
T. KOKKILA & P. HÄMÄLÄINEN / Frankenstein Inc. / 1. I am Doctor Frankenstein, and this is my staff. 
Igor, Monster, Mr Mummy... ... and the invisible man. 2. Do not embarrass me like that again! Put your trousers on like everybody else!

OLAVI TURPEINEN / DETECTIVE TOWER INVESTIGATES/Tower takes a break between adventures/I think it is high time to 
go home./Why on Earth? Listen, barkeeper…/On a night like this there’s nothing going on!

VILLE PIRINEN / HN1 / 1.-Hey, Huumor Nyyssönen!  You got some stuff on your upper lip. 
2.-Oh, so that’s where I left the turd as I sucked on some shit earlier today! 3.-So here I am again, holding a pile of crap.-You’re so silly, Huumor Nyyssönen!

Lauri Mäkimurto

ITÄNEN / SECOS BILL / I think somebody’s watching us.

ROOPE ERONEN / 1) -alright.... let’s turn off the lights and go to sleep... / hey, that looks like a face!





Ladies and Gentlemen! Today we have something special for you. 
From now on ”the new line of puppets” will take the stage. Puppets 
that have already conquered so many hearts! Puppets will this time 
conquer the heart of comic world! Ladies and Gentlemen… may I 
present you…

The Incredible Nytkyt!
Hey ho! We are the Nytkyt!
Hey ho! Not anything like Sytkyt!
Could you at least smile!

Where are the curtains. This is catastrophe!

DETECTIVE TOWER INVESTIGATES/”I became a private eye to get some excitement into my life./And…?/And forget it./This job is just about spying on 
traitorous husbands and looking for stolen planks.

1. We’re going to skiing, so dress up your   long drawers   / What? I don’t want to... 2. You have to if you’re coming! There’s freezing! So dress them up! / 
A-all right. 3. Hey, why you can dress your long drawers underneath?
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1. Meanwhile... 3. - “The curse of the mummy takes another one?”



HN2 / 1.-My life is filled with constant existential cosmic horror. The universe is just a cold and hostile machine designed to crush my frail psyche.
2.-BARF! 3.-See, I immediately vomited in my mouth as I stopped to think about this stuff for a second.

1. ”Look, sis! I’m a super hero!” 2. ”To the skies!” 4. ”Wow! You really got 
uncanny powers! You can turn your face to the back of your head!”

1. ”There is a bogeyman under the bed, dad!” 2. ”Nope, no bogeymen here.” 
3. ”Just your uncle Bert.” 4. ”And he is completely harmless now.”

AURA IJÄS & P.A. M
ANNINEN / THE POTTY VILLAGE CHILDREN

1. ”John Brown’s body lies a-mouldring in the grave!” 2. ”John Brown’s body lies 
a-mouldring in the grave!” 4. ”Doesn’t lie anymore, then!”
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PAULI HIRTOLAHTI / MUTANT TJÄÄREPORI / 
1. Hey, the principal is heading this way! 2. Right, I can clearly smell tobacco. Who’s been smoking here? 
3. It was Mutant Tjäärepori! 4. Right, this means detention.

Kock01 / Booze-Man: Kaptain Kock? What happened to your eye? Kock: I came behind the corner... 
Booze-Man: And you hit the wall!? Kock: No, Pirjo was behind the corner

THE BUS / 1. -Mom? -Yes, what? 2. -Why don’t you ever say hello to the driver? 
-I don’t know him. 3. -But he’s the same driver almost always -Doesn’t matter -But... 4. ...but...you’re not supposed to take a lift from a stranger? 
-No 5. -Then how come you can ride a bus although you don’t know the driver? -Well, because..they’re different 6. ..but I’ll say hello the next time 
-I’ll say hello every time



1. Come to think of it, we don’t have any previous experience on comics… 2. …but here we are. Quite nice coverage too.
And the circulation is? Thousands! 4. Do we have a script? No. But how would the readers know!

ILKKA WAHALA / 1. Daddy, there’s this one kid at school who bullies me... 2. He calls me a eunuch... 

1. Daddy, daddy! I got 10 on math test! 2. Thanks. 3. I started to worry, that i’ll never find kindling paper...

DETECTIVE TOWER INVESTIGATES/”Those dangerous, beautiful dames in need of help…”/They only exist in Bogart’s 
movies, not in real life./But surely you have helped so many people…

1. Franz, while you shave, what do you do with your left hand? 
3. ’A week later’ / Franz, do you sleep your beard under or out of the covers?

1. Where are you going? / Junior’s playing indian, I thought to join in. 2. Oh, please, you could be his father.

VALTTERI TAVAST / 1.-So, are you ready to head out to the countryside? My parents are already waiting for us. 
2.-Oh no. I’ve got so much work right now I think it’s better if we just back out when it comes to going there.
-Alright then. 3.-I still think this would have gone faster driving forwards.

Kock01 / Booze-Man: Kaptain Kock? What happened to your eye? Kock: I came behind the corner... 
Booze-Man: And you hit the wall!? Kock: No, Pirjo was behind the corner

1. -He loves someone else! -The doctor is coming! 2. -We have operated him, his condition is stable, but he mustn’t be shocked. 
3. -That’s why I didn’t tell him he has leukemia.
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1. Daddy, when I grow up, I wanna be an aviator! 2. Wonderful, my son! 
For starters you could fly to the local market and get me some beer...

DETECTIVE TOWER INVESTIGATES/If just for once I could get a really exiting case…/”Something mysterious and different…
”/A murder or something!

1. No-one is playing with me, you hear?! 2. No-one has ever played with me and never will! 3. I can play with uncle.

1. I’m saved! 2. ’Matthew 1’

1. What? What! What?! / I broke one of your vases. 2. You always have to break everything!   / Well...

1.-Oh yeah, Finland’s team is gonna be playing soon! I’ll draw the Finnish flag on my arm, so everybody can see who this dude’s supporting! -Great idea! 2.-Can you draw the Finnish flag on my cheek too? -Can do! 3. [At the stadium:] 
-Here we have some fans. How are you going to show everyone that you’re supporting the Finnish team? -I gave myself a handjob! -And he gave me great head!



1. Sign: Frankenstein electronics/Do you think that customers will come to the store? Why not?
2. Well, most local people are afraid of the castle. Those superstitious idiots! 3. That’s why we have the webshop!

1. Catch it! 2. And miss! 3. And this team lost because they got Tjäärepori.

Kock02 / Kock: Uh, that smell! Pirjo: Oh, your armpits are smelling bad? Kock: No, they are smelling like armpit farts.

MICHEL ESSELBRÜGGE / Laura ja Paul ovat hammaslääkärin lapsia. Yhdessä Laxen kanssa he ovat: ILOISET HAMPAAT JENGI

THE BUS / 1. -Mom? -Yes, what? -My mittens don’t match 2. -That’s right, we couldn’t 
find a single pair. Remember? -Yeah 3. -Can they be different? -They feel warm the same way, don’t they? 4. -Hihihiyea - I could have a different pair of shoes 
also - hihihi 5. -Sit up straight -That could be a bit awkward -Oh 6. -And you’re not supposed to be awkward? -Hm-m - You want to press the button?
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HN3 / 1.-Hey Huumor Nyyssönen, your penis looks awful. 2. ----
3.-I sunk it in acid because I wanted to rid myself of impure thoughts. It didn’t help.-Oh you silly sod, Huumor Nyyssönen!

1. ”Remember that you should be nice to the neighbours out here!” 3. ”I sacrificed your gerbil 
to the Prince of Darkness. I drank the blood!” 4. ”Oh. Well, come inside so we can play!”

1. On the next break I’ll come and bully you, Tjäärepori 2. Huh, Tough Guy-Toni! 3. Where is that mutant? 4. There he is. Running away to the forest.

Kock03 / Kock: Hey, Booze-Man! Come here and we’ll get wasted with couple of broads. Kock: Oh, you are allready drinking with 
couple of brown eyed girls? Booze-Man: Yeah couple of horny brown eyes are staring at me right now.

ILOISET HAMPAAT JENGI / 2. Poks! 3. Voi paska! 4. Hehhehheh!

THE BUS / 1. -Mom... -Yeees? -Does this bus go to grandma’s? 2. -I don’t think it does. That’s 
a longer trip. -Oh...how long? 3. -We’ve been there. Remember how long it took us by car? -Yea, I was listening to Rölli [Finnish children’s programme] the whole 
time -Yes, I think you did 4. -But mom, isn’t grandma your mother? -She is. 5. -Why do you live such a long way from your mother? -Well... that just happened. 6. 
-I’ll never move a long way away from you. You can always ride there by bus. -Should we call grandma when we get home?



1. If you want to take good photos with the phone, this one has so-called monster camera.
2. Why such a name? Try it yourself... 3. The monster likes to pose.

HN3 / 1.-Hey Huumor Nyyssönen, your penis looks awful. 2. ----
3.-I sunk it in acid because I wanted to rid myself of impure thoughts. It didn’t help.-Oh you silly sod, Huumor Nyyssönen!

1. On the next break I’ll come and bully you, Tjäärepori 2. Huh, Tough Guy-Toni! 3. Where is that mutant? 4. There he is. Running away to the forest.

1. AAAH! 2. What’s all this shouting? 3. Toni was about to beat me up. 4. Nonsense. It’s not nice to speak ill of Toni.

2) eyes and nose, but no mouth. / those little holes look like ears! / and that’s the worst part of this.

3) just a clic and it’s dark. / for some reason i feel like this day isn’t over yet..

4) sweet darkness. and silence. / you can finally hear your own thoughts. / i hope he doesn’t turn the lights on anymore. / 
i wonder where did he go. / soon my thoughts will be interrupted again! / aaaaaaaaaaarrrghhh!

ILOISET HAMPAAT / Haista vittu Hammasmätimys! Haista vittu!THE BUS / 1. -Mom... -Yeees? -Does this bus go to grandma’s? 2. -I don’t think it does. That’s 
a longer trip. -Oh...how long? 3. -We’ve been there. Remember how long it took us by car? -Yea, I was listening to Rölli [Finnish children’s programme] the whole 
time -Yes, I think you did 4. -But mom, isn’t grandma your mother? -She is. 5. -Why do you live such a long way from your mother? -Well... that just happened. 6. 
-I’ll never move a long way away from you. You can always ride there by bus. -Should we call grandma when we get home?



Kaksoset 21.5.-21.6.
Kesäsateet putsaavat pölyisimmänkin 
arjen. Juoruilun määrä ja laatu paranee 
kun voi aloittaa puhtaalta pöydältä. 
Terassiväki varokoon kun kiidät 
pöydästä pöytään ja twiittaat jokaisen 
pienenkin oikun matkallasi. Sharing is 
caring.

Rapu 22.6.-22.7.
Et ikinä unohda lukita pyörääsi etkä 
avata sitä. Ylös, ulos ja pyörälenkille! 
Muista välttää linja-autokaistaa sekä 
asfalttina että kuskina. Pyörä on 
mankeli, mutta älä tule mankeloiduksi!

Leijona 23.7.-22.8.
Kuunteleeko kukaan käskyjäsi? 
Tekisikö mieli palata savannille? 
Pureskele tätä hieman ja huomaat 
että on helpompi niellä kun on 
kunnolla jauhanut ja on vähän sylkeä 
kyytipoikana.

Neitsyt 23.8.-22.9.
Olet maltillisesti virittänyt 
ponnahduslautasi ja nyt voit vihdoin 
kurottaa kohti taivaita. Muistat tämän 
sanomattakin että suunta on ylös-alas-
ylös-alas jne. Nauti näkymistä ja ei se 
mitään jos oksennus hieman yllättää.

Vaaka 23.9.-23.10.
Olet luonteeltasi tasapainottelija 
ja kun aiemmin oli sinulla hyvä 
tasapaino perseen levähtämisen ja 
kaljamahan välillä, on sinulla nyt myös 
sivuttaissuunnassa ”lemmenkahvat”. 
Visuaalista silmääsi hivellään nyt 
sillä ainakin on enemmän pinta-alaa 
tatuoinneille.

Skorpioni 24.10.-22.11.
Tunnet syvästi kuinka sinusta olisi 
purkautumassa jotain uutta. Tämä 
ei ole alatyylinen purkaus vaan aivan 
erilainen ’mustaa valkoiselle’ –tapaus. 
Kirjaa ajatuksesi.

Jousimies 23.11.-22.12.
Suorasanaisuutesi ei taivu sopivalle 
käyrälle arvioitavaksi. Jos muut kynät 
penaalissa ovat hukanneet teroittimen 
niin muista että sinulla on pyyhekumi 
toisessa päässä. Pyyhi jälkesi ja aloita 
alusta.

Kauris 23.12.-21.1.
Kiitos Jeesus, että kauriit ovat 
olemassa. Kun isänmaa oli ja on 
menossa viemäristä alas, tulevat 
kauriit apuun. Tähdet ovat eduksesi 
puistoissa ja terasseilla, varsinkin 
Kiitos-paita päällä.

Vesimies 21.1.-19.2.
Mutkikkaalla tiellä vetelet suoria 
vain haluamallasi tavalla. Gps on 
hukassa eikä sillä väliä. Lähtee liikkeet 
ammattilaistasolla. Hyvä.

Kalat 20.2.-20.3.
Haiset yhtä pahalle kuin horoskooppisi 
joten pulahdappa elementtiisi ja 
raikastu. Aurinko antaa energiaa 
tavoitella uusia projekteja kunhan 
vain pysyt erossa liiasta nesteellä 
läträämisestä. Ei tippa tapa eivätkä 
kalat ämpärissäkään viihdy.

Oinas 21.3.-20.4.
Sisälläsi sikiää totuuden siemen, 
ainakin uskottelet niin. Jos tallettaisit 
siemenesi talteen voisi siitä versota 
uuden ajan alku. Tai sitten ei.

Härkä 21.4.-20.5.
Nyt on herkuttelun aika. Olet saattanut 
panna merkille erään aistinautinnon ja 
et malta päästä maistelemaan sitä. Mikä 
estäisikään sinua nyt? Muista kuitenkin, 
että jaettu ilo on paras ilo.

1. The last Finnish film I saw was Year 85. Same here.                     2. I think it was Numbskull Emptybrook in Spain.

1. Crac! 2. Some medicine tablets are scored, so they are easier to split in half. Yes? 3. This tablet split quite easy as well.

DETECTIVE TOWER INVESTIGATES/
If just once…/”…I could get a 
chance to solve a real crime… 
something larger than life…”/
”…something surprising…”

HN4 / 1.-I often think about dying in some freak accident. 2.-Aaah!

1. -The signature is clearly a fake!    
-Then the paper is not legal? 
2. -No, you have to get back 

immediately! 
3. -Groaar! -Too late!



1. What’s that smell? 2. The bin has been emptied and I took shower already. 
4. Just wonder when is the last time Garfields litterbox’s sand has been changed.

1. Daddy, I have a crush on this girl, but I’m too afraid to ask her out, because I fear, that she’ll laugh at me... 2. Just screw her... 1. Congratulations my son. You’re finally a man. 2. I remember when I turned 10. But daddy, I’m only 8.  
3. All the fucking same. I’ll open my celebration bottle anyway...

DETECTIVE TOWER INVESTIGATES/EEEEEEEEK!/TSHOCK!/Grggll… help…

DETECTIVE TOWER INVESTIGATES/TSHOCK! TSHOCK! TSHOCK! TSHOCK! etc…

DETECTIVE TOWER INVESTIGATES/Bleeaaarrgh/Dammit… /I will show you all…/Uuhh… /Next week: a new adventure!
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1. -No doubt about it, miss Jennings. Brannigan has lost the game. -Yeah? 2. -Suddenly! -BAM! 3. -Damned! Brannigan 
made it after all! We’ll have to think of something quickly! - How about this?

1. -I have to find Flaks! 3. -Urrf.. puff... -You’re not Flaks... I...

1. The man who came in to my office yesterday, wasn’t kidding around. -I know, it was Barlington... 2. Then you knew 
about it, and still... -Betsy dear, I know it doesn’t sound good, but I couldn’t... 3. -But now let’s order some pizza and 
think about it properly...

TIINA LEHIKOINEN / cheese plate disco



Are you stalking the previous strips? They weren’t that awesome.

1. Daddy, I burned my head in the sun! It hurts! 2. Well.. Come over here, so we can put something cold on it. 
3. There you go! You can hold my beer can on it while I watch hockey...

DADDY, HELP! I’M ON FIRE!

1. Could we still play for a little while, daddy? Daddy has to take some sports drink. 
2. Couple of sports cigarettes wouldn’t hurt either...

1.-Congratulations, Tuukka! We baked you a giant cake for your name day! -Wow! Thanks! 2.-We did make one small mistake, 
though... We forgot to make air holes for the surprise stripper inside the cake, so she’d get some air. -I’ve got another tip for you, 
boys: usually the stripper is put inside the cake after you cook it...

AJELUA

1. -What do you mean? -Ah, it was the case of the human-gorilla, it was a dilly... 2. -Flaks remembers.. -GROAAR! -Too late! 
3. -And what happened then? -Well THAT was really something, because, you see...

1. I need to warn Flaks immediately! 2. -Too late! -PANG! -Farewell, Flaks Benson! 3. -And now it’s time for a little smoke.. 
What was that?

1. What was that clicking sound, Betsy? 2. -Flaks, it’s Fenton, he’s listening us! Oh, Flaks!

15 ball ice cream / hairy head cucumber that uses a curling iron / a snow lantern disguised as a palm tree



These Red Nose Day noses should also come in bigger sizes!

HN5 / 1.-Almost every night I think about suicide. I wonder if the nothingness of death would be better than 
consciousness. 2.-I stare into the darkness long and hard, wishing that it would stare back at me. 3.-But the darkness 
doesn’t answer. It just keeps on being a cold, lifeless void. Like an endless, shoreless sea without any meaning.

1. ”Why is that man in the nightshirt following us all the time?” 2. ”Hey kids, I’m your guo... guardian angel!”
4. ”Of course this explains a lot!”

5) maybe he did go to sleep! / it’s time for 
the best part of the day. / which is night.

6) it’s dark and peaceful... / 
oh it’s very sickening.

ILOISET HAMPAAT / Sä et oo tyttö! / Oot varmaan tartuttanut hammasmädän minuun!

ILOISET HAMPAAT 

THE BUS / 1. -Mom? -Yes, what? -My mittens don’t match 2. -Remember when it was summer 
and really hot -I do, last summer was really hot 3. -Remember we wished it would soon be winter and cold -Did we? 4. -Now one would wish it 
was summer again -I was thinking about that... 5. ...if we’d be glad about cold and winter now...6. ...’cos soon it’s summer and hot again

spaghetti doing limbo / a dog-shaped swimming pool / the hole of the cat-headed key
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Irène on 24-vuotias pariisilainen 
opiskelija, joka työskentelee osa-
aikaisesti paperikaupassa. Hän 
kertoo lukijalle poistattaneensa 
toisen rintansa ollakseen oikea 
amatsonisoturi. Arkisin hän haas-
tattelee Pariisin asunnottomia ja 
kantaa mukanaan sapelia, nuk-
kuu sen kanssa. Hän kuvittelee 
olevansa sarjakuvasankari ja 
osaavansa lentää.  Irènen tarina 
on kuvaus syöksykierteestä, ah-
distuksesta, syrjäytymistä ja kai-
kesta siitä, minkä ihminen jättää 
julkisivunsa taakse.

Ruppert & Mulot
IRÈNE JA IRTOLAISET - 19 €

Ukkometsolan sikatila on vaaras-
sa ajautua konkurssiin ja perintö-
verotkin pitäisi maksaa. Pystyvät-
kö kolme veljestä nostamaan tilan 
uuteen loistoon? Ukkometsolan 
Arvo haluaa pelastaa kauan su-
vulla olleen sikalan ja siinä samal-
la moniongelmaiset veljensä Arvin 
ja Aaken. Onko sianmaitotuotanto 
ratkaisu kaikkiin ongelmiin? Uk-
kometsola on sarjakuva sianmai-
dosta, kapitalismista, ahneudes-
ta, rasismista ja masennuksesta, 
mutta myös tarina periksiantamat-
tomuudesta, lähimmäisenrakkau-
desta ja toivosta.

Yksinhuoltajaäidin elämän maa-
gisesta käännekohdasta. Sarjan 
päähenkilön arjen täyttävät kolme 
lasta, vastuu ja pakerrus syksyn 
harmaudessa. Työ kirjastossa 
Harry Pottereineen tarjoaa pa-
kotien fantastiseen maailmaan. 
Toden ja epätoden rajat ovat 
häilyväiset. Vähämäki piirtää 
päähenkilöstään hienovaraisen 
kuvan näyttäen sekä tämän vah-
vuudet että heikkoudet. Hento lyi-
jykynäpiirros tukee teoksen unen-
omaisuutta.

Toivon kirjat on tarina yksinkertai-
sesta elämästä, iloista ja suruista, 
kuolemastakin - kaikesta lempeän 
humoristisella otteella. Millainen 
oli pariskunnan hippi-look ja mil-
laisia haaveita heillä oli nuoruu-
dessaan? Entä kuka tällä kertaa 
saa viimeisen valssin? Viimeinen 
Toivon kirja on fragmentaarinen 
leikekirja pääosapariskunnan eri 
elämänvaiheista. Talvi on saa-
punut vieden mukanaan syksyn 
synkeyden.

Kopiohuoneita, videotykkejä, 
energiajuomia ja kiihkeää kilpai-
lua menestyksestä! Astu ihmisten 
ihmeelliseen maailmaan Offices & 
Humans -toimistoroolipelin ja sen 
kaksipäisen pelinjohtajan opas-
tamana! Heitä noppaa ja seuraa 
kohtaloasi pomosi suosioon tai 
kasvojesi menetykseen. Ja mikä 
tärkeintä: älä unohda viimeistellä 
CD-r:n kopiointia! AOH on täynnä 
absurdia huumoria, outoja tunnel-
mia ja yllättäviä juonenkäänteitä.

Roope Eronen
ADVANCED OFFICES & HUMANS - 15 €

White Cuben pääosissa ovat 
kaksi pulloposkista kaikkitietävää 
”kriitikkoa”, jotka teoillaan kom-
mentoivat kokemaansa. Tämä 
hullunhauska sanaton sarjakuva 
sijoittuu kulttuurielämän pyörtei-
siin - museoihin, taidenäyttelyihin, 
performanssitilaisuuksiin, kokeel-
lisen musiikin konsertteihin. Van-
denbroucke uskaltaa nauraa tälle 
pyntätylle eliitille päin naamaa. 
Teos on syystäkin saanut esikoi-
seksi huomattavan hyvän vas-
taanoton eri puolilla maailmaa.

Brecht Vandenbroucke
WHITE CUBE - 20 €

KASPER STROMMAN ILLUSTRATED
DESIGN ENCYCLOPAEDIA - 19 €

Kamagurka & Herr Seele
COWBOY HENK JA LAHJAHEVOSET - 15 €

Tommi Musturi
BEATING - 30 €

Edward Gorey
SEKOPÄISET SERKUKSET - 25 €

Miltä tuntuisi olla ihminen? Hy-
pätä päivittäin toimistopöydän 
ääreen ja osaksi kilpailuyhteis-
kuntaa? Lukemalla tämän kirjan 
se on mahdollista! Offices & 
Humans on lohikäärmeille tar-
koitettu toimistoroolipeli, jossa 
pelaaja tavoittelee taloudellista 
ja sosiaalista menestystä. Roo-
pe Eronen taas on Tampereelta 
helsinkiläistynyt absurdimman-
puoleinen humoristi, joka kutkut-
telee nauruhermoja!

Roope Eronen
OFFICES & HUMANS - 12 €

Antologiasarjan toinen osa mit-
taa yksilön ja yhteisöllisyyden, 
paikallisuuden ja yleisinhimilli-
syyden rajoja. Pohjoinen arkipäi-
vä saa sarjoissa fantastisia tul-
kintoja. Mukana olevat taiteilijat: 
Terhi Ekebom, Grönroos & Ran-
tio, Matti Hagelberg, Pauli Kallio, 
Tarmo Koivisto, Mika Lietzen, 
Petteri Tikkanen, Tiitu Takalo, 
Katja Tukiainen ja Riitta Uusitalo.

FINNISH COMICS ANNUAL 2012
(Toim. Reija Sann) - 30 €

Gynekologiaa on novellimittai-
nen voimannäyte yhdeltä nyky-
sarjakuvan mestareista. Clowes 
kaivautuu kirurgisella tarkkuu-
della herra Eppsin mielenlaa-
tuun, tämän taitelijuuteen sekä 
ympärillä vaeltavaan seurapiiriin. 
Epps on katkeroitunut, ajan te-
rältä tiputtautunut ihmisvihaaja, 
jonka koko elämä suuntaa kohti 
lamaantunutta yksinäisyyttä. 

Daniel Clowes
GYNEKOLOGIAA - 8 €

Herrasmiessafari vie lukijan ko-
lonialistiselle merimatkalle Afrik-
kaan. Perinteiset keihäsmatkat 
unohtuva, kun tekijät ryöpyttävät 
lukijan eteen oman tuhon laivu-
eensa. Teoksen pääosissa on 
kaksi reportteria, jotka kommen-
toivat oman maanosansa histo-
riaa ja sen kautta nykypäivää. 
Tämä on kirja vallasta, sen vai-
kutuksista sekä moraalin lopusta.

Ruppert & Mulot
HERRASMIESSAFARI - 14 €

En koskaan pitänyt sinusta on 
riipaiseva omaelämänkerralli-
nen ja moniulotteinen muistel-
ma menetyksistä ja yrityksistä 
sopeutua. Kirjan Chester on 
introvertti teini, joka käy tais-
telua tunteitaan vastaan. Ys-
tävyyssuhteet, ensimmäiset 
rakkaudentuntemukset sekä 
äidin horjuva mielenterveys täyt-
tävät ujon päähenkilön mielen. 
Kanadalainen Chester Brown 
vangitsee tähän teokseen mur-
rosiän kaikessa sen tuskassa ja 
noloudessa.

Chester Brown
EN KOSKAAN PITÄNYT SINUSTA - 18 €

Helsinkiläisen sarjakuvakollek-
tiivi Kutikutin Specter pitää si-
sällään epänormaalia kauhu- ja 
tieteissarjakuvaa. Tämän suuri-
kokoisen ja värikkään teoksen 
17 taiteilijan käsissä teemat 
venyvät ja paukkuvat kuin psy-
kedeelinen purukumi – apoka-
lyptiset tulevaisuuden visiot yh-
distyvät arjen kauhuun ja paljon 
muuta. Mukana eetteripyörteis-
sä mm. Aapo Rapi, Amanda Vä-
hämäki, Roope Eronen, Jarno 
Latva-Nikkola, Anna Sailamaa 
ja Tommi Musturi.

Kutikuti
SPECTER - 15 €

Tämä kirja ei sisällä tylsiä yksi-
tyiskohtia kuten ”suunnittelijan 
nimiä” tai tietoa, joka perustuu 
”tosiasioihin”. Kasper Strömman 
ottaa asiallisesti kantaa mullista-
en suomalaisen design-kentän, 
sillä miten muutenkaan hyvä 
suunnittelu erotetaan huonosta 
kuin osuvin, painokkain mielipi-
tein? Ensyklopedia opastaa lu-
kijansa myös aivan kotikonstein 
ja ihan itse ”duunaamaan” omat 
design-klassikkonsa.

Volta Valleyta pitää pelon vallas-
sa bandiittijoukko, joka lahjoittaa 
pahaa-aavistamattomille lehmi-
paimenille hevosia. Preerian voi 
näiltä sadisteilta pelastaa vain 
Cowboy Henk! Ehtiikö Henk 
opetella aakkoset, ennen kuin 
joka pilttuussa hirnuu lahjahe-
po? Pitääkö tulitikkulinnoitus 
iowat loitolla pingisottelun ajan? 
Entä intiaanien jazztietämys? 
Cowboy Henk ja Lahjahevoset 
on absurdin huumorin helmi.

Edward Gorey oli yhdysvalta-
lainen kirjailija, kuvittaja ja sar-
jakuvantekijä. Kulttimaineeseen 
nousseen erakkosieluisen tai-
teilijan n. 100 teoksen tuotanto 
kuvittaa riipaisevan kauniisti 
kuoleman ja yksinäisyyden tee-
moja. Mm. ohjaaja Tim Burton 
mainitsee Goreyn yhdeksi tär-
keimmistä vaikuttajistaan. Se-
kopäiset serkukset ja muita ta-
rinoita on ensimmäinen Edward 
Gorey -suomennos.

Roope Eronen
KOIRANKAKKAA - 18 €

Paimen on Anna Sailamaan 
esikoisalbumi, tarina miehen-
alusta, joka löytää metsästä 
kuolleen joutsenen. Päähenkilö 
Olavi on jäänyt kotiseudulleen 
ja työskentelee paikallisessa lei-
pomossa. Pienen kylän arjen on 
aika ohittanut. Jäljellä ovat tutut 
paikat, muistot ja ihmiset on-
gelmineen. Ristiriitojen keskellä 
Olavi etsii omaa suuntaansa.

Anna Sailamaa
PAIMEN - 20 €

Lehti-ilmoitus etsii “kakkaajaa 
korkeatasoiseen sarjakuvaan”. 
Tämä ilmoitus muuttaa pää-
henkilömme elämän tyystin. 
Kakanpidättely, ufo-nauhat ja 
kustannusmaailman pyörteet 
vievät hauvamme mennessään. 
Roope Erosen esikoissarjaku-
va-albumi jatkaa tekijän absur-
dinhauskojen eläinsarjakuvien 
sarjaa. Lupa nauraa!

Lincoln on käynnistänyt maa-
ilmanlopun. Vallitsevat lait ja 
moraali on sysätty syrjään. Sa-
maan aikaan maan asukkaiden 
sekaan on soluttautunut muu-
kalaisrotu ”imurit”. Romahtavien 
kulissien ja sekasorron keskellä 
kirjan päähenkilön, teinityttö Lil-
lyn, ensisijainen pyrkimys on sel-
viytyä. Vacuum Horror on $hun-
gan pulp-henkinen kulttiteos.

Aaron $hunga
VACUUM HORROR - 10 €

Taiturimainen sarjakuva mie-
hestä ja tämän seikkailusta 
kohti fantasiaa. Tarina alkaa 
kuvilla Kongosta, päätyen piir-
roskoulun kautta kohti mieliku-
vitusmaailmoja ja tulevaisuutta. 
Kirjan pitkäpartainen päähenkilö 
on tarkkailija, jonka elämää ja 
haaveita tekijä hienovaraisesti 
kuvaa. Schrauwen on nykysar-
jakuvan todellinen löytöretkeilijä.

Olivier Schrauwen
MIES JOKA ANTOI PARTANSA KASVAA- 30 €

Emmi Valve
SIT KUN SUN NAAMA RÄJÄHTÄÄ - 12 €

Lauri Mäkimurto
KEITTOKIRJA - 8 €

Aapo Rapi
TULEVAISUUDEN MIES - 4 € 
KELOMÖKKIEN MIES - 4 €

Hanneriina Moisseinen
ISÄ - 25 €

Kokoelma Tommi Musturin piir-
roksia ja maalauksia. Kirjan yli 
200 kuvaa on koottu vuosien 
2003-2012 välisenä aikana jul-
kaistuista loppuunmyydyistä 
taiteilijakirjoista ja pienkustan-
teista sekä eri puolilla maailmaa 
julkaistuista kuvituksista. Bea-
ting on kuvallinen löylytys - iso-
kokoinen, energinen värien ja 
muotojen ryöppy, joka paljastaa 
tekijänsä laajan tyyliskaalan. 

Emmi Valveen esikoisalbumi 
pitää sisällään päiväkirjamer-
kintöjä vuoden 2011 ajalta. Yksi-
näisyyden, seksin ja rakkauden 
lisäksi teos kertoo läheisen ihmi-
sen kuolemasta, kaipuusta ja ai-
kuistumisesta.  Valve tunnetaan 
sarjakuvakentällä tämän pal-
kituista omakustanteista sekä 
räävittömästä blogistaan.

Elämä on kielletty hedelmä, 
jota harva uskaltaa maistaa. 
Keittokirja on mustan huumorin 
sävyttämä ekspressiivinen ku-
vaus nuoren aikuisen matkasta 
itseensä. Teoksen päähenkilö 
on todellisuudesta syrjäytyvä 
miehenalku, jonka ajatuksissa 
ja teoissa risteilevät nyky-yh-
teiskunnan hedonistiset ja pää-
määrättömät unelmat. Härski 
Luke ja Kuti -lehdistä tutun Lauri 
Mäkimurron esikoisalbumi on 
erilainen keittokirja.

Kelomökkien mies on mustan-
humoristinen strippisarjakuva 
masentuneesta, alkoholisoi-
tuneesta ja itsetuhoisesta elä-
mäntapataiteilijasta. Se on po-
nunkatkuinen sukellus syvälle 
tragikoomiseen suomalaiseen 
sielunmaisemaan, jossa elä-
mää ryydittävät kirosanat ja 
kuolemanpelko. Tulevaisuuden 
miehessä päähenkilömme on 
sattuman kautta ajautunut tule-
vaisuuteen. Suomalaisen mie-
hen elkeet silti ovat ja pysyvät!

Läheisen kuolema on omaiselle 
helpompi asia kuin tämän ka-
toaminen. Kun ihminen katoaa 
ilman syytä, ei voi kuin odottaa. 
Joskus omaisten epätietoisuus 
kestää vuosia. Missä vaiheessa 
kadonneesta aletaan puhumaan 
menneessä aikamuodossa? 
Missä vaiheessa voi surra? Isä 
on Hanneriina Moisseisen kol-
mas sarjakuva-albumi - oma-
elämänkerrallinen kirja katoami-
sesta, toivosta, unohtamisesta 
ja muistamisesta.

Jarno Latva-Nikkola
UKKOMETSOLA - 25 €

Amanda Vähämäki
SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA - 6 €

Tommi Musturi
VIIMEINEN TOIVON KIRJA - 14 €
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HN6 / 1.-Other people are as unreachable for me as the most distant stars. 2.-That’s how it is -Everyone dies alone.

1. Hey, Tjäärepori. Bring me a trashcan 2. Crashtan. 3. What? 4. Crashtan. 
5. Trashcan is spelt backwards crashtan. 6. No, it’s not. 

7) why light switches, sockets and stuff like that often look like faces? / should i be answering or something? why do 
people look like arses? / oh, how i wish you could talk!

8) i think i’ll take a photo of you! / clic / it totally looks like a face!

9) it looks like a human being... / i wish one could make him live. / i’d rather go short circuit.

11) no! don’t fall asleep now! / don’t do this to me! / turn the lights off before crying yourself to sleep! 12) tomorrow is a new day! / or it won’t be if you spend energy on THIS! / you can’t be that selfish!

Kock04 / Now available new pampering toilet paper for sensitive people!

ILOISET HAMPAAT KOULUSSA / Teidän täytyy särkeä pähkinä!ILOISET HAMPAAT / Karkkia

1. Doggoned flying saucer hit me! 2. -You won’t get me, martian bastards!


