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Marja-Sisko Aalto
Maan nielemät

Kuva: Tiina Haring

Kuudennessa Annette Savolainen
-dekkarissa luonto kätkee salaisuudet,
uudet ja muinaiset.
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aksi nuorta miestä katoaa; toinen rauhan aikana, toinen
sodassa. Vaikka katoamisilla on aikaeroa yli kaksisataa
vuotta, on niillä myös jotakin yhteistä: ruumiita ei löydetä, ei
sitten niin millään.
Poliisit Annette Savolainen ja Aatu Heiskanen eivät jää
ongelman kanssa yksin. Avuksi puuskuttaa pyylevä, omaperäinen ja erityisen omahyväinen pastori Perkiö, joka osaa
ristiä kättensä lisäksi myös sukset itse kunkin kanssa.
Ensikosketus pastori Perkiöön saadaan Aatun ja Jennin
esikoisen kastepappina. Ristiäisidyllin kruunaa mittava
maalahjoitus, joka päätyy uudelle tulokkaalle, Erkka Aatunpojalle. Lahjoitus aiheuttaa harmaita hiuksia Erkan vasta
leivotuille vanhemmille, ja hyvään alkuun saatetut kesämökkiunelmat kariutuvat pahan kerran. Asiat sujuvat lopulta niin
huonosti, että apuun tarvitaan asianajaja.
Siinä vaiheessa vanhemmat eivät vielä arvaakaan, kuinka
vaarallisilla vesillä seilaavat. Tuhon siemenet on kylvetty. Itse
asiassa ne on kylvetty jo kauan, kauan sitten.
Marja-Sisko Aalto osoittaa jälleen kerran kykynsä yhdistää
historiaa ja nykyaikaa mestarillisen kutkuttavalla tavalla.
Marja-Sisko Aalto (s. 1954) on kuopiolainen kirjailija, rovasti ja intohimoinen luonnossa liikkuja.

2

,

Anne Leinonen
Holtiton masiina

Kuva: Terhi Sinikorpi

Anne Leinosen vauhdikas ja jännittävä
scifiseikkailu on hänen ensimmäinen
lastenromaaninsa.
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iekki, Emin ja Iisa osallistuvat koulun tiedepäivään itse
tehdyllä koneella, jonka on tarkoitus muokata todellisuutta. Koulupäivät olisivat kolmen tunnin mittaisia, kotona
takapihalla olisi huvipuisto jne.
Kun Riekki painaa nappia, maailma todellakin muuttuu.
Naapurin Kinkeroinen alkaa urheilla ja isälle kasvaa tukka.
Kaikki muutokset eivät ole suinkaan mukavia. Riekki huomaa olevansa muiden mielestä kiusaaja. Iisa ja Emin eivät
olekaan enää hänen parhaita ystäviään.
Riekki haluaa asiat takaisin ennalleen, mutta sitä varten
hänen on pantava kaikki peliin, eikä se onnistu yksin, vaan
hän tarvitsee ystävänsä takaisin.
Holtiton masiina käsittelee toveruuden, rohkeuden ja olemisen kysymyksiä lämpimän mieleenpainuvalla tavalla.
Kirjan on kuvittanut sarjakuvataiteilija Broci.

Anne Leinonen (s. 1973) on ristiinalainen kirjailija. Hän asuu kissojen
ja kiiltomatojen kanssa metsän keskellä ja unelmoi avaruudesta. Hänet
on palkittu kolme kertaa Atorox-palkinnolla vuoden parhaasta tieteis- ja
fantasianovellista. Hänen yhdessä Eija Lappalaisen kanssa kirjoittama
Routasisarukset oli Finlandia Junior -ehdokkaana vuonna 2011.
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Marja-Leena Tiainen
Sydänystäväni Kirsti

Kuva: Marko Koivistoinen

”Sydän meinaa pakahtua, kun ajattelen, ettei sinua enää ole. Minulla
ei ole enää ketään, jolle voisin kertoa
kaikkein salaisimmat ajatukseni.”

MARJA-LEENA
TIAINEN
Sydänystäväni

KIRSTI

ICASOS
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uuttakymppiä lähestyvän pankin sijoitusneuvojan Sirkka Timosen elämä järkkyy, kun rakas ystävä menehtyy
auto-onnettomuudessa. Kirsti oli Sirkan sielunsisko ja tärkeä
matkakumppani.
Menetyksen aiheuttama suru on pohjaton. Kirsti jättää
jälkeensä niin valtavan aukon, ettei kukaan voi sitä täyttää.
Sirkka vuodattaa sydäntään ystävänsä haudalla lähes
päivittäin, kantaa huolta ikääntyvästä äidistään ja aikuisista
lapsistaan. Töissäkin on ongelmia. Lopulta paineet kasautuvat niin, että Sirkka romahtaa.
Sydänystäväni Kirsti on romaani ystävyydestä, surusta ja
selviytymisestä. Se on suuri tarina siitä, kuinka ystävyys kantaa yli iäisyyden, kuinka muistojen voima vie läpi raskaimpienkin aikojen.
Marja-Leena Tiainen (s. 1951) on kuopiolainen kirjailija. Hänen tuotantoaan on käännetty ruotsiksi, tanskaksi, liettuaksi ja viroksi. Hän on
saanut mm. Topelius-palkinnon (1999), Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan taidepalkinnon (2003), Savonia-kirjallisuuspalkinnon (2007), Valtion 5-vuotisen taiteilija-apurahan (2008), Anni Swan -mitalin (2009) ja
Valtion taiteilijaeläkkeen (2013).
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