Murskautuneet tähdet. Udmurtialaisia novelleja (toimittanut ja suom. Esa-Jussi Salminen)
Kokoelman tarkoituksena on antaa kattava läpileikkaus udmurtialaisen novellin historiasta aina sen alusta tähän päivään asti. Teokseen
sisältyy 37 novellia vuosilta 1905–2017.
Kansan kohtalon käänteitä avaavat udmurtialaisessa kirjallisuudessa tavallisesti hyvin traagiset, kafkamaisen todellisuuden kuvaukset.
Sotanovellit ovat myös merkittävässä osassa.
Aivan viime aikoihin asti novelleissa on säilynyt myös perikadon
pohjavire, nyt yksityisenä kohtalona rauhan aikana. Udmurttien oma
kirjallisuus antaa vastauksen siihen, miksi erityisesti miehet kuolevat
edelleen nuorina. Viime vuosikymmenien novelleissa osataan myös
irtautua kansallisista aiheista ja luoda yleismaailmallisesti ikuisista aiheista oivallisia nautittavia kertomuksia. Loppuosan novellien nuoret
kirjoittajat ovat osa jokapäiväistä elämäämme facebookissa, vkontaktessa, Suomessa ja Udmurtiassa.
Novellien lisäksi kokoelmassa on kirjailijoiden ja heidän suomennettujen novelliensa lyhyet esittelyt.
Udmurtista suomeen on aikaisemmin käännetty muutama runo
1990-luvulla, proosaa on julkaistu viisi teosta suomeksi, joista neljä
on novelleja.
ISBN 9789523155374 | kovakantinen, 434 s. |

Lermontov Mihail: Kultaa ja myrkkyä. Runoja (suom.
Olli Hyvärinen, kuvitus Mari Räsänen)
Mihail Lermontov (1814–1841) jos kuka sai tai toteutti traagisen runoilijan kohtalon, varhaisen kuoleman. Ja muutenkin kohtasi epäonnea lähes kaikilla elämän alueilla: äidin varhainen kuolema, ero isästä, sitten isän kuolema, kaksi karkotusta, kaksi kaksintaistelua, joista
jälkimmäinen kohtalokas.
Jo aikalaisilleen Lermontov oli haaste ja arvoitus. Toisinaan hän on
syrjäänvetäytyvä, omissa oloissaan viihtyvä haaveilija, toisinaan voimamies, pilailija ja riehakas hauskuuttaja. Kuolemansa jälkeen eräs
ystävänsä sanoi hänen olleen kaikkien rakastama; toinen vähemmän
ystävä tiesi kertoa Lermontovin olleen kaikkien vihaama ja että kaikki iloitsevat hänen kuolemastaan.
Elinaikanaan teosten vastaanotto oli radikaalien taholta positiivista,
mutta konservatiiviset kriitikot syyttivät Lermontovia valheellisuudesta, venäläisen elämäntavan vääristelystä ja läntisen kasvatuksen
mukanaan tuomasta rappiosta. 1800-luvun loppupuolella Lermontovin kaappasivat omakseen uskonnolliset ﬁlosoﬁt. Seuraavaksi Lermontovin omivat symbolistit. Neuvostovallan aikana Lermontovia
tulkittiin marxilaisen ideologian ja metodologian mukaisesti; ja nyt,
2000-luvulla, Lermontov on muotoutumassa oikeauskoiseksi ortodoksiksi ja isänmaan omaksi ja aidoksi pojaksi.
Nyt kaksikielisenä julkaistava Lermontovin runojen valikoima käsittää noin 60 runoa ja keskittyy pääasiassa Lermontovin pienimuotoisempaan lyriikkaan. Metodina on mitallisuuden ja Lermontovin käyttämien metriikkojen säilyttäminen ja soveltaminen. Edellinen melko
suppea suomennosvalikoima julkaistiin 70 vuotta sitten Petroskoissa,
silloisessa Neuvostoliitossa, joten sitä on tuskin mistään saatavissa.
ISBN 9789523155435 | pehmeäkantinen, 172 s. |

Pessoa, Fernando: Minä se olen. Runoja (suom. Leo
Saukkoriipi)
Portugalilainen Fernando Pessoa (1888–1935) tunnetaan erityisesti
heteronyymeistään – erillisistä kirjoittajapersoonistaan. Tämä suomennosvalikoima keskittyy Pessoan omalla nimellään
kirjoittamaan runouteen, jota aiemmin Pentti Saaritsa sekä Janne
Löppönen ja Harry Salmenniemi ovat suomentaneet. Valikoimassa on
noin seitsemänkymmentä aiemmin suomentamatonta
Pessoan runoa ja nelisenkymmentä toisintoa kunnioitetuilta edeltäjiltäni, jotka ovat tietä Pessoan teksteihin avanneet. Kirjan alussa
on detaljitietoa Fernando Pessoan lapsuudesta ja nuoruudesta – ehkä
siitä on hyötyä Pessoan lukijalle.
”Pohjimmiltani minä olen runoilijan, ﬁlosoﬁn ja kaikenlaisten muitten näennäisten naamioitteni takana – dramatisti. Minulla on luontainen taipumus depersonalisaatioon … joka selittää heteronyymieni
olemassaolon ja johtaa eittämättä tähän määrittelyyn. Niinpä minä en
edisty, minä teen MATKAA … Minä vaihdan henkilöllisyyttä jatkuvasti, pyrin laajentamaan (tämä on tietysti eräänlaista edistystä, evoluutiota) toimintaani, luon uusia hahmoja, keksin uusia keinoja teeskennellä ymmärtäväni maailmaa tai pikemminkin sitä, että maailma on
ymmärrettävä.” (Fernando Pessoan kirjeestä 20.1.1935.)
Leo Saukkoriipi on suomentanut aiemmin Nils Ferliniä, Shakespearea ja Villonia.
ISBN 9789523155381 | pehmeäkantinen, 274 s. |

Jokinen, Heikki, Kokkonen Ossi, Kuivalainen, Ilkka,
Randén, Suvi ja Tikkala, Timo: Opas antiikin Roomaan
Kaikki tiet vievät Roomaan!
Tätä lentävää lausetta käytettiin jo keskiajalla. Lausahduksen voi
ajatella viittaavan siihen, että roomalaiset rakensivat satojen tuhansien kilometrien pituisen tieverkoston, jonka ansiosta valtakunnan
kaukaisimmastakin kolkasta oli yhteys pääkaupunkiin. Osa roomalaisten rakentamista teistä on olemassa ja kuljettavissa tänäkin päivänä, kuten Roomasta etelään johtava Via Appia, ”teiden kuningatar”.
Tiet olivat keskeinen tekijä Rooman valtakunnan kasvussa ja menestyksessä. Niitä pitkin liikkuivat paitsi ihmiset, kauppatavarat ja sotajoukot, myös tieto ja erilaiset kulttuurivaikutteet.
Eurooppalaiseen kulttuuriin perehdyttäessä kaikki tiet johtavat
edelleen Roomaan. Antiikin kreikkalaiset loivat eurooppalaisen kulttuurin perustan, jota roomalaiset kehittivät eteenpäin ja jonka roomalaiset levittivät koko laajan valtakuntansa alueelle. Vähitellen antiikin
perintöön pohjautuva kulttuuri levisi Rooman valtakuntaa laajemmallekin alueelle. Jos haluaa tuntea ja ymmärtää länsimaista kulttuuria,
täytyy tuntea Roomaa.
Kirjassa on kolme osaa. Kirjan ensimmäinen osa palvelee kaikkia
Roomaan matkaavia, jotka haluavat tutustua ikuisen kaupungin monikerroksellisen historian tuottamiin kohteisiin. Se toimii matkaoppaana, jonka pohjalta Roomaan matkaavat voivat suunnitella itselleen kaupunkikierroksia. Toisessa eli kronologisessa osassa luodaan
katsaus Rooman vaiheisiin kaupungin perustamisesta Länsi-Rooman
tuhoon. Tämä auttaa lukijaa jäsentämään ajankulkua ja toimii perustana sitä seuraavalle, temaattiselle osalle, jossa syvennytään tarkastelemaan Rooman historian ja kulttuurin keskeisiä teemoja.
Kirjoittajat: Heikki Jokinen on Forssan yhteislyseon historian ja
yhteiskuntaopin lehtori ja apulaisrehtori. Ossi Kokkonen on Porkkalan lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori ja apulaisrehtori. Ilkka

Kuivalainen on Ressun lukion latinan ja historian lehtori Helsingissä.
Suvi Randén on historian, yhteiskuntaopin ja latinan lehtori Järvenpään lukiossa. Timo Tikkala opettaa Kemin lyseon lukiossa historiaa,
yhteiskuntaoppia ja ﬁlosoﬁaa.
ISBN 9789523155411 | pehmeäkantinen, 338 s. |

Varis, Markku: Sivistynyt lehmä. Esseitä
Kirja on puheenvuoro sivistyksen ja kulttuurin, erityisesti taiteiden,
puolesta. Pontimena tekstien kirjoittamiselle on vähitellen paisunut
hätä siitä, että ihmiset eivät juuri välitä kumpaisestakaan - eivät sivistyksestä eivätkä kulttuurista.
Taidemuodot rajoittuvat musiikkiin, kuvataiteeseen, teatteriin, elokuvaan ja kirjallisuuteen. Sivistyksen näkökulmasta pohdittavaksi tulee, mitä on suomalaisuus tai onko sitä edes olemassa. Maapalloistuvassa arjessa kysymys on elintärkeä.
FT, KT Markku Varis on aikaisemmin julkaissut neljä kaunokirjallista teosta: Pena Peura (2016), Saalistus (2016), Sammakkolampi (2018)
sekä Visiot ja virukset (2019). Lisäksi hän on julkaissut toistakymmentä tieteellistä teosta.
ISBN 9789523155497 | pehmeäkantinen, noin 240 s. |

Drufva, Juha: Jokamies joutilasluokan vahakabinetissa. Esseitä
Thorstein Veblen (1857–1929) vertasi joutilaan luokan puuhastelua
posliinimunia hautovaan kanaan. Seremoniallinen ja rituaalinen suorittaminen on joutilasluokan työtä. Sijaisjoutilaiden tehtävänä on kouliintua mukautumaan mukavuuksiin, ei nauttimaan mukavuuksista.
Koulutetut palvelijat ovat turhuudella mahtailemisen jalostuneita välineitä. Julkkikset toimivat rikkaiden joutilaan elämäntavan mannekiineina. Veblen itse vannoi rationaalisen teollisuuskapitalismin nimeen.
Hänen kuvaamansa joutilas luokka edusti tuotannon ja kansakunnan
yhteisen edun näkökulmasta irrationaalisia tyhjäntoimittajia. He ovat
pikemminkin kehityksen jarruja kuin sen edistäjiä.
Martin Heidegger (1889–1976) loi käsitteen jokamies (das Man). Julkisuuden läpitunkema jokamies on aikamme todellinen demokraatti
sekä huomaamaton ja määrittelemätön arjen diktaattori. Julkisuuden
yleisönä jokainen meistä muuttuu jokamieheksi. Julkisuuden Kuka
Tahansa määrittelee, miten minä näen, ajattelen ja kuulen. Jokamiehenä elän kuohuvassa, jatkuvasti poissa tolaltaan olevassa julkisuuden
tämänpäiväisyyden maailmassa, jossa jokainen on toinen eikä kukaan
ole oma itsensä.
Filosoﬁen näkemykset journalismista ja joukkotiedotuksesta ovat
hajallaan siellä täällä. Tässä teoksessa Juha Drufva kokoaa niitä samojen kansien väliin esseesarjassaan Filosoﬁt journalismin kimpussa.
Myös eksistentialistinen ﬁlosoﬁa suomalaisessa kirjallisuuskritiikissä
on ollut harvinaista herkkua. Mitä annettavaa eksistentialismilla voisi olla nykypäivän kirjallisuuskritiikille? Korostaahan eksistentialismi yksilön omia valintoja ja aikakautemme yksilöllisiä makuvalintoja. Tätä kritiikin eksistentialistista mahdollisuutta tarkastellaan tässä
teoksessa myös.
Juha Drufva on tamperelainen toimittaja-kirjailija.
ISBN 9789523154896 | pehmeäkantinen, 256 s. |

Tiilikainen, Aaro: Lastuna laineilla
Pohjanlahden rannikon tervaporvarit alkoivat menettää 1800-luvulla
tuottoisan liiketoimintansa. Pohjanmaan jokien virtaaman käyttäminen tuotannon voimanlähteenä alkoi kiinnostaa tervan viennistä syntyneiden pääomien sijoituskohteena. Vientisahojen ja niiden rinnalle
jauhomyllyjen perustaminen paikallisiin tarpeisiin oli tuolloin luontevaa ja nopeasti toteutettavissa. Perämeren rannikolle tämä kehityskulku toi monia sahoja 1800-luvun puolivälistä alkaen, mutta Kuivaniemen Patosaaressa sahattiin jo 1700-luvulla. Kuivajoen saha- ja myllytoiminnan vaiheiden kuvauksen voi yleistää kuvaamaan kehitystä
muuallakin Suomessa.
Lastuna laineilla kuvaa Kuivajoen sahojen ja myllyjen vaiheita vuosina 1758–1960. Painopisteenä ovat kuitenkin sahan ja myllyn lähipiirissä eläneet ihmiset. Heitä kuvataan mukana olleiden, erityisesti Blomsterin ja Gomanin sukujen jäsenten kautta. Yhteiskunnalliset
murrosvaiheet heijastuivat myös heihin.
ISBN 9789523155503 | kovakantinen, 106 s. |

Rauhala, Niilo: Puitten kauneus kulkee mukanamme.
Runoja
Sanojen jälkeen tulevat
yksinäisyyden ja hiljaisuuden
kipeät hetket,
ne tutkivat menneitä kirjoituksia,
joiden kanssa olen kulkenut,
kohdannut jonkun toisen,
vain vähän olen ymmärtänyt,
kuinka avaraan tilaan minut on asetettu
valon keskelle ja armon.
Niilo Rauhala (s. 10. heinäkuuta 1936 Kittilä) on Oulussa asuva pappi ja runoilija. Hän on toiminut seurakuntapappina ja sairaalateologina ja osallistunut asiantuntijajäsenenä Raamatun käännöskomiteaan
ja kirkon virsikirjakomiteaan. Hän on ollut myös jäsenenä Suomen
kirkon käsikirjakomiteassa valmisteltaessa Jumalanpalvelusten ja Kirkollisten toimitusten kirjaa sekä ollut yhtenä Ruotsin nykyisen virsikirjan suomentajana.
Rauhalan lyriikka on uskonnollissävytteistä ja sitä on luonnehdittu
uskonnolliseksi modernismiksi.
ISBN 9789523155527 | kovakantinen, n. 120 s. |

Kälkäjä, Mirjam: Petsamon jäljet. Runoja
Muistoni synnyinpaikastani Petsamosta ovat häivähdyksiä, kuin unta. Petsamolaisten yhteisyys varsinkin sodan jälkeisessä asutus- ja jälleenrakennusvaiheessa olivat täynnä ikävää ja muisteluksia, kasvoin
niiden keskellä. Evakkous hellitti monen osalta vasta toisessa tai kolmannessa sukupolvessa.
Yli kaksikymmentä vuotta toimitin petsamolaisten vuosilehteä Petsamolaista. Siinä, ja jokavuotisissa Petsamojuhlissa menetetty kotiseutu oli läsnä. Olin Turjanmeren maa, Petsamon historia 1920–1944 kirjatoimikunnan puheenjohtaja. Teos oli suuri tieteellinen läpimarssi
kasvuhenkiseen maakuntaamme.
Petsamon evakkoja asutettiin Inarin ja Tervolan kuntiin. Nuoruuteni kipeän kasvun vuodet vietin Tervolan ”Lapin Kolmiossa”. Nuoret osallistuivat uuden seudun kodiksirakentamiseen, mutta tarvitsivat myös aineksia hengen kasvulle. Syntyi käsin kirjoitettu Raivaajakylälehti, syntyi Varejoki-Ryhmä, epävirallinen siirtolaisten ohjelmaporukka, joka piti yllä ja loi uutta petsamolaismusiikkia. Lauluihin
tarvittiin sanoituksia, niitäkin on näiden kansien sisällä.
Kun nyt katselen ikkunastani, näen väylän virtaavan edessäni. Synnyin Paatsjoen, rajajoen rannalla ja lähdön jälkeen kaipasin aina vettä
läikehtimään ikkunani alle. Sain näkymän eteeni viimein toisen rajajoen, Torniojoen rannalla.
Petsamon jäljet ovat jääneet minuun pysyvästi. Petsamo, sota ja sen
jälkeinen jälleenrakennusaika kasvatti minut sellaiseksi kuin olen, se
on voima, se on ydin.
Evakkous on sielun tila. Meillä kaikilla on oma Petsamomme. Tämä
on minun. Kokonainen olen vain Paatsjoen törmällä.
Mutta jäin toiselle rannalle.
ISBN 9789523155480 | kovakantinen, noin 150 s. |

Hofberg, Angela: Sittenkin
”Aivan kuin tyyneen veteen heitetty kivi, joka luo veden pinnalle yhä
uusia ja kauemmas ulottuvia renkaita ja samalla nostaa pohjalta sinne kerrostuneita aineksia, juuri samoin mennyt aika tuli Ruutin luo.
Aleksander Torm oli palannut.”
Sittenkin on virolaisessa kirjallisuudessa hieman epätavallinen, uskonnollisia teemoja käsittelevä romaani. Se on tarina rakkaudesta,
kärsimyksestä, taistelusta, syyllisyydestä ja kuolemasta.
Romaanin tapahtumat sijoittuvat Neuvosto-Viron loppuaikaan.
Ruutin poika sairastuu vakavasti, ja kun lääkäreistä ei tunnu olevan apua, epätoivoinen äiti kääntyy Aleksander-nimisen papin puoleen, joka kastaa lapsen. Kun poika paranee, Ruutin elämä muuttuu
kokonaan ja sen pääsisällöksi tulee – Aleksander. Isättömälle Ruutille
mies on aluksi vain opettaja ja tuki…
Sittenkin on Angela Hofbergin ensimmäinen suomennettu teos. Sen
on suomentanut Kaisu Lahikainen.
Angela Hofbergin psykologisten romaanien keskiössä ovat ihmissuhteet, joita kirjailija kuvaa tarkan empaattisesti; samalla romaaneissa on verhottua (itse)ironiaa. Kirjallisen uransa keski-iässä aloittanut
Angela Hofberg käyttää salanimeä. Vuonna 2005 Hofbergin novelli
Valgus (Valo) sai Viron Kirjailijaliiton novellikilpailussa kannustuspalkinnon, mikä motivoi jatkamaan kirjoittamista. Seuraavana vuonna
Kirjailijaliiton romaanikilpailun raati antoi kunniamaininnan romaanikäsikirjoitukselle Päev nagu elu (Päivä kuin elämä), jonka kustannusyhtiö Varrak julkaisi 2007. Hofbergin romaani Ikkagi (Sittenkin)
voitti Tänapäev-kustantamon ensimmäisen romaanikilpailun, ja Tänapäev julkaisi teoksen 2009. Tätä seurasivat romaanit Isa naine. Teekond tõeni (Isän vaimo. Matka totuuteen, Varrak 2014) ja Sõpruses
ja surmas (Ystävyydessä ja kuolemassa, Varrak 2016). Angela Hofberg on Tarton yliopistosta valmistunut ﬁlologi. Hän on työskennellyt
museossa ja kirjastossa ja on nyt eläkkeellä.
ISBN 9789523155367 | kovakantinen, 308 s. |

Haaksluoto, Mikko: Laastarisuhteita
”Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu.” (1. Kor. 10:12)
Hieman alle kolmikymppisen Jounin elämä ei ole sujunut suunnitelmien mukaisesti. Matematiikan opinnot yliopistossa ovat keskeytyneet ja mies on juuttunut kotiseudulleen Etelä-Savoon. Ilman maisterin papereita hän saa kouluista vain tilapäisiä työsuhteita. Nuorena solmittu avioliitto Hennan kanssa on kariutunut tämän lähdettyä
toisen miehen matkaan. Ex-vaimo on myös vienyt avioliitossa syntyneen alle kouluikäisen pojan mennessään.
Jounin sisimpään on syntynyt päähänpinttymä, että jospa uusi parisuhde jollakin ihmeellisellä tavalla ratkaisisi kaiken hänen edukseen.
Kuumeinen etsintä tuottaakin tuloksen, kun hän tutustuu kauniiseen
ja seksikkääseen Leaan. Suhde alkaa lupaavasti, mutta miksi Jounin
mieli karkailee usein takaisin entiseen?
Kerimäellä vuonna 1974 syntynyt Mikko Haaksluoto on julkaissut
aikaisemmin viisi novellikokoelmaa ja kaksi runoteosta. Laastarisuhteita on hänen ensimmäinen romaaninsa.
ISBN 9789523155428 | kovakantinen, 192 s. |

Kämäräinen, Pekka: Perinnöt. Romaani Kajaanin linnasta
Tämän tosipohjaisen romaanin viitekehyksenä on Kajaanin linna ja
tapahtumat pienessä Pietari Brahen perustamassa erämaakaupungissa Kajaanissa. Kirjan henkilöistä vain päähenkilöt, Eerik Vivallius ja
Rebekka Tuhkanen, ovat kuvitteellisia.
Uppsalan yliopistossa opiskellut Eerik Vivallius tulee Kajaanin linnaan tutkimaan isänsä runoilija Lars Vivalliuksen vankina oloa. Häntä epäillään vakoojaksi ja vangitaan. Lohtua ankeaan vankilaan tuo
nuori Rebekka.
Linnan rakentaminen ja elämä sekä valmiissa linnassa että kaupungissa kuvataan yksityiskohtaisesti railakkaita juhlia unohtamatta. Mestaaminen, piiskaukset ja kujanjuoksun seuraaminen tuovat
oman pöyristyttävän lisänsä tapahtumiin. Taikausko ja kirkon ankara
ote ihmisten elämään tulevat hyvin esille. Jännittävät juonenkäänteet
huipentuvat lopuksi, kun Matleena-muori tuomitaan noitana polttoroviolle. Pelastuakseen hän kertoo punatukkaisen Rebekan osallistuneen paholaisen pitoihin. Tästä alkaa järkyttävien tapahtumien sarja,
jonka seurauksena Rebekka kokee elämisen Kajaanissa mahdottomaksi. Sitten Uppsalasta tulee Eerikille tärkeä viesti, ja nuoret päättävät
lähteä Ruotsiin.
Merimatka Oulusta Tukholmaan on vaiherikas sumussa ja myrskyssä. Tukholmassa yksi Eerikille tärkeä asia ratkeaa. Matka jatkuu Uppsalaan, jossa hyvin alkaneen perhe-elämän katkaisee Kajaanista lähetetty kirje. Arvoituksellinen viesti saa nuoren avioparin lähtemään takaisin Kajaaniin. Siellä outo vieras mullistaa monen ihmisen elämän,
ja jännittävät käänteet seuraavat toisiaan. Vanhat tapahtumat tulevat
nyt julki, mutta monelle liian myöhään.
Eerik toimii kirjurina komendantti Långin mukana raastuvan kokouksissa, ja näin tulee kuvatuksi pienen kaupungin ja linnan elämää
hyvinkin tarkasti. Sitten iso reduktio muuttaa kaiken. Lång lähtee ja
Pietari Brahen aika päättyy.
Suuret nälkävuodet koettelevat koko Kainuuta. Kajaani on melkein

autio. Sarkasodan seurauksena Kajaanissa koetaan verilöyly, mutta
pahin on vasta tulossa. Venäläiset saapuvat Kainuuseenkin, ja pormestarin käskystä kaupunki poltetaan. Väki pakenee linnaan. Suuret vihollisjoukot alkavat piirittää Kajaanin linnaa. Viisi viikkoa puolustajat
kestävät, mutta sitten voimat loppuvat.
ISBN 9789523155398 | kovakantinen, noin 460 s. |

Niskanen, Jukka: Corpus Alienum
Intensiivinen romaani kansainvälisen vakoilun ulottumisesta kaikkialle. Sanonta Suomi on lintukoto, johon paha maailma ei yllä, ei
välttämättä pidä paikkaansa.
On suuruudenhullu mies, joka haluaa lyödä leimansa historian kulkuun. Hän saa mahdollisuuden suistaa suurvalta polvilleen. Hän käyttää tilaisuutensa arvelematta.
On tavallinen suomalainen mies, joka istuu iltanuotiolla keskellä
synkkää metsää, kun kaikki alkaa. Hän on toimittaja Koivula, joka
löytää kuolleen isänsä jäämistöstä jotakin, joka kiinnostaa ihmisiä laajemminkin. Moni on valmis tekemään sen edestä mitä tahansa, vaikka
tappamaan.
Toimittaja Koivulan mukaan joku yrittää salakuljettaa Venäjältä
ulos sotasalaisuuksia yliääniohjuksista. Kuljetus tapahtuu Suomen
kautta, koska se on lähin länsimaa. Voiko tämä olla mahdollista?
Ennen kuin kysymys saa vastauksensa, toimittaja Koivula huomaa
olevansa keskellä tilannetta, jossa ihmishengen hinta on todella halpa.
Corpus Alienum on itsenäinen jatko-osa syksyllä 2019 julkaistulle
Paha kuu nousee -rikosromaanille.
Jukka Niskanen (s.1956) on kirjoittamisen ammattilainen. Hän on
julkaissut 14 romaania ja novellikokoelmaa.
ISBN 9789523155350 | kovakantinen, 288 s. |

Dashkova, Polina: Kuole, rakkaani!
Vain kolme ihmistä voi kytkeä Moskovassa sattuneen kuolemantapauksen pientä siperialaista kaupunkia neljätoista vuotta sitten terrorisoineeseen sarjamurhaajaan. Ja yksi heistä on jo kuollut.
Lena Poljanskajalla on kädet täynnä töitä. Hänellä on kaksivuotias
tytär, hän toimittaa aikakauslehteä ja hänen miehensä tekee uraa turvallisuuspalvelun upseerina. Lenalla ei olisi aikaa toimia amatöörietsivänä, mutta kun hyvän ystävän epäilyttävä kuolema leimataan itsemurhaksi, hän päättää todistaa, ettei tämä voinut riistää henkeään.
Mitä syvemmälle Lena pääsee tutkimuksissaan, sitä varmemmin
kaikki viittaa murhaan – mutta myös jo neuvostoaikana alkaneiden
kylmäveristen, selvittämättömien murhien sarjaan. Kun toinenkin
tuttava joutuu uhriksi, Lena tajuaa että hän ja hänen perheensä voivat olla seuraavat uhrit. Saattaako totuuden selvittäminen ja murhaajan paljastaminen Lenan perheineen entistä suurempaan vaaraan?
Polina Dashkova (oik. Tatjana Polyatshenko) on syntynyt Moskovassa 14.6.1960. Hän opiskeli Gorkin kirjallisuusinstituutissa ja on
työskennellyt ennen kirjailijauraansa toimittajana ja kääntäjänä. Hänen ensimmäinen romaaninsa julkaistiin 1996. Hänen kertomuksensa sijoittuvat nopeasti muuttuvan, eksoottisen ja kaoottisen nykyVenäjän pyörteisiin.
Dashkovan teoksia on myyty yli 50 miljoona ja niitä on käännetty saksaksi, kiinaksi, hollanniksi, ranskaksi, puolaksi, espanjaksi ja
englanniksi. Varsinkin Saksassa hän on ollut suosittu ja hänelle myönnettiin 2006 Radio Bremenin rikoskirjallisuuspalkinto ”Krimipreis”.
Saksalainen lehdistö on kutsunut Dashkovaa ”Venäjän rikoskuningattareksi”. Hänen kirjansa ovat vetäväjuonisia mutta silti faktoissa
pysytteleviä ja psykologisesti uskottavia.
Daskhovan kirjojen sankarit eivät ole poliiseja eivätkä etsiviä eikä
heillä ole mitään erityistaitoja. He hakevat ennen muuta moraalista
ja totuuden voittoa rikollisuuden ja valheen kyllästämässä yhteiskunnassa. Hänen sankarinsa ovat usein tavallisia naisia, jotka joutuvat
kamppailemaan olosuhteita vastaan miesten hallitsemassa yhteiskun-

nassa. Kuole, rakkaani -romaanin Lena on tyypillinen Daskhovan hahmo. Hän on vähän yli kolmikymppinen journalisti – Dashkovan alter
ego –, ja koko ajan ylityöllistetty niin, että jokainen minuutti vuorokaudesta on varattu. Hänellä on kaksivuotias tytär ja hänen pitää viedä töitä kotiin ja työskennellä illat ja yöt, jotta pitäisi deadlinet eikä
menettäisi työtään.
Daskhovan romaaneja voisi kutsua myös sosiologisiksi, Ne kuvaavat nyky-Venäjän loistoa ja kurjuutta. Kirjailija vie lukijan luksuskasinoille, pummien kansoittamiin kellareihin, kulttuurilehtien toimituksiin (joiden pitää kirjoittaa sarjamurhaajista pitääkseen tilaajaluvut
korkeina), tai teatteriin joka pysyy pystyssä maﬁan rahoilla. Hänen
hahmonsa ovat gangstereita ja kirjailijoita, malleja, köyhiä äitejä, ballerinoja ja poliitikkoja. Dashkova ei kuitenkaan pyöritä koko ajan samaa myllyä, vaan hänen tuotannossaan on hyvinkin eri tyyppisiä rikosromaaneja. On klassisia ”kuka sen teki”-tarinoita, jossa rikos selviää vasta lopussa. Mutta on myös teoksia, jotka eivät niinkään keskity rikoksen selvittelyyn vaan enemmänkin sosiaalisen ympäristön ja
henkilösuhteiden kuvaukseen.
Dashkova kirjoittaa kohtauksia, jotka saavat lukijan yhtä aikaa itkemään ja nauramaan. Hänen proosansa on taidokasta ja hänen dialoginsa kulkee henkilöiden iholla.
Kuole, rakkaani! on Dashkovan ensimmäinen suomennettu teos.
Sen on suomentanut Matti Ylipiessa.
ISBN 9789523155404 | kovakantinen, n. 300 s. |

Räisänen, Simo: Räisästen jullien kootut metkut
”Päätin kokeilla, kuinka korkealla uskaltaisin hypätä kuusen oksalta toiselle. Ensin heilutin itseäni siten, että sain toisesta oksasta yhdellä kädellä kiinni. Lopulta nousin kyykkyyn seisomaan ja hyppäsin. Eräänä päivänä alas katsellessani kahdeksan metrin korkeudesta
näin puun juurella Veli-Matin siskon. Päätin tehdä häneen vaikutuksen hyppäämällä korkeassa kaaressa oksalta toiselle. Heräsin kotoa
vuoteestani…”
Ilkikurisia ja hauskoja muistelmia lapsuuden ja nuoruuden ajoilta
Pohjois-Pohjanmaalta. Simo Räisänen on eläkkeellä oleva ylilääkäri ja
tutkija, joka on kirjoittanut mm. Kalastusmatkoja Lavangen vuonolle
(2014), Urbaani hirvenmetsästäjä (2015), Nykyajan poppamiehet (2016),
Lääkärimuistelmat (2016) ja Aurinko ja kuu (2019).
ISBN 9789523155466 | kovakantinen, 154 s. |

Suomela, Leo: Meidän Kukko
Kun Rintalan kukko – nimeltään Meidän Kukko – katoaa, katoavat
Jukan ja Liisan ja Lassen ja Matin kouluunmenohalutkin, sillä Kukko
pitää löytää. Mutta miksi se on niin merkillinen ja tärkeä? Se selviää,
kun luet tämän tarinan loppuun asti.
ISBN 9789523155459 | kovakantinen, 56 s.|

