
***

Kirjan elinkaari lyhenee ja kiinnostavat teokset katoavat silk-
kaan massaan. Siksi jokaisen Fabriikki Kustannuksen julkai-
seman teoksen lopusta löytyy nyt lyhyt esittely muutamasta 
suomennetusta kaunokirjallisesta teoksesta, sekä viime vuosilta 
että vuosikymmenten takaa. 

Seuraaville sivuille Turun yliopiston yleisen kirjallisuutieteen 
opiskelijat Rosa Aphalo, Emmi Ketonen ja Tiina Peltonen 
ovat koonneet teoksia, jotka tavalla tai toisella käyvät keskuste-
lua kädessä pitämäsi kirjan kanssa. Toivottavasti löydät niiden 
joukosta kirjan, josta et ole koskaan kuullut mutta jonka nyt ha-
luat lukea. Kirjasuositukset on toteutettu Koneen säätiön tuella.

***



Cesare Pavese: Kuu ja kokkotulet (La luna e i falò, 1950) 
• Suomentanut Jorma Kapari •

WSOY, 1975 • ISBN 978-951-0-06654-0

Herkkä ja samalla brutaali tarina italialaisen pikkukylän ihmisistä 
toisen maailmansodan jälkeen. Vuosia poissa ollut kertoja palaa ko-
tikyläänsä muuttuneena ja menestyneenä miehenä, mutta ei kohtaa 
ainuttakaan tuttua kasvoa. Muistelmien kautta selviää vähitellen, 
miten on käynyt niille, jotka lähtivät, ja niille, jotka jäivät.

Nadine Gordimer: Ei seuraa matkalleni 
(None to Accompany Me, 1994) 

• Suomentanut Kersti Juva •
WSOY, 1996 • ISBN 978-951-0-21172-9

Maanpakoon lähteneet ja kotiin jääneet kohtaavat apartheidin jäl-
keisessä, yhä levottomassa Etelä-Afrikassa. Jälkimmäiset kamppai-
levat uuden aikakauden ja olosuhteiden kanssa, kun taas palanneet 
yrittävät sopeutua kerran taakseen jättämäänsä paikkaan. Kaunis ja 
rankka kuvaus ihmisten välisestä yhteydestä ja toisen olemassaolon 
tunnistamisen tärkeydestä.

Herta Müller: Tänään en halunnut tavata itseäni 
(Heute wär ich mir lieber nicht begegnet, 1997) 

• Suomentanut Tarja Roinila •
Tammi 2010 • ISBN 978-951-31-5557-5

Ceaucescun ajan Romaniassa pelko läpäisee arjen. Nuori nainen on 
saanut kutsun salaisen poliisin kuulusteluihin sujautettuaan osoit-
teensa Italiaan lähtevien miestenfarkkujen mukaan. Raitiovaunussa 
matkalla kuulusteluun hän muistelee elämäänsä ja miettii, ovatko 
vaihtoehdot todella kuulustelu tai hulluus.



Roberto Bolaño: Amuletti (Amuleto, 1999) 
• Suomentanut Anu Partanen •

Sammakko, 2014 • ISBN 978-952-4-83247-2

Meksikon kirjallisissa piireissä ja akateemisessa maailmassa harhai-
leva Auxilio jää kahdeksitoista päiväksi loukkuun yliopiston naisten-
vessaan, kun armeija valtaa kampuksen. Aika katoaa, kun vessassa 
piileskelevä Auxilio muistelee runoilijaystäviään ja boheemielämän-
sä käänteitä.

Alberto Fuguet: Elämäni elokuvat (Las películas de mi vida, 2003) 
• Suomentanut Sari Selander •

Johnny Kniga, 2004 • ISBN 978-951-0-29664-3

Chileläinen seismologi kirjoittaa näkemistään elokuvista, jotka pa-
lauttavat mieleen muistoja nuoruudesta Yhdysvalloissa ja Chilessä. 
Hän kertaa kodin taaksejäämistä ja muuttoa maahan, jonka kieltä ei 
osaa ja jossa ihmiset ovat hänelle vieraita. Elokuvat tarjoavat kaiva-
tun yhteyden toisiin ja antavat lohtua yksinäiseen, vallankaappauk-
sen ja maanjäristysten taustoittamaan elämään. 

Marcela Serrano: Näkemiin, pikku naiset 
(Hasta siempre, mujercitas, 2004) 

• Suomentanut Sanna Pernu •
Helmi Kustannus, 2006 • ISBN 978-951-556-071-1

Latinalaisamerikkalainen versiointi Pikku naisista. Neljä serkkutyt-
töä antavat äänen lapsuuden huolettomille ja kirjojen täyttämille 
kesille ennen Chilen vuoden 1973 vallankaappausta, ja valottavat 
polkuaan myös sen jälkeen. Kuvaus naiseudesta, kielletystä ja tavoi-
tellusta rakkaudesta sekä valheen ja koston seurauksista. Kirjalli-
suuden ja kirjoittamisen tematiikat nousevat yhä merkittävimmiksi 
tarinan edetessä.



Nathan Englander: Erikoistapausten ministeriö  
(The Ministry of Special Cases, 2007) 

• Suomentanut Sirkka Tuovinen •
Like 2008 • ISBN 978-952-01-0093-3

Vuonna 1976 sotilaat kaappaavat vallan Argentiinassa ja juutalais-
perheen elämä järkkyy, kun perheen vasemmistolainen poika Pato 
katoaa. Vanhemmat etsivät poikaansa byrokratian kafkamaisissa 
labyrinteissä, joissa kohtaavat kerta kerralta absurdimpia vastoin-
käymisiä. Yhtä aikaa karmea ja humoristinen romaani kysyy, kuinka 
löytää totuus, kun kaikki yrittäävät unohtaa.

Li Kunwu & P. Ôtié: Minun Kiinani: 1. Isän aika, 2. Puolueen aika, 
3. Rahan aika (Une vie chinoise: 1. Le temps de père, 2009, 2. Le 

temps du Parti, 2009, 3. Le temps de l’Argent, 2010)
• Suomentanut Saara Pääkkönen• 

• WSOY, 2011, 2012 ja 2013 •

Kolmiosainen sarjakuvateos Li Kunwun kasvusta Kiinassa 1950-lu-
vulta 2010-luvun kynnykselle. Tummapiirteiset kuvat johdattavat sor-
mella osoittelematta läpi kansantasavallan vaiheiden: suuresta harp-
pauksesta kulttuurivallankumouksen kautta Maon jälkeiseen, rahan ja 
ulkomaisten turistien Kiinaan. Valtio vaatii lojaaliutta viimeiseen saak-
ka, ja yksilön ankarasti säädeltyyn elämään pehmeyttä tuo vain perhe.

Daniel Galera: Hyöky (Barba ensopada de sangue, 2012) 
• Suomentanut Antero Tiittula •

Otava, 2014 • ISBN 978-951-1-28360-7

Juuri ennen itsemurhaansa isä kertoo pojalleen tämän isoisästä, joka 
aikoinaan tapettiin pienessä rantakylässä. Kasvosokeudesta kärsivä 
poika palkkautuu kylään uimavalmentajaksi ja päättää selvittää iso-
isänsä salaperäisen kuolemantapauksen. 


