellaista, mitä
emme tiedä
omista van
hemmistamme.
On niin paljon
sellaista,
mitä he eivät
tiedä meidän
tietävän.
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ROMAANI
Ilmestyy helmikuussa
Alkuteos Vaikne ookean
Suomentanut Outi Hytönen
Sidottu, noin 200 sivua
Kansi Tuomo Parikka
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5872-4
E-kirja 978-951-52-5873-1

Kai Aareleid

TYYNI VALTAMERI
PIETARI, VUOSI 2010. Stella näkee sattumalta, miten
hänen vierailulle saapunut äitinsä kohtaa miehen, joka
tuntuu etäisesti tutulta. Tapahtuma raottaa oven muistoihin lapsuudesta ja nuoruudesta 1970–80-lukujen
Virossa ja kohtauksiin vanhempien avioliitosta, jonka
sileä lasipinta heijasti kaikki kysymykset takaisin.
Samaan aikaan Stella yrittää ratkaista oman avioliittonsa mahdottomalta tuntuvaa yhtälöä huomatessaan,
että pettävän tyynen alta voi paljastua kokonainen
vaiettu elämä maininkeineen, syvänteineen ja hyökyaaltoineen.

Tyyni valtameri on hienovaraisen tarkka kamari
näytelmä hyväksyvästä rakkaudesta ja anteeksi
annosta.
KAI AARELEID on palkittu virolainen kirjailija ja kään-

täjä. Vuonna 2022 Baltian yleiskokouksen kirjallisuuspalkinnon ja virolaisen maineikkaan A. H. Tammsaare
-palkinnon voittanut Tyyni valtameri on Aareleidin
kolmas romaani. Sitä edeltävä Korttitalo (suom. 2019)
sai lämpimän vastaanoton myös Suomessa.

Tunteiden
myllerrystä ja
vauhdikkaita
käänteitä
kustantamon
kulisseissa
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ROMAANI
Ilmestyy tammikuussa
Alkuteos Mellan raderna
Suomentanut Hanni
Salovaara
Sidottu, noin 350 sivua
Kansi Emma Graves
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5839-7
E-kirja 978-951-52-5868-7
Äänikirja 978-951-52-5869-4

Johanna Schreiber

RIVIEN VÄLISSÄ
EMILYN ARKI kirjakustantamon viestintäpäällikkönä
on hektistä. Maineikasta kustantamoa johtavat sisarukset, joilla on erilaiset näkemykset kustantamon
tulevaisuudesta. Toinen haluaa pitää yllä perinteikästä
kirjallista linjaa, ja toinen, Emilyn pomo, lyödä rahoiksi
viihdekirjallisuudella.
Emily omistautuu työlleen, ja hänellä onkin vaikeuksia sanoa ei yhä kasvavalle työtaakalle. Samalla
hän yrittää toipua kipeästä avioerosta ja totuttautua
arkeen, jossa hän näkee pientä poikaansa vain joka
toinen viikko.

Kun Emily tapaa karismaattisen sarjakuvapiirtäjä
Hermanin kustantamon kesäjuhlissa, kipinät iskevät
tulta saman tien. Mutta uusi rakkaus sekä vaativat
kirjailijat ja pomot, jotka eivät puhalla yhteen hiileen,
on kaikkea muuta kuin yksinkertainen yhdistelmä.
Suosittu ruotsalaiskirjailija JOHANNA SCHREIBER
kuvaa terävän humoristisesti avioeron jälkeistä vanhemmuutta, kustantamon arkea, ystävyyttä ja rakkautta.
Rivien välissä aloittaa kolmiosaisen Schantzin kustantamosta kertovan sarjan.

KUVA: LINA EIDENBERG

Se, joka väittää
välittävänsä
ihmisistä, ei
välttämättä välitä
maailmasta
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DEKKARI
Ilmestyy toukokuussa
Alkuteos Den barmhärtige
samariten
Suomentanut
Hanni Salovaara
Sidottu, noin 370 sivua
Kansi Jörgen Eineus
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5835-9
E-kirja 978-951-52-5858-8
Äänikirja 978-951-52-5859-5

Cilla Börjlind & Rolf Börjlind

LAUPIAS SAMARIALAINEN
OLIVIA RÖNNING on kadonnut. Hänen kollegansa

Lisa Hedqvist on varma, että Olivia on siepattu. Kun
Tom Stilton kuulee, mitä on tapahtunut, hän päättää lopettaa omaehtoisen koronakaranteeninsa saaristossa.
Yhdessä Lisa ja Tom seuraavat jälkiä syrjäiseen mökkiin, mutta kun he pääsevät perille, mökki on jo liekeissä, ja myöhemmin palaneen talon jäänteistä löydetään
naisen hiiltynyt ruumis. Onko kyseessä Olivia?
Mette Olsäter, heidän eläköitynyt pomonsa, on nimitetty kansalliseksi turvallisuuskoordinaattoriksi, jonka

vastuulla ovat koronarokotteiden toimitukset. Selvästi
joku on valmis tekemään mitä tahansa sabotoidakseen
kuljetukset.
Laupias samarialainen on huippusuositun Olivia Rönning
& Tom Stilton -sarjan seitsemäs osa. Kirjas arjaan
perustuva Nousuvesi-sarja on tuttu myös Suomen
televisiosta. Kirjailijat CILLA ja ROLF BÖRJLIND ovat
Ruotsin kokeneimpia käsikirjoittajia, ja heidät tunnetaan erityisesti Martin Beck -elokuvista.

KEVÄT 2023

Vetävä tietoteos
ihmiskehon
ihmeellisimmästä
elimestä
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TIETOKIRJA
Ilmestyy huhtikuussa
Alkuteos WOMB: The Inside Story of
Where We All Began
Suomentanut Nina Mäki-Kihniä
Sidottu, noin 400 sivua
Kansi Emmi Kyytsönen
Kirjastoluokka 59.1 ja 59.571
ISBN 978-951-52-5840-3
E-kirja 978-951-52-5857-1

Leah Hazard

KOHTU
Sieltä me kaikki tulemme
KOHTU on ihmiselimistön ainoa elin, joka pystyy kas-

vattamaan muita elimiä – kokonaisen uuden elimistön
– sisällään. Jokainen ihmiselämä syntyy kohdussa,
mutta tiedämme tästä yhteisestä alkukehdostamme
varsin vähän.
Historian kuluessa kohtua on haluttu ymmärtää,
hyödyntää ja säädellä laein. Sillä on valtava merkitys
kohdullisten hyvinvoinnissa, sen toiminta ja muoto
muuttuvat useita kertoja ihmiselämän aikana, ja sen
yhteys aivoihin on yhtä haasteellinen kuin innostavakin.

Kohtu on mukaansatempaavasti kirjoitettu, kiehtova,
yllättävä ja ymmärrystä lisäävä teos pienestä päärynän
muotoisesta elimestä, kivun ja mielihyvän lähteestä,
jonka vaikutus jokaisen elämään on paljon suurempi
kuin olisimme koskaan voineet kuvitella.
LEAH HAZARD on Skotlannissa työskentelevä kätilö,

palkittu kirjailija ja kahden tytön äiti.

KUVA: MARILENA VLACHOPOULOU

Intiimi sukellus
siihen, miksi
pelaamme
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KERTOVA TIETOKIRJA
Ilmestyy maaliskuussa
Nidottu, noin 200 sivua
Kansi Hilla Semeri
Kirjastoluokka 04, 79.816
ISBN 978-951-52-5866-3
E-kirja 978-951-52-5866-3

Aleksandr Manzos

PELATTU ELÄMÄ
”Jossain mielessä pelasin
itseni itsekseni.”
DIGITAALISTEN PELIEN MAAILMA voi tuntua vie-

raalta niille, jotka eivät pelaa. Mikä peleissä viehättää?
Miksi jotkut uppoutuvat pelaamiseen niin täysin? Entä
mitä sellaista pelit voivat tarjota, mitä muu taide tai
viihde ei?
Kertovassa esseeteoksessaan pelikirjoittaja
Aleksandr Manzos avaa pelaamisen kokemusta sisäpuolelta käsin. Pelit mahdollistavat esimerkiksi omasta
kehosta pois hyppäämisen ja identiteetillä leikittelyn.
Erilaisten roolihahmojen pelaaminen voi paljastaa
jotain myös arjessa esittämistämme rooleista.

Manzos kirjoittaa pelaamisesta intiimin oma
kohtaisesti ja laajan asiantuntevasti. Hän pohtii, miten
pelaaminen on muovannut hänestä sen ihmisen, joka
hän on. Teos on myös kattava tietopaketti digitaalisten
pelien historiasta ja nykyisyydestä, olivat pelit lukijalle
ennestään tuttuja tai eivät. Se osoittaa vaikuttavasti,
miten suuri merkitys pelaamisella voi olla ihmiseksi
kasvamisessa.
ALEKSANDR MANZOS (s. 1988) on kirjoittanut digi-

taalisista peleistä yli kymmenen vuoden ajan, usein
yllättävistä näkökulmista. Häneltä on aiemmin julkaistu
viisi peliaiheista kirjaa.

Kurkistus
klassisen
baletin
kulissien
taakse
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KERTOVA TIETOKIRJA
Ilmestyy maaliskuussa
Nidottu, noin 200 sivua
Kansi Elina Warsta
Kirjastoluokka 99.1, 77.32
ISBN 978-951-52-5902-8
E-kirja 978-951-52-5907-3

Henna Raatikainen

KUINKA BALETTI NOUSI
JALOISTA PÄÄHÄNI
”Olen 39-vuotias. Jos olisin balettitanssija, eläke
välkkyisi edessäni ja vaatisi tekemään ratkaisuja
elämästä balettiuran jälkeen. Mutta en ole
balettitanssija. Ja kuitenkin: olen.”
HENNA RAATIKAINEN aloitti baletin nelivuotiaana.

Kahdeksanvuotiaana hänet hyväksyttiin Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitokseen – katseilta suojattuun pyhäkköön, jossa ammattiballerinoja muovataan.
Balettikoulusta hän muistaa yhä onnistumisen mielihyvän, mutta myös tiukan kurin, kilpailun ja loputtomat
toistot. Kaikkialta katsovat peilit, jotka paljastavat
armotta jokaisen virheen; ruumiin, jonka olisi aina
oltava vielä enemmän ja paremmin. Baletin ihanteet
istutettiin niin syvälle hänen selkärankaansa, ettei hän
tullut esittäneeksi kysymystä: ”Miksi?”
Kunnes hän lopetti.

Raatikainen kokee yhä selittämätöntä mielihyvää katsoessaan
balettia. Tässä omakohtaisessa ja
älykkäässä teoksessa hän pohtii,
mikä baletissa edelleen kiehtoo
meitä, vaikka sen suosituimpien
teosten muoto ja kieli ovat muuttuneet vain vähän
vuosisatojen kuluessa. Mikä tekee äärimmäisestä
hallinnasta ja kurinalaisuudesta kaunista?
Kuinka baletti nousi jaloista päähäni on rakkauden
tunnustus baletille ja raadollisen toteava kuvaus kauneuden hinnasta.
HENNA RAATIKAINEN (s. 1984) on Kansallisoopperan

balettioppilaitoksen kasvatti ja valtiotieteiden maisteri,
joka toimii kirjoittajana elokuvan ja tanssin parissa.
Hän on aikaisemmin julkaissut novellikokoelman sekä
esseitä, kritiikkejä ja muita tekstejä kulttuurilehdissä.

Ajankohtaista
Italian politiikasta
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TIETOKIRJA
Ilmestyy tammikuussa
Nidottu, noin 160 sivua
Kansi Fredrik Bäck
Kirjastoluokka
ISBN 978-951-52-5899-1
E-kirja 978-951-52-5901-1
Äänikirja 978-951-52-5900-4

Anton Monti

ITALIAN VAARALLISET
KYTKÖKSET
Fasismi, mafia ja Venäjä
SYYSKUUSSA 2022 Italiassa pidettiin historialliset
parlamenttivaalit, joissa vaalivoiton kahmi uudehko
äärioikeistopuolue Italian veljet. Samalla ensimmäistä
kertaa Italian johtoon nousi nainen, maan historian
nuorimpana ministerinä Berlusconin hallituksessa jo
aiemmin istunut Giorgia Meloni. Heti vaalien jälkeen
nousi, erityisesti Italian ulkopuolella, valtaisa epäluulo
ja kohu EU-kriittisen pääministeri Giorgia Melonin johtaman Italian vaarallisista kytköksistä Putinin sotaisaan
Venäjään, fasismiin ja mafiaan.

Ajankohtaisessa teoksessa Anton Monti pohtii Italian tulevaisuutta ja esitettyjä väittämiä uuden Italian
vaarallisista kytköksistä historiallisine taustoineen.
ANTON MONTI on suomalais-italialainen tietokirjailija,

joka on syntynyt Helsingissä ja asunut Roomassa
vuodesta 1969 vuoteen 1988. Hän on julkaissut useita
tietokirjoja, joista viimeisin on Maailman vaarallisin
rikollisjärjestö – ’Ndrangheta (2021). Teos sai Lauri
Jäntin säätiön tunnustuspalkinnon vuonna 2022.

LAPSET
JA
NUORET
KEVÄT 2023

Sarjakuva
romaani sukeltaa
itämeren
suomalaisten
myyttien
maagiseen
maailmaan
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SARJAKUVAROMAANI
Ilmestyy maaliskuussa
Sidottu, noin 112 sivua
Kansi Miila Westin
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 9–12
ISBN 978-951-52-5843-4

Miila Westin

LOPUTON TALVI
Myyttiset 1
ON KESÄKUU ja lumimyrsky. Luonto on mennyt se-

kaisin, eikä kukaan tiedä mitä tehdä. 10-vuotias Eevi
palaa kotiin vaarinsa hautajaisista ja törmää talvisessa
metsässä ohran haltijaan. Eevi saa selville, mikä on
kummallisen sään takana, ja jos jotain ei tehdä ja pian,
talvi voi jatkua ikuisesti.
Eevi tempautuu mukaan taianomaiseen seikkailuun
sekalaisen haltiajoukkion kanssa päämääränään
vapauttaa keväisen luonnon herättäjä, jonka Louhi
on kaapannut tuonpuoleiseen. Matkalla Eevi törmää
monenlaisiin myyttisiin olentoihin, eksyy metsänpeittoon ja pujahtaa viimein loven kautta Tuonelaan,
sielulintujen lepopaikkaan.

Myyttiset on muinaista itämerensuomalaista kansanperinnettä lapsille tutuksi tuova sarjakuvaromaanisarja,
jonka ensimmäinen osa tutustuttaa lukijat viljakasvien
haltijoihin, maahisiin ja menninkäisiin sekä Sämpsä
Pellervoiseen. Samalla se on kertomus luonnon tasapainon horjumisesta ja luopumisen vaikeudesta.
MIIL A WESTIN (s. 1987) on Oulussa kasvanut hel-

sinkiläinen kuvittaja, graafikko ja sarjakuvataiteilija,
joka on maisteriopinnoissaan tutkinut suomalaisen
myytistön visuaalisuutta. Loputon talvi on hänen esikoisteoksensa.

KUVA: SUSANNA KEKKONEN

Hauska ja
jännittävä
Revontuliefektisarja jatkuu
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LASTENROMAANI
Ilmestyy huhtikuussa
Sidottu, noin 190 sivua
Kansi ja kuvitus Teemu Juhani
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 7–12
ISBN 978-951-52-5845-8
E-kirja 978-951-52-5867-0

Harri Veistinen

REVONTULIEFEKTI JA
HYPPYKEPPIEN KOSTO
U L O T T U V U U K S I E N VÄ L I L L Ä tapahtuu jälleen

kummia. Valentinin 11. syntymäpäivä lähestyy, mutta
vanhemmat ovat edelleen ylihuolehtivaisia. Jokin on
kuitenkin muuttunut: Valentin on vihdoin saanut ystävän. Tai oikeastaan peräti kaksi! Vikkeläsanainen Safa
ja verkkaisempi ja vanhempi Kirsi auttoivat Valentinia
ratkaisemaan mystisen oranssien tipujen arvoituksen,
ja kaikki vaikuttaa olevan maailmassa kohdallaan.
Ulottuvuuksien välinen portaali saa olla rauhassa, eikä
Riikka-täti enää aio käyttää sitä.
Eräänä aamuna syyslomapäivät tuntuvat kuitenkin
menneen sekaisin. Ja miksi ihmiset kulkevat ympäriinsä
hyppykepeillä? Todellisuuksia on selvästi sörkitty jäl-

leen – mutta kuka on sen takana? Ja miksi kaikkialla
näkyy valtavasti valvontakameroita? Valentinin, Safan
ja Kirsin on selvitettävä sotku perin juurin.
Lastenromaani Revontuliefekti ja hyppykeppien kosto
jatkaa siitä, mihin sarjan edellinen osa Revontuliefekti
ja oranssit tiput jäi. Nopeakäänteinen juoni ja vitsikäs
kerronta vievät mukanaan ja saavat ahmaisemaan koko
kirjan kerralla.
HARRI VEISTINEN on ollut käsikirjoittajana useissa
televisiosarjoissa ja kuunnelmissa. Viime vuosina
hän on erikoistunut koomisiin ja yllättäviin lasten- ja
nuortenromaaneihin.

KUVAKIRJA
Ilmestyy maaliskuussa
Sidottu, 32 sivua
Kansi Sanna Pelliccioni
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 5–7
ISBN 978-951-52-5856-4

KUSTANTAMO S&S KEVÄT 2023

KUVA: SUSANNA KEKKONEN
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Sanna Pelliccioni

KERRO MINULLE,
ANTONIO
”Minun isoisäni ei ole aina
asunut täällä Suomessa.
Hänen kotinsa lapsena oli
Chilessä. Isoisäni on Antonio,
joka soittaa kitaraa ja joka
ei ole unohtanut kotiaan,
sitruunapuitaan ja musiikkiaan…”

LIIKUTTAVAN KUVAKIRJAN tarina rakentuu muistoil-

le, joissa Chilestä paennut isoisä muistelee aikaansa
lapsuuden kotimaassa poliittisena toisinajattelijana
ja vankina, mutta myös sitä, kuinka musiikin voima
kantoi hänet vaikeuksien yli niin Chilessä kuin uudessa
kotimaassa, Suomessa. Teos perustuu Suomeen
muuttaneen ALFONSO PADILL ASIN kokemuksiin,
joita hän on kertonut kuvittaja, kirjailija S ANNA
P ELLICCIONILLE .

Hurmaava
ukrainalainen
kuvakirja
pienestä pojasta,
joka ei saa unta
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KUVAKIRJA
Ilmestyy tammikuussa
Alkuteos 101 MA K
Suomentanut Santul Kosmo
Sidottu, 32 sivua
Kansi Oksana Dratškovska
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 3–6
ISBN 978-951-52-5847-2
Kaksikielisen laitoksen ISBN
978-951-52-5874-8

Oksana Luštševska & Dzmitri Bandarenka
Kuvittanut Oksana Dratškovska

101 MAJAKKAA
MITÄ TEHDÄ, KUN UNI EI TULE? Onneksi Zaharin
isäkin valvoo arkkitehdin töidensä äärellä. Yhdessä
Zahar ja isä katselevat ikkunasta rauhassa nukkuvaa
kotikaupunkia ja naapuruston korkeita kerrostaloja.
Nehän näyttävät ihan majakoilta loistaessaan valoa
pimeän keskellä!
Niitä voisi laskea lampaiden sijaan, ehdottaa isä – ja
niin Zahar tekeekin. Yksi, kaksi… ainakin sata majakkaa!
Huomennakin on myöhäinen ilta. Ja taivaalla tuikkivat taas nämä samat tähdet.

Jossakin, sadan ja yhden majakan valot loistavat. Ja
isä ja Zahar voivat laskea niitä taas yhdessä. Monta
kertaa…
Vuonna 2019 ilmestynyt herttainen kuvakirja julkaistaan paitsi kaikkien lasten iloksi myös harkovalaisen
lastenkirjakustantamon ja lastenkirjailijoiden tukemiseksi. Kirja ilmestyy sekä suomeksi että kaksikielisenä
suomi–ukraina-laitoksena, jota lahjoitetaan Suomessa
asuville ukrainalaislapsille.

37
KUSTANTAMO S&S KEVÄT 2023
KUVAKIRJA
Ilmestyy maaliskuussa
Sidottu, 40 sivua
Kansi Ilja Karsikas
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 3–99
ISBN 978-951-52-5822-9

Ilja Karsikas

MYRSKY JA VALO
”Uteliaisuus kutsuu hurjapäätä
seikkailuun, haaveilijan
seikkailuksi riittää täysikuu.”

Myrsky ja Valo on ihastuttava tarina ystävyydestä,
empatiasta ja siitä, miten erilaiset haaveet täydentävät
toisiaan. KekseIiästä ja vauhdikasta kuvitusta säestävät
suuret kysymykset yhteydestä toiseen ihmiseen. Kokonaisuus tuokin mieleen kotimaiset lastenkirjaklassikot
Kirsi Kunnaksesta lähtien.

MYRSKY JA VALO ovat parhaat ystävykset ja toisilleen

IL JA KARSIKAS (s. 1978) on kuvittaja ja graafinen

maailman tärkeimmät ihmiset, mutta luonteiltaan ihan
erilaiset. Myrsky janoaa ulos maailmaan ja jänniin
seikkailuihin, Valo taas seikkailee mielikuvituksensa
poluilla ja kodin turvassa. Vaikka Myrsky lähtee omille
retkilleen, hän palaa aina ja tuo mukanaan Valonkin
iloksi uusien ihmeellisten kukkien taimia.

suunnittelija, joka tunnetaan muun muassa kauniista
ja keskustelua herättävistä lastenkirjoistaan. Ennen
Myrskyä ja Valoa hän on julkaissut useita kuvakirjoja,
muiden muassa Yksisarvisen (2022). Visuaalisen
työnsä lisäksi Karsikas tekee musiikkia ja monenlaisia
taideprojekteja.

Tunne- ja
kaveritaidot
tutuiksi
mainioiden
autorunojen
avulla

38
KUSTANTAMO S&S KEVÄT 2023

KUVAKIRJA
Ilmestyy tammikuussa
Sidottu, 32 sivua
Kansi Tiina Konttila
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 2–5
ISBN 978-951-52-5846-5

Nelli Heinimo & Tiina Konttila

AUTOJEN ALMANAKKA
”Almanakan ensimmäinen
sivu avautuu.
Mitäköhän kivaa
tänä vuonna tapahtuu?”
AJONEUVOILLA on ihan omat puuhansa eri vuoden

aikoina! Mitä tekee jäätelöauto talvella? Keksiikö kaivuri
keinon ilahduttaa muita jouluna? Taksi haluaa kovasti
halata ystäväänsä bussia – kuinka pyytää lupa? Miten
parkkipaikalla otetaan kaikki mukaan porukkaan?
Veikeissä ja nokkelissa runoissa kerrotaan autojen
ja muiden koneiden elämästä vuoden ympäri. Autojen

almanakka tutustuttaa lukijansa – niin isot kuin pienet
kin – monenmoisiin moottoriajoneuvoihin, joiden
huolista, haaveista ja ilonaiheista on paljon opittavaa
meillä ihmisilläkin. TIINA KONT TILAN ilmeikkäässä
kuvituksessa runojen koneet heräävät eloon.
NELLI HEINIMO on helsinkiläinen runoilija, lasten-

kirjailija ja viestinnän ammattilainen. Hänen suosittu
esikoisteoksensa, lastenrunokirja Kaivurin raivari
(WSOY 2020) käsitteli tunnetaitoja omaleimaisesti
työmaakoneiden maailmaan sukeltaen. Autojen almanakassa Heinimo jatkaa saman aihepiirin parissa
riemastuttavasti riimitellen.
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Ihana ja
oivaltava
kuvakirja
perheen
pienimmille

KUVAKIRJA
Ilmestyy helmikuussa
Sidottu, noin 18 sivua
Kansi Karoliina Pertamo ja
Carlos da Cruz
Kuvitus Karoliina Pertamo
Kirjastoluokka L85.22
Ikäsuositus 0–4
ISBN 978-951-52-5844-1

Karoliina Pertamo

LINTU SANOO
”Huuhkaja sanoo:
– Huu-hu, huu-hu!
Tuletko kanssani istumaan puu-hu?”

jen tuttuihin ja tuntemattomampiin lintuihin.
Lintujen ääntelyä on riimitelty nokkeliksi
loruiksi, jotka houkuttelevat sirkuttamaan ja
kujertamaan lintujen mukana. Pahvisten ja
myrkyttömien sivujen ansiosta kuvakirja sopii
myös kaikkein pienimmille.

KAUPUNGIN KADULLA tepastelee pulu, rannalla kai-

jattaa kalalokki, metsässä puputtaa helmipöllö. Mitä
kummaa niillä onkaan kerrottavanaan?
Selkeästi ja herkästi kuvitetun kirjan sivuilla
tutustutaan pihapiirin, kaupunkien, metsien ja ranto-

K AR O LI I N A PE R TA M O on palkittu suomalainen

kuvittaja ja kirjailija. Hänen vauvoille ja leikki-ikäisille
suunnattu kuvakirjansa Pupu tykkää sai ihastuneen
vastaanoton.
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SÄMPY-KISSAN
VUOSIKALENTERI
2023
Arvonsa tuntevan Sämpy-kissan upeat valo
kuvat ja lupsakat lausahdukset koristavat jälleen
A4-kokoista seinäkalenteria. Supersuositun
somekarvatassun Sihteeri on ottanut taidokkaat
valokuvat, jotka seuraavat Sämpyn ja kissakavereiden puuhia eri vuodenaikoina.
Kalenterissa on mukana nimipäivät, juhlapyhät
– ja tietysti kansainvälinen kissojenpäivä.

KALENTERI
Ilmestynyt
Kierreselkä, 24 sivua
ISBN 978-951-52-5906-6

Elena Favilli & Francesca Cavallo

ILTASATUJA
KAPINALLISILLE
TYTÖILLE 2
JO 50 000 MYYTYÄ KIRJAA Suomessa! Kansain

välisen myyntimenestyksen uusi painos. Mukana
kirjassa muun muassa Beyoncé, Yeonmi Park,
A ngela Merkel, Madonna, Audrey Hepburn,
K ristiina Suuri, Chimamanda Ngozi Adichie,
Steffi Graf, J. K. Rowling, Mata Hari, Simone Weil
ja Nefertiti. Heitä kaikkia yhdistää palava tahto
elää omannäköistä elämää.
KUVAKIRJA
Uusi painos tulossa
Sidottu, 212 sivua
ISBN 978-951-52-4654-7
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Eva Frantz

Mikko Silvennoinen

RUUKIN
SALAISUUS

MAAILMAN
VALLAT

ÄÄNIKIRJA
Ilmestyy joulukuussa 2022
Suomentaja Anu Koivunen
Lukija Anna-Riikka Rajanen
ISBN 978-951-52-5834-2

ÄÄNIKIRJA
Ilmestynyt
Lukija Ari-Matti Hedman
ISBN 978-951-52-5829-8

Christy Lefteri
Christy Lefteri

LAULULINNUT

POKKARI
Pokkari
Ilmestyy toukokuussa
ISBN 978-951-52-5908-0

ALEPPON
MEHILÄIS
TARHURI

POKKARI
Pokkari
Ilmestynyt
ISBN 978-951-52-5800-7
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