9789515243997 Kalsarikänni
Suomi on yksi maailman onnellisimmista maista. Tilastokeskuksen vuonna 2016 kokoamien
tietojen mukaan Suomi on muun muassa maailman vakain valtio, maailman vapain maa,
maailman turvallisin maa. Lisäksi Suomessa on maailman paras hallinto ja maailman
riippumattomin oikeuslaitos. Suomi on myös inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman
paras maa.
Kaiken tämän auvon selittää vain yksi seikka. Missään muualla maailmassa ei ole osattu
yhtä onnistuneesti kuvata hyvän olon, rentoutumisen ja palautumisen filosofiaa yhdessä
ainoassa sanassa: Kalsarikänni.
Jokainen tietää, mitä kalsarikänni on, kun sen kokee. Todellinen taitaja nauttii kalsarikännistä
myös joutuessaan pois kotoaan työreissuilla hotellissa, vieraisilla tai lomamatkalla.
Kalsarikänni on elämänasenne, meditaatiota joka vapauttaa paineista ja pakonomaisesta sosiaalisesta
suorittamisesta. Se ei ole takakireää hyggeilyä, vaan aitoa nollaamista.

9789515239785 Kivaan kipuun
Nyt Luxus-editio kovissa kansissa!!! Rakastettujen mediamokien kootut nyt DeLuxelahjalaitoksena – mukana Kukkivan syyspervon ja Kaikki Ranteet auki -teosten parhaimmisto
sekä uusimmat älynväläykset ihmiskunnan kirjallisen tuotannon ehtymättömästä
runsaudensarvesta. Lupaamme lopettaa tähän.

9789513199616 Alma - Edelläkävijän tarina
Historian uranuurtajanaisia Ilmeikäs kuvaus särmikkäästä tutkijasta ja kulttuuripersoonasta.
1940-luku lähenee loppuaan. Viimeistä syksyään ja talveaan elävä 78-vuotias Alma
Söderhjelm ei enää juuri jaksa poistua huoneestaan Saltsjöbadenin sanatoriossa. Hän
muistelee elämänsä vaiheita ja ihmisiä, ja ajatuksenvirtaa rytmittävät hoitajien ja ystävien
vierailut. Vuonna 1870 Viipurissa syntynyt Alma Söderhjelm aloitti tutkijanuransa aikana,
jolloin naiset joutuivat anomaan vapautusta sukupuolestaan päästäkseen yliopistoopiskelijaksi ja valtion virkoihin. Söderhjelm oli Suomen ensimmäisiä naispuolisia ylioppilaita
ja väitteli tohtoriksi vuonna 1900 aiheenaan Ranskan vallankumouksen aikaisen lehdistön
historia. Hänestä tuli vuonna 1906 Pohjoismaiden ensimmäinen naisdosentti ja vuonna 1927
Suomen ensimmäinen naisprofessori. Suurelle yleisölle Söderhjelm tuli tunnetuksi
teatterikriitikkona, kirjailijana ja tuotteliaana pakinoitsijana. Jo lapsuudenperheessään
"älykkäisiin mutta rumiin" luokiteltu Söderhjelm ei koskaan mennyt naimisiin, mutta oli vapaan rakkauden
puolestapuhuja ja tarkasteli kirjoituksissaan ihmissuhteita ja tapakulttuuria viihdyttävän kirpeästi. Tummia sävyjä
henkilökuvaan tuo hauskana seuraihmisenä tunnetun Söderhjelmin perimmäinen yksinäisyys ja ulkopuolisuus.
Merete Mazzarella luo elämäkertaromaanissa ilmeikkään kuvan särmikkäästä Söderhjelmistä ja avaa kiintoisia
näkymiä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen elämään. Merete Mazzarella on pohjoismaisen kirjallisuuden
professori emerita, jonka ajan ilmiöihin pureutuvat teokset ovat herättäneet poikkeuksetta vilkkaan keskustelun.
Kirjallisesta tuotannostaan hän on saanut useita palkintoja.

9789513193799 Elämän tarkoitus
Perimmäisten kysymysten äärellä Merete Mazzarella kirjoittaa suurista teemoista
syvällisesti, maanläheisesti ja tarkan havainnoijan varmuudella. Moni kuittaa elämän
tarkoituksen pohdinnan lannistavana urakkana, johon rohjetaan tarttua korkeintaan
kirkasotsaisessa nuoruudessa. Merete Mazzarella katsoo kuitenkin tulleensa ikään, jossa
tällaisesta vähättelystä ei tarvitse piitata. Hän arvelee torjunnan ja pilkanteon johtuvan osin
siitä, että ihmiset miettivät elämänsä tarkoitusta enemmän kuin haluavat myöntääkään.
Mazzarella lähestyy aihettaan eri suunnilta: hän pohtii maailmankuvaa, joka luo puitteet
elämän tarkoituksen etsinnälle, sattumaa, kohtaloa ja valintoja. Hän kirjoittaa pahuudesta,
anteeksiantamuksesta, surusta, myötätunnosta ja hyvästä elämästä. Mazzarella esittää
myös oman uskontunnustuksensa kirjaamalla asioita, joihin uskoo ja jotka tekevät hänen
elämästään mielekkään. Näitä ovat esimerkiksi avoimuus elämän moninaisuudelle,
ystävyys, keskustelu, toivo, arki ja ihmettely. Tuttuun tapaansa Mazzarella on ajan hermolla ja käsittelee ikiaikaisten
teemojen lomassa myös päivänpolttavia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Merete Mazzarella on pohjoismaisen
kirjallisuuden professori emerita, jonka ajan ilmiöihin pureutuvat teokset ovat herättäneet poikkeuksetta vilkkaan
keskustelun. Kirjallisesta tuotannostaan hän on saanut useita palkintoja.

9789513184711 Aurinkokissan vuosi
Kirpeitä huomioita ja inspiroivia ajatuksia ikääntymisestä ja ajan riennosta
Omasta elämästään ammentaen Merete Mazzarella kirjoittaa takuuvarmaan tyyliinsä –
viisaasti ja hauskasti.
Mikä on sattuman rooli rakkaudessa? Mitä tarkoittaa olla uskollinen itselleen? Olivatko asiat
ennen paremmin, ja jos olivat, niin kenellä? Korostetaanko elämysten ja elämänlaadun
maksimointia nykyisin jo niin paljon, että tästä on muodostumassa uusi ahdistuksen
lähde?Muun muassa nämä kysymykset lähtökohtinaan Merete Mazzarella palaa
uutuuskirjassaan vahvasti henkilökohtaisiin teemoihin. Ikäihmisten rakkaus, ero vanhoilla
päivillä, suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin, vanhuuden vaivat ja univaikeudet, ystävien
kuolema tai katoaminen dementian hämäriin sekä vanhustenhuollon kehitysnäkymät
kuuluvat 70-vuotispäiväänsä lähestyvän kirjoittajan pohtimiin aihealueisiin.
Merete Mazzarella on pohjoismaisen kirjallisuuden professori emerita, jonka ajan ilmiöihin
pureutuvat teokset ovat herättäneet poikkeuksetta vilkkaan keskustelun. Kirjallisesta tuotannostaan hän on saanut
useita palkintoja.

9789513177928 Sielun pimeä puoli
Ihmisyyden rajoilla
Syvällinen mutta helppolukuinen teos herättää pohtimaan elämän ja ihmisyyden luonnetta.
Mikä sai nuoren Mary Shelleyn luomaan esikoisromaaninsa kammottavan hirviön? Miksi
Frankenstein on yhä ajankohtainen? Mikä tekee hirviöistä tärkeitä? Mazzarella kuvaa
koskettavasti ja kiehtovasti Shelleyn värikkäitä elämänvaiheita ja avaa lukijalle näkymän
Frankenstein-romaanin henkilöihin ja keskeisiin teemoihin. Hirviöhahmo tarjoaa välineen
rajankäyntiin meidän ja muiden, tunteen ja järjen, elämän ja kuoleman välillä. Kumpi lopulta
on hirviö ja kumpi ihminen, tohtori Frankenstein vai hänen luomuksensa?
Merete Mazzarella on pohjoismaisen kirjallisuuden professori emerita, jonka ajan ilmiöihin
pureutuvat teokset ovat herättäneet poikkeuksetta vilkkaan keskustelun. Kirjallisesta
tuotannostaan hän on saanut useita palkintoja.

9789513182991 Hyvä kosketus
Onko hyvä elämä yhtä kuin terve elämä?
Entisaikaan terveydestä ei pidetty melua, mutta nykyään siitä puhutaan yhä
kovaäänisemmin - terveyttä on alettu pitää lähes elämän tarkoituksena. Olemassaololla on
väistämättä kuitenkin myös yöpuolensa: sairaus, kipu, vanheneminen ja kuolema. Tätä
kaikkea meidän on yhä vaikeampi hyväksyä. Niinpä sairaustarinoista on tullut aikamme
seikkailuromaaneja, joissa seikkailu syntyy kehon hallinnan menettämisestä. Hoitoa
leikataan tehokkuuden nimissä ja lääkärit erikoistuvat niin pitkälle, että heidän täytyy käydä
kursseja osatakseen puhua potilaan kanssa.
Merete Mazzarella kirjoittaa humoristisesti ja poleemisesti tästä niin kuin paljosta
muustakin, lääketieteestä ja humanismista, lääkärin muuttuneesta roolista ja siitä, miksi niin
monella kirjailijalla on lääkäritausta. Hän pohtii myös keskustelun ja hyvän kosketuksen
merkitystä ja kyseenalaistaa ajatuksen, että kunnon ihmisen pitäisi kunnostautua vielä
kuolemassakin.
Peräänkuulutan hoitoa, joka näkee ihmisessä muutakin kuin kehon mutta ennen kaikkea hyväksyy kehon - ei sitä
kehoa, jota ulkonäkökeskeisyys palvoo, vaan kehon, joka on arvaamaton, hallitsematon, haavoittuva ja katoavainen.
9789520404710 Varovainen matkailija
Matkoja ja paluita
Tämä kirja käsittelee matkustamista, matkustamisen merkitystä, erilaisia tapoja matkustaa.
Ennen muuta se käsittelee paluuta – ei pelkästään kotiin vaan myös muihin paikkoihin. – –
Samalla matkustan myös ajassa, takaisin aikaisempiin elämänvaiheisiin, sellaisten ihmisten
luokse joita ei enää ole.
Merete Mazzarellan uudessa kirjassa matkustetaan, mutta se ei ole matkakuvaus sanan
varsinaisessa merkityksessä. Mazzarella kertoo pikemminkin tavasta elää ja kappaleista
omaa elämänmatkaansa. Tärkeitä teemoja teoksessa ovat paluu ja toisto.Kerrontaan
nivoutuu muistoja entisestä. Mazzarella luotaa matkojen ja muuttojen sävyttämiä
lapsuusmuistojaan diplomaatin tyttärenä, kuvaa turismin kehittymistä ja pohtii
matkustamisen merkitystä filosofien ja kirjailijoiden ajatuksista ammentaen. Matkailun
yhteydet itse elämään kiteytyvät aforistisiksi mietelmiksi.Mazzarella tarjoaa esseististä
pohdiskelua matkustamisen eri puolista, mainioita tuokiokuvia matkoilta, tarkkanäköistä ihmiskuvausta ja teräviä
havaintoja ajan ilmiöistä.
Merete Mazzarella on pohjoismaisen kirjallisuuden professori emerita, jonka ajan ilmiöihin pureutuvat teokset ovat
herättäneet poikkeuksetta vilkkaan keskustelun. Kirjallisesta tuotannostaan hän on saanut useita palkintoja.

