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Gummeruksen syksyn jannevalia: 

Ihmismielen syvyyksi: sta Andien huipulle 
Gummems tuo tanii. syksynlt julkisuuteen entisten tuttujen ninuen 

Jisiik>i nelja esikoista, joista kolme on proosaa ja yksi runoutta. Kaan
noskirjallisuuden uusia huomattavia nimia ovat mm. }Jerula.inen 
Manuel Scorza, portuga.lilaincn Jose Cardoso Pires, sa.ksa.lainen Franz 
J osef Degenhardt ja ruotsala.inen filmiohjaaja Ingmar Bergmltn. 

Tietokirjallisuurlessa nousevat nakyvimpina es.iin kolme erikois
laatuista dokumenttia, tohtori Reima Kampmanin mullistava. tutki
mus ihmisen sivupersoonista, P iers Paul Readin ympari maailmaa. 
huomiota hera1;tanyt ku.vaus Andieu lcnto-onnettomuudest.a j a lUi
nan viimeisen kel.sadn muistelmat. 

Gununerus julkajsee syysohjel
massaan kollne esikoi.srom!li&nia. 
Ma ·ia Vaaran romaani.n Likaiset 
legendat lalJtokohta on skitsofre · 
r.ia . Pohjoissuomailainen uskon
nollisuus, suhde sPksuaalisuutee.t1 
,ia kovat eU~m.&nolosuhteet syn
nyttavat teok:seen sekii. myytti
syytta etta realismia. 

Tapia Turkin teas Hakkisanky 
on kertomus syntymastaan saa k
k a vammaiscn poja.n kehitykses-

" ti:i.. J aakko Ahdc puo.lestaan on 
au,si sotakirjailija. Romaanissaan 
Voronlwvil:Uset han kuvaa talvi
sotaa venii.Hi.isten nakokulmasta. 

PROSAISTE.JA 
Aartte Lcvasalmen toin n ro

maani Pellavasauna ilmestyy sa~ 
moihin aikoibin kuin televisio 
esittaa sovituksensa Levasalmen 
e~ikoisesfla Paikka maMl paa!lii.. 
Pel:avasauna nii.yttaa maaseudun 
nykytilanteeu kirkonkylaliiisnii.
kokulmasta. Keijo Siekkinen 
maalaa romaanissaan Betonirau
doit taja Eino Helminen muotoku
van vanl1asta rakentajasta ja 
hii.nen perheestiian. Tyovaenpe
rinne ja keskisuomaftai.suus siivyt
tavat teosta, jok.a huipentuu su
kupolvien valiseen kUvaaseeu 
keskustelu.un ajan kohtaisista 
asioista. Aurora Karamzin on 
ai11eeua Marjatta Kilvrn romaa
nissa Aurora ja rakkaus. 

IV,J\:S l SUURTt\ ltOMAANI
SAR.JAA 

Kalle Paatalon rom.aani Taysi 
tuntiraha jatkaa kirjailijau oma
elamii.kerrallista Iijoki-sar,iaa, 
Tiiman.kertaisessa osassa tapah 
tuu sy viillekaypa kiiiim1e. Tie 
Myrsk.vluodolle (suom. Bjorn
Christer Lindgren) on en.simmai
ncn Aml.i Blomqvistill viide.sta 
saaristollliisromaanista. jotka 
muodostavat yhdcssa laajan ee
poksen ahvenanmaa!D..isten kalas
ta.jien elamastii viime vuosisadal
la.. Huomiota mellla ja Ruotsissa 
herattanyt saa·ja. 

RUNOUTTA 
Liisa Laukkarlsen uude.tl k 

koelman nilni 011 Luonnollinen 
·aika. Ihmisen ja luonnon valit 
seka rakka;us ovat kirja.n yhteen 
l<utoutuvia teemoja. Kokoelman 
on kuvitta.nut sve.itsilli.inen Peter 
RUfenach-t . . 

Hannu Niklanderin esikolsko
koehna Kotiinpain liihtee liikkeel
le maailmanma.tltoista ja ironiois
ta. Kotiin kuitenkill palat.aa•ll . 
Niklande1· paatyy myon teisiln 
suoma laisiin t untolhin. 

lijanimimerkki M . A. Jacobsen, 
jonka takana lymy!ia hyv.in tun
nettu he11kllo. Hanen romaanjnsa 
Operaatio Tii.ysikuu on huiJrea 
kertomus Nixonista. il.:taosta sekii. 
Pentagoniu vallanhaluisista up
seereista. Olemme valtLiineet 
ydinsodan tietama t. tamme, toteaa 
kir ja ja. nojaa tek.jjan~ii. suurpo
liitt i.seen asia.utuntemuk.seen. 

Mat.ti Kokkosen .salapoliisiro
maani Kenen kynsi kylmenee on 
kokkosmai.sen annotou ja kyyni
nen pyo ·.i tys siita, k:un etsivan 
OlnBan n.ilkkaan osuu. Maur i 
8aliola. esiintyy kirjasyksyssii. 
kahdellakin romarunilla. Vieraat. 
Hurtan malja juokaa on suurten 
mittojen historiallinen romaani 
- siis todell1nen yllatys ki:rjaili
jalta. Sariolan tolnen syksyn teos 
011 Susikosken ajojahti. Sen a i
heena on hil·vemnetsastys, ja. 
jii.nnityksen ohessa k.irja sanoo 
teravan sanan suomalaisista hir
vesty:;;tavoista. 

Niilo Lauttamus on k.i.rjoittanut 
Suomen talvisocta.~t;a. romaani.n 
Raatteen tien pahola iset. Suo
mussalmen taisteiut ovat ta.pah
tumien paikkana, tuli ja pakka
nen niiden kehyksena. 
KAXNNOSROMAANEJA 

Syksyn smu·ia kaam1asnlmHi. on 
perulainen Manuel Scorza, joka. 
tuli suomalaisille tutuksi Lahden 
viime kirja.ilijakol<ouksessa. Ha
neu romaan:.nsa Rummunlyont e
jii RancG.sin puolesta on etelaa
merikkala 'sen vo:mallinen ja vi\
rikiis kuya ns Pe:·\ln vi imeisesta 
intiaanikapina>ta . 'l'amiin ' 'iidel
letoista kielelle kaiinnetyn ro
maanin on suomcntanut Matti 
Ro!JS'i. 

P.ru;tuga!in kirJaJlisuucten eturi
vin tekj iiiihin kuuh! V!Hl Jo5e 
Ca rrtoso Piresjn roma~111i Kt·uu

.nmmerj jjj <suom. Ilse von Hel
lensl QU saanut uutta ajan!mn -
taisuuM.a maan askeisten. t apaJl
tu mien johdosta. 

Simone Schwartz-Bartin ro
maani Sadetuuli (suom. Seppo 
Tuokko l on eksoottinen kertomus 
Liinsi-Intiasta, kirjailijan synty
masaarelta Guadeloupelta ja 
nuoresta naisest.a.. joka joutuu 
kokemaan mita elamii. on. Vanha 1 
mestari Vladimir Nabokov llah- 1 
duttaa lukijoitaan ilkiknrisen 1 
hauskalla romaanilla Liipinaky- i 
va1s1a. jonka on suomentanut ~· 
J uhanl Jaskari. 
INGMAR. BE RGMA 'IA 
KJR,JANA j 

Suomeukin televi iossa heratti I 
suurta huomlota Ingmar Berg- • 

JA.NNI'l'YSTX manin kuusiosainen sarja Koh- I 
tauksia eriHista avioliitoSta. mer- ~ 

Uutta jannitys~ o~~t-~ ~ ·~- kittava pulleenvnoro avioliitosta. 
~-----------------------

rakkaudesta ja taman pliivlin 
ihmissuhteista. Bergmanin teksti 
toimii hyvin myas luettuna, ku
ten jokainen voi todeta Risto 
Haunulan suomentamlu>ta kirjas
ta. 

Bergma.nin ohella pohjoismais
t a kirjaJJisuutta edustavat tans
kalaiset Jorn Riel ja Sven Has
sel, kumpik.in toisella suometmok
sellaan. Tanskan Steinbeckln ni
mea kantava. Jorn Riel jatkaa 
verrattomia. arktisia veijaritarl
noitaan Meidan herramme ketun
Joukussa (Kertomuksia isien i ta
losta 2) , ja Sven Hasseliu kovaot
tein n rangaistuskOJ;IlPP1lnia. ko
kee talla kertaa Monte Cassinon 
katthut. K ummankin kirjan ovat 
suomentaneet Arto ja Kirsti In
gervo. 

Saksan Liittot.asavallasta tulee 
Franz Josef Degenhardti.n ro
maani Sytytyslanka, meillakin · 
lauluistaan tunnetw1 tekijii.n kar
h ean lii.mpoi.nen kuvaus poikajou
kon hilpeista ja traag!slsta seik
kailu.ista Hitlerin Juhistuvassa 
Saksassa. Tii.mii.n saksalaisen 
Huck F innin 011 suomentanut 
Aarno Pet·omies. 

THRILLEREITA 

Jii.nnltyskirjallisuuden aJa.lla 
Gwnmerus ta.rjoaa kolmea uu
t uutta. Ne ovat Shaun Herronin 
Pakene l1enkesi edesta, Jack Hig
gi.nsin Veressa vihreat niityt sekii. 
Robert Ludlumin Omertan laki. 

Sotakuvauksia edustavat meli
romaanien kirjoittajan Douglas 
Reemanin kolJnas suomennos, 
Erikoistehtii.va Valimerella, ja 
liettua!aisen Grigori Ritvasin ker
tomus poikkettksellisista va.iheis
taa.n, dokumenttimuotoillen Kol
men armeijan sotila.f· 

UNELJ\'111\ Q)INES'.(I\ 
Am.erikkalaisen menestyskir jai

li.i an J acqueline Sus~.nnin pa.r
haaksl kirjaksi kiitetty Unelma 
onncsta csuom. Anna Salo • on 
romaan.i menestyvan miehen tyt
tares a etsimassa amaUeen si-

Gummet'1lksen kirjasyksyssii Hmmu Niklander (vas .) edustaa 
esikoiskokoe~mallaan Kotiinpiiin nmoutta 1a Kciio Siekkinen 
(oik.J Betonirattdoittaia Eino Helminen-teoksessaan proosaa. 
Keskelld olevcl Paavo Lehtonen puo~estaan on kiidnnosjdnnd
r!ssd Veressii vih1"eat niityt koetellut suomenkielen notkeutta. 

saltoa ja 'merkitysta. Jalleensyn
tyminen on -aiheena Anya Seto· 
nin uudessa historiallisessa ro
maanissa Vilu·ea hamii.ra <suom. 
Irmeli Sa,llamo) . Arthur Haileyn 
Sairaala (suom. Jubani Pietilai
nenl on dram:aa.ttinen kuvaus 
suuresta saira;alasta, :>en ihmisis
ta ja ihmissuhteista. 

o DOKUl\'mNTTEJA 

Andlen lento-onnettomuus ja 
sen jalkiseurankset jarkyLtivat 
koko maailmaa. Englantilainen 
ki1·jailija Piers Pau\ Read kuvaa 
lwko tapahtwnas1:.rjan k.irjassa 
Elqssa.! csuom. Kaija Kauppi"~ . 

Pu Ji oli Kiinru1 v)in1einen 
kc'sari ja samalla ihminen joka 
k.oki todella syvasti vuosisatamtne 

mahtavinunat muutokset. Naista 
kokemuksista tama uudelleen 
kasvatettu tyolain en ja virkamies 
kertoo kriittisesti ja noyJ:iisti 
muistelmateoksessa.an Olin K.ii
nan kel<:ari <suom. Liisa Ryoma). 

Reima Kampman teki vaitas
kirjan hypnoosis.<:a tuotet uista 
ihmisen sivupersoouista. Et ole 
yksin, tutkimus ihmlsen sivuper
soonista selvittii.a naita jo maail
maa hammastyttaneita tuloksia 
ja tutkimusmenetelmia. 

Muita ta. an ryhmaan lmulu
via ova t Trcvox Ravenscroftin 
Pyha kelhas. Alan ja Sal ly 
Landsburg·n Salattu maailma, 
Rene A. Spi tzin El.iiman ens!m
mainen vuosi, joka ktmluu Spek· 
t1·i-sa rJaa:n. Lisaksi Yrjo Eng-

strom kasittelee koulutuksen uu
distamista teoksessaan Taistelu 
si visty k.sesta. 

Peruskoulua kaytannossa ko
keilleitten koulumiesten Vilho 
Hirveu, Pekka R:apin ja Esa 
Rannan k.i.rja. Oppiiko oppilas, 
kokemuksia peruskoulu.sta kar
toittaa monipuolisesti ja Juotetta
vastl tahanastisen peruskoulun 
ongelmia. 

KA.TSELUKIRJOJA JA 
TARINOITA 

Lastenkirjoja suuru1itellaan 
yha pienemmille ja entista pe~
tellummiu vastaamaan "h ei dan 
tarpeitaan. Psykologi Kirstt Kivi
nen ja puheterapeutti ·A;mmni 
Poivaara ovat tehneet ueljan 
kit·jasen sarja.n 1- 2 -vuotiaHle 
ensilmnaisiksi katselukirjoiksi. 
Mama, Papa, Nana ja Va:va 
kehittii.vat pullevalmiultsia ja 
auttavat yhdistlimii.ii.n kuvan ja 
sanan toisiinsa. Samat teki.Hit 
tutmetaan television ilta,sadulsta . 
Nyt nii.mii. suositu t sadut tulevat 
kokoelmana Unihi.ekkaa. 

Satuikii.isille niinikiH~n on tar
koit ettu Elsa Beskowin sadut 
Pikku Puten seikkailu mustikka
metsassa, Auringomnuna ja Pik
ku J..,assi puutarhassa (suo.rn. Eila 
Kivikkaho). Pekka. · Topohii.ntakin 
seikkailee jalleen kirjassa Pekka 
Topohanta ja lumi.ukko (suom. 
Te1-ttu LLukko) . 

Palkittu nubrisokirjailija Erkki 
K. Suomela kuva;a kymmenvuo
tiaan maailmaa., moottoripyo ·ai
lyii. ja sen riskeja ymmart avasti 
ja Jampimasti k.irjassaa11 Kirppu. 
Maj Rehbinderillii. on ki.lparat
sastaja.n asiantuntemus. Bess-kir
joisia i lmestyy talla kertaa Bess 
saa oman poni.n ja B~s ratsas
tuskilpailuissa Cs~10m. Juhani ja 
Paivi Honkasalo). Hitcltcock-jau
nitysta koulu!kaisil le tarjoavP.t 
tutut Koh11e e~sivaa ja kiljuva 
kel!o (suom. Risto Toivauen1 
seka Kolme etsivii.a ja !Juok aa.v~ n 
Juolan .arvoitus (suom. Inkeri 
Pitkanenl . -------------------------------


