
Myllylahden kirjakeväässä uusia, mutta tuttuja kirjailijakasvoja
Kirsti Kurosesta Anu Holopaiseen ja Nemo Rossista Jukka Niskaseen – Myllylahti Oy:n ensi kevään kustannusohjelmassa
vilahtelee tuttuja nimiä ja uusia haastajia.

– Olemme iloisia ja otettuja, että yhä useampi kirjamaailmassa jo kannuksia hankkinut kirjailija haluaa tehdä yhteistyötä kanssamme, sanoo
Myllylahti Oy:n toimitusjohtaja Lassi Junkkarinen ja jatkaa: – Ei pidä unohtaa myöskään pitkän linjan kirjailijoitamme, mm. ”haamukirjailija” Ritva
Sarkolan avainromaani Kivinen enkeli on yksi kevään odotetuimmista teoksistamme.   

Kustannusohjelman pääpaino on tutusti jännityskirjallisuudessa, jonka tiimoilta kustantamo tuo markkinoille kymmenen kotimaista teosta
kevään mittaan. Mukana ovat mm. Minervalle aiemmin kirjoittanut Jake Klein -sarjan luoja Jukka Niskanen rikosnovellikokoelmallaan sekä
esikoisteoksensa julkaiseva Jari Peltola, joka on aiemmin tullut tunnetuksi Itse Valtiaat -sarjan käsikirjoittajana. Mielenkiintoinen debyytti on
myös valokuvataiteilija Sakari Kiurun kuvaus fanaattisen lahkon jäljillä kulkevasta toimittajasta. Vahvasti tositapahtumiin nojaava Erkki Koivulan
Suopunkimurha paljastaa totuuden jouluna 1984 Suomea hätkäyttäneestä Inarijärveen syöksyneestä ohjuksesta ja siihen liittyneestä armeijan
salaisesta peiteoperaatiosta. Lietolainen esikoiskirjailija Anitta Kaitajärvi puolestaan vangitsee lukijansa tarinallaan Topi-pojan katoamisesta,
jota varten hän luki metrin verran jatkosodasta ja sen jälkeisestä ajasta kertovaa faktakirjallisuutta.    

Nyt niin pinnalla olevaan chick lit -ilmiöön sekä lukijoiden nauruhermoihin Myllylahti iskee Anu Holopaisen teoksella Ilmestyskirjan täti, joka on
satiirisen hauska kuvaus kahden erilaisen naisen törmäyskurssista ja raastavista yt-neuvotteluista. Toisenlaista raastavuutta tarjoaa Pohja –
kuvaus massiivisesta vesivahingosta, taistelusta vakuutusyhtiötä vastaan ja näiden vaikutuksesta parisuhteeseen.

Ensimmäisen arkeomysteerikirjansa WSOY:n kautta julkaissut ja nyt Myllylahdelle siirtynyt Nemo Rossi rysäyttää auki nuorten kirjakevään
sarjan kakkososalla Mafian linnut, jossa tuttu kolmikko Kaius, Silva ja Leo seikkailevat jälleen Roomassa. Kirja tarjoaa lukijoilleen aimo
annoksen uutta ja arkeologista Rooma-tietoutta vauhdikkaassa muodossa. Nuoria houkutellaan kirjojen pariin myös Topelius-palkitun Reija
Kaskiahon kipeän hauskalla kuvauksella Nikon haparoinnista maailmassa, jossa pojan olisi syytä rakastua tyttöön, ei poikaan. Kevään nuorin
kirjailija Linnea Parkkonen puolestaan vie lukijansa syömishäiriöiden raastavaan elämään, jossa kurkunpalakin on liikaa. 
Lapsia ihastuttaa Taina Kuuskorven kertomus Jokun ikiomasta Talosta, jännitystä kaipaavat puolestaan liittyvät Välkyt veet -kolmikon mukaan
jännittävälle futismatkalle Heta Salmen kirjasarjan kolmannessa osassa.

Kevään koskettavin teos on kirjailija Kirsti Kurosen omakohtainen runokokoelma parantumattomasta luuydinsyövästä, mielen myrskyistä
diagnoosin jälkeen ja kantasoluhoidoista. Yhteistyökumppanina kirjalla on Suomen Syöpäyhdistys, jolle kirjailija lahjoittaa tekijänpalkkionsa.
Myös Linnea Parkkonen tekee palkkioillaan hyvää tukemalla uuden lastensairaalan rakentamista.

Katso koko kustannusohjelma oheisesta linkistä tai osoitteesta http://issuu.com/myllylahti/docs/myllylahti_esite_kevat_2014.
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