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Bazar Kustannus Oy on osa pohjoismaista Bazar Publishers -kustantamoryhmää. Suomessa Bazar 
Kustannus Oy kustantaa pääasiassa käännöskirjallisuutta, mutta tavoitteena on tehdä myös suomalaista 
kirjallisuutta tunnetuksi muissa Pohjoismaissa.   

 

 
Keltainen maailma on kirja elämänilosta ja pienistä oivalluksista  
Albert Espinosa, Keltainen maailma 
 

Albert Espinosan esikoisteos Keltainen maailma on kokoelma kirjailijan havainnoista ja 
oivalluksista, joita hän syöpäsairautensa aikana sai. Teos kannustaa lukijaansa löytämään 
elämänilon.   

Albert Espinosa sairastui syöpään 14-vuotiaana. Kymmenen vuoden sairastamisen aikana hän 
menetti syövälle toisen jalkansa, toisen keuhkonsa ja palan maksaa. Vaikeuksista huolimatta 
Espinosa on säilyttänyt elämänmyönteisen asenteensa. Hän ei ole halunnut kirjoittaa kirjaa 
syövästä. Espinosa on koonnut kirjaan sairastamisen aikana tekemiään oivalluksia, joita on voinut 
soveltaa myös myöhempään elämäänsä. Näiden oivallusten avulla hän johdattaa lukijan 
tutustumaan keltaiseen maailmaansa.   

Keltainen maailma on elämäntapa. Se on maailma, jossa ei ole sääntöjä, jossa mikään ei ole 
ehdotonta ja jossa kaikella on kaksi puolta. Espinosa kirjoittaa keltaisista ihmisistä ja haluaa 
meidän myös etsivän ympäriltämme omia keltaisia. Keltaiset eivät ole rakastettuja eivätkä ystäviä 
vaan jotain siltä väliltä. He tulevat elämäämme kuin sattumalta, koskettavat ja jakavat samalla 
jotain merkittävää kanssamme. Espinosan omassa elämässä tällaisia olivat muun muassa 
sairaalan huonetoverit, joiden kanssa hän heräsi ja meni nukkumaan.   

Espanjalainen Albert Espinosa (s. 1973) on koulutukseltaan teollisuusinsinööri. Hän on 
työskennellyt pitkään elokuva- ja teatterialalla näyttelijänä, ohjaajana ja käsikirjoittajana. Keltainen 
maailma on kirjailijan esikoisteos. Espinosalta on julkaistu neljä teosta, joiden oikeudet on myyty yli 
20 maahan. Hän on käsikirjoittanut muun muassa Suomessakin esitetyn televisiosarjan Sairaan 
kaunis elämä.  

Bazar Kustannus lahjoittaa jokaisesta myydystä Keltainen maailma -kirjasta yhden euron 
Syöpäjärjestöjen valtakunnalliselle neuvontapalvelulle.  

Espanjankielinen alkuteos: El mundo amarillo 
Suomennos: Taina Helkamo 
Sidottu  / 192 sivua 
ISBN: 9789522790828 
KL: 17.3  

”Keltainen maailma on samaan aikaan herkkä, värikäs ja iloa kupliva teos. Jokainen kuolevainen joka haluaa 
tietää, kuinka elää paremmin ja hyväksyä haavoittuvuutensa, löytää kirjasta sekä hullunkurisen että 
armollisen puolen.” 
The Independent 
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