
1'i~-o~ ' 

Uusien tekijiinimien 
syksyGummeruksella 

Ne1ja esikoiskirjailijaa 
vahvistaa tiinii syksynii 
Gummerus Oy:n kotimais
ta rintamaa. Kaiinnoskirjal
lisuuden puolelll\ ovat uu
sta merkiWivia tekijoitli 
mm. perulainen Manuel 
Scorza, pothJ&ali!ajnen 
Jose Cardoso Pines ja 'Hin· 
sisaksalainen Franz Josef 
Degenhardt. 

Ensiesiintyja Maria Vaaran Li
kaiset legendat -teoksen Hihto
kohta on skitsofrenia. Romaanin 
jiilkisanan on kirjoittanut Claes 
Andersson. Tapio Turkin Hakki
sanky on kertomus syntymastaan 
saakka vammaisen pojan kehi
tyksestii. Jaakko Ahde on uusi 
sotakirjailijanimi. Romaanissaan 
Voronkovilaiset han kuvaa talvi
sotaa venaliiisten nakokulmasta. 

Aarne Leviivalmen toinen ro
maani Pellavasauna esittaa maa
seudun nykytilanteen kirkonkyla
liiisnakiikulmasta. 

Keijo Siekkisen romaanlin Be
toniraudoittaja Eino Helminen 
sisaltyy kiivasta sukupolvien vii
lista keskustelua. Aurora Ka
ramzin on aiheena Marjatta Kil
ven romaanissa Aurora ja rak-
kaus. · 

Kalle Paatalon romaani Tiiy~>i 
tuntiraha jatkaa kirjailijan 
omaeliimiikerrallista Iijoki-sar
jaa. Tie Myrskyluodolle on en
simmainen Anni Blomqvistin vii
desta saaristolais:r;omaanista, jot
ka yhdessa muodostavat eepok
sen ahvenanmaalaisten kalasta
jien elamastii viime vuosisadalla. 

Liisa Laukkarisen uuden runo
kokoelman Luonnollinen aika on 
kuvittanut sveitsilainen Peter 
RUfenacht. Hannu Niklanderin 
esikoisrunokokoelma on nimel

, tiiiin Kotiinpiiin. 
Uutta jiinnitysta edustaa kir· 

jailijanimimerkki M. A. Jacob
sen, jonka takana kustantajan 
kertoman mukaan lymyiia hyvin 
tunnetul henkilii. -Hiinen romaa
ninsa Operaatio. Taysikuu on 
kertomus Nixonista, Maosta seka 
Pentagonin vallanhaluislsta up
aeereista. 

Mauri Sarlola esiintyy kirja
syksyssa kahdellakin romaanilla. 
Vieraat, Hurtan malja juokaa on 
historiallinen romaani, jossa Sa
riola pyrkii antamaan uuden tul
kinnan historiamme henkiliista 
Siino Hurtasta. 

Sariolan tqinen syksyn teos on 
Susikosken ajojahti. Matti Kok
koselta ilmestyy · salapollisiro
maani Kenen kynsi kylmenee. 
Niilo Lauttamus on kir joittanut 
Suomen talvisodasta romaanin 
Raatteen tien paholaiset. 

Syksyn kiiiinniisnimla on peru
lainen Manuel Scorza, joka tuli 

Jose Cardoso Pires 

Manuel Scorza 

suomalaisille tutuksi Lahden vii
me kirjailijakokouksessa. Hiinen 
romaaninsa Rummunlyiintej ii 
Rancasin puolesta on kuvaus Pe
run viimeisestii intiaanikapinas
ta . Taman viidelletoista kielelle 
.kiiiinnetyn romaanin on suomen
tanut Matti Rossi. 

Portugalin kirjallisunden etmj-
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meltaiin KruununperUa Simone 
Schwartz-Bartin romaani Sade
tuuli on kertomus Lansi-Intiasta, 
kirjailijan syntymasaarelta Gua
deloupelta. Vanha mestari Vladi
mir Nabokovin ilkikurisen ro
maanin Lapiniikyviiisia on suo
mentanut Juhani Jaskarl. 

Ingmar Bergmanin Suomenld n 
televisiossa esitetty kuusiosainen 
sarja Kohtauksia eraastii aviolii
tosta ilmestyy Risto Hannulan 
suomentamana proosaversiona. 

Bergmanin ohella pohjoismais
ta kirjallisuutta edustavat tans
kalaiset J S:Srn Riel . ja Sven Has
sel, kumpikin toisella suomen
noksellaan. J¢rn Riel jatkaa 
arktisia veijaritarinoitaan kirjal
la Meidiin herramme ketunlou-

kussa (Kertomuksia isieni talosta _ 
2) , ja Sven Hasselin rangaistus
komppania kokee Monte Cassi
non kauhut. 

Saksan Llittotasavallasta tulee 
Franz Josef Degenhardtin ro
maani Sytytyslanka, meillakin 
lauluistaan tunnetun tekijiin ku
vaus poikajoukon seikkailuista 
Hitlerin luhistuvassa Saksassa. 
Taman saksalaisen Huck Finnin 
on suomentanut Aarno Peromies. 

Jannitysta ja 
dokumentteja 

Jannityskirjallisuuden alueelta 
ilmestyy kolme poliittisiin pai
viintapahtumiin nivoutuvaa uu
tuutta. Shall.ll .!'ferron kertoo 
psykologisessa trillerissaan Pa
kene henkesi edesta ISA:n sis
sista. Jack Higginsin jannari Ve
ressii vihreiit niityt on snkin 
paitsi seikkailutarina myos ajan
kohtainen raportti Pohjois-Irlan
nin ristiriidoista. Robert Ludlu
min teos Omertan laki kUvaa 
taistelua Uuden Englannin yli
opistokaupunkeja hallitsevaa ri
kollisliigaa vastaan. 

Sotakuvauksia edustavat 
Douglas Reemanin Erikoistehtii
va ViilimerelHi ja liettualaisen 
Grigori Ritvasin dokumenttimuo
toinen kertomus Kolmen armei
jan sotilas. 

Vlihdettii t a rjoavat Jacqueline 
Susannin Unelrna onnesta, Anya 
Setonin .Vihrea hamara ja Art
hur Haileyn Sairaala. 

Andien lento-onnettornuus ja 
sen jalkiseuraukset ovat aiheena 
P iers Paul Readin kirjassa Elos
sa ! 

Pu Ji, Kiinan viirneinen ke.isa 
r i, nyt uudelleen kasvatettu tyo
Uiinen ja virkamies, kertoo ta ri
nansa teoksessaan Olin Kiinan 
keisarL 

Reima Kampman teki vaitos
kirjan hypnoosissa tuotetuista 
ihmisen sivupersoonista. Et ole 
yksin, tutkimus ihmisen sivuper
soonista selvi_ttaii naitii tuloksia 
ja tutkimusn'l.enetelmiii. Trevor 
Ravenscroftin Pyhii keihiis pyr
kii antamaan uuden mystisen 
ulottuvuuden Adolf Hitlerin 
henkilolle ja mahdille. Alan ja 
Sally Landsburgin Salattu 
maailma selvittaii ihmisen alku· 
peraa liihtiikohtana avaruudesta 
mahdollisesti tullut elamii. Rene 
A. Spitzin Eliimiin ensimmiiinen 
vuosi on teorian ja empiiristen 
kokeiden kautta luotu selvitys 
ihmisen varhaisvaiheesta. Kirja 
kuuluu Spektri-sarjaan. 

Yrjo Engestriirn kasittelee kou
lutuksen uudistamista ja sen 
saavutuksia puheenvuorossaan 
Taistelu sivistyksesta. Koulu
miesten Vilho Hirven, Pekka 
Kapin ja Esa Rannan kirja Op
pliko oppilas, kokemuksia perus
koulusta kartoittaa tahanastisen 
peruskoulun ongelmia. 


