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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.

***

Jorge Ibargüengoitia: Kuolleet tytöt (Las muertas, 1977)
• Suomentanut Matti Brotherus •

Tammi, 1984 • ISBN 951-30-5972-3

Meksikolainen ilotalonpitäjä Serafina ilmestyy entisen rakasta-
jansa talolle, ampuu siellä olevia ihmisiä ja sytyttää talon pala-
maan. Oikeudessa kuultujen lausuntojen kautta alkaa selvitä ih-
miskaupan ja murhien vyyhti. Mustan huumorin avulla piirtyy 
kuva yhteiskunnasta, jossa kaikki viranomaisia ja poliitikkoja 
myöten ovat mukana rikollisuudessa. 

Angela Carter (toim.): Pahoja tyttöjä, villejä naisia
(Wayward girls & Wicked women, 1986)

• Useita suomentajia, esipuhe Riitta Oittinen •
Kääntöpiiri, 1993 • ISBN 951-8989-31-1

Novelleja vahvoista ja kapinallisista naisista eri aikakausilta ja 
kulttuureista. Leonora Carringtonin ”Debytantti” kertoo ty-
töstä, joka laittaa hyeenan menemään tanssiaisiin sijastaan, 
Bessie Headin novellissa ”Life-elämä” botswanalaisen pikku-
kylän arki menee sekaisin, kun sinne asettuu Johannesburgis-
ta tullut prostituoitu ja André Chedidin ”Ikuisessa piinassa” 
perheenäiti nousee poppamiestä vastaan, koska ei halua enää 
enempää lapsia. 

Marguerite Duras: Kesäsade (La Pluie D’Été, 1990)
• Suomentanut Jussi Lehtonen •

Like, 2003 • ISBN 952-471-003-X

Unenomainen tarina seitsenlapsisesta siirtolaisperheestä Pa-
riisin osittain kuvitteellisessa kaupunginosassa. Äiti ja isä ovat 
työttömiä, juovat lapsilisät ja antavat lasten kasvattaa sisaruk-
sensa. Kun vanhin lapsista, Ernesto, ymmärtää lukemisen lah-
jan, kaikki muuttuu. Mitä enemmän Ernesto oppii, sitä tietoi-
semmaksi hän tulee itsensä ja tietojensa rajoittuneisuudesta.



Barbara Kingsolver: Myrkkypuun siemen 
(The Poisonwood Bible, 1998)

• Suomentaneet Juha Ahokas ja Arvi Tamminen •
Like, 1999 • ISBN 951-578-666-5

Yhdysvaltalainen Pricen perhe lähtee lähetyssaarnaajaisän pe-
rässä pikkukylään keskelle Kongon sademetsää. Olosuhteet 
muuttuvat, kun Kongo vuonna 1960 itsenäistyy Belgiasta ja al-
kaa verinen sisällissota. Aistivoimaisessa romaanissa perheen 
viiden naisen vapautuminen itsevaltaisen Nathan Pricen vallas-
ta rinnastuu siirtomaiden irtaantumiseen länsimaiden hallin-
nasta.  

Yvonne Vera: Palava perhonen (Butterfly Burning, 1998)
• Suomentanut Terhi Kuusisto •

Kääntöpiiri, 2001 • ISBN 951-8989-60-5

Tarinassa eletään 1940-lukua Bulawayon kaupungissa Zimbab-
wessa, jossa ilmapiiri on jännitteinen ja korvissa kaikuu loh-
dullinen musiikki, kwela. Päähenkilön, nuoren Phephelaphin 
mielestä naisen tulisi tuntea ja arvostaa itseään ennen kuin an-
tautuu miehen pauloihin. Muiden maan mustien tavoin myös 
Phephelaphi saa kuitenkin kokea apartheidin tukahduttavan 
otteen.

Aidi Vallik: Ei mikään kiltti tyttö (Kuidas elad, Ann?, 2001) 
• Suomentanut Varja Arola •

Otava, 2002 • ISBN: 951-1-18084-3

Teini-ikäisen Annin elämä romahtaa, kun hän löytää äitinsä 
vanhan päiväkirjan ja salaisuudet äidin nuoruudesta paljastu-
vat. Kipuilu äidin ja tyttären suhteessa päätyy kapinalliseen ir-
tiottoon. Ann on äitinsä tyttö: hänen on tehtävä samat virheet 
kuin äitinsä löytääkseen oman tiensä.

Adrian Nicole LeBlanc: Vapauden vangit. Kotipaikka: Bronx 
(Random Family: Love, Drugs, Trouble and Coming of Age in 

the Bronx, 2003). 
• Suomentanut Juhani Lindholm •

WSOY, 2004 • ISBN: 951-0-29524-8.

Bronxin kaupunginosassa New Yorkissa asuu pieni puertorico-
lainen vähemmistö, jonka elämää värittävät köyhyys, huume-
kaupat, väkivalta ja rikollisuus. Laaja ja tarkka dokumentaatio 
kertoo yhden kokonaisen perheen ja sen läheisten ankarasta 
elämästä mutta myös toivonpilkahduksista arjen keskellä. 

Uzodinma Iweala: Ei kenenkään lapset 
(Beasts of No Nation, 2005). 

• Suomentanut Tero Valkonen •
Gummerus, 2007 • ISBN 978-951-20-7481-5

Nuoren Agun tie lapsisotilaaksi on kerrottu lapsen viattomuut-
ta, haurautta ja epätietoa kuvastavalla äänellä. Minäkertojan 
kertomus tiestään sodan verisiin melskeihin avaa myös sotilai-
den ja upseerien välistä valta-asetelmaa Nigerian sisällissotaan 
sijoittuvassa romaanissa. 

Herbjørg Wassmo: Lasi maitoa, kiitos (Ett glass melk takk, 2006)
• Suomentanut Katriina Huttunen •

Otava 2008 • ISBN 978-951-122-020-6

Romaani 2000-luvun ihmiskaupasta. Vieras mies lupaa 15-vuo-
tiaalle Dortelle kahvilatyötä, mutta viekin tämän liettualaises-
ta pikkukylästä prostituoiduksi Norjaan. Parittajat ja asiakkaat 
kohtelevat tyttöjä kuin tavaraa, ja kivusta, inhosta ja häpeästä 
tulee arkipäivää. Usko tulevaisuuteen katoaa, mutta muisto per-
heestä saa Dorten sinnittelemään hengissä. 


