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Kesäfiiliksistä johtuen blogin päivitys on kärsinyt, mutta suotakoon se anteeksi – kesähuvit menevät 
tällä hetkellä työn edelle. ;)  

Satunnaisiin huvin ja työn sekoituksiin on kuulunut lapsuuden ja nuoruuden kirjoihin uudelleen 
tutustuminen. Sadesäät tarjoavat oivan tilaisuuden monenlaiseen puuhasteluun, ja olen tässä tullut 
tutkailleeksi kirjavalikoimiani. Tarkan lukemisen sijaan tutkailu on sujunut lähinnä kirjoja laiskasti 
selaillen, johtuen pääasiassa siitä, että kesän lukulistalla on ollut lähinnä kevään uutuuksia, mm. 
Lehtisen Rebekka ja kesäprinssi sekä Simukan Virhemarginaali.  

Taannoisesta kirjahyllyn romahtamisesta johtuen käsiini päätyi Richard Dubelmanin Holly 
Hobbien lisäksi myös muita kirjallisia aarteita. Lattialla makaavasta kirjaläjästä löytyi Anna-sarjan 
ja Emilia-sarjan kirjoja, erinäisiä kuvakirjoja ja sarjakuvia sekä yllättäen myös K.M. Peytonin 
kirjoittamia kirjoja. Yllättäen siinä mielessä, että en muistanut näitä aarteita edes omistavani. Ei 
ilmeisesti ole tullut katseltua (romahtaneen) kirjahyllyn kirjoja kovin usein. Shame shame. 

K.M. Peyton oli eräs ehdottomista lapsuus- ja nuoruusvuosien suosikkikirjailijoistani. Luin moneen 
kertaan kirjat Tähdenlento ja Yli esteiden. Christina-sarja tuli myöhemmällä iällä luettua 
muutamaan kertaan, mutta siihen en jäänyt samalla tavalla koukkuun kuin em. hevoskirjoihin.  

Kirjapinosta tarttui käteen ainoa kirja, jonka Christina-sarjasta omistan: sarjan neljäs osa, Christina 
uusilla teillä. En ole Christina-sarjaa lukenut vuosikausiin, mutta tässä on nyt tullut silmäiltyä 
sarjan neljättä osaa suurella mielenkiinnolla.   

Christina uusilla teillä -kirjan etukansi kertoo seuraavaa tarinaa: "Monesti palkitun englantilaisen 
kirjailijan K.M. Peytonin ehkä maineikkain teossarja on vuosisadan (1900-luku, toim.huom.) 
alkuun sijoittuva kartanotarina Christina. Neliosaisen sarjan päähenkilönä on orpo Christina, jonka 
on määrä saada 21-vuotispäivänään suuri perintö. Christina-sarja on toisaalta romanttinen, toisaalta 
realistinen kuvaus vuosisadan alun Englannista, ensimmäisen maailmansodan ajoista ja 
kartanoelämästä, johon kuuluvat vahvat säätyerot. K.M. Peyton on saanut Carnegie-mitalin sarjan 
ensimmäisestä osasta v.1967, toisesta osasta v. 1969; kolmas osa sai kunniamaininnan v. 1969, ja 
kolme osaa yhdessä voitti vuonna 1970 Guardianin palkinnon. Romaaneista on Englannissa tehty 
tv-sarja. 

Yllätyin kommentista, jossa mainitaan Christina-sarja K.M. Peytonin maineikkaammaksi 
teossarjaksi. Nuoren lukijan silmissä Tähdenlento ja Yli esteiden tuntuivat paljon vetoavammilta 
kirjoilta, suorastaan paremmalta sarjalta.  

Tämän lisäksi pinosta löytyi eräs lasten ja nuorten kirja, jonka luin ensimmäistä kertaa vasta 
aikuisiällä: Ruusukuvio. Ruusukuviota en ole niinkään silmäillyt, koska kirjan tarina on vielä 
suhteellisen tuoreessa muistissa. Teos rakentuu rinnakkaistarinoille, joista toinen kertoo Tim-
nimisen pojan elämästä nykypäivän maailmassamme, ja toinen Tom Inskipista, joka elää 1900-
luvun alkua. Tim on Lontoosta maalle muuttanut rikkaiden vanhempien poika, joka löytää uudesta 
kotitalostaan piirroksia Tomista. Timin piirustuksia koskevat tutkimukset tutustuttavat hänet uuden 
kotiseudun historiaan, ja itseään etsiessään poika pääsee perille myös menneen maailman 
salaisuuksista.  

http://taikavirta.vuodatus.net/blog/697661


K.M. Peytonin kerronnassa on jotakin, joka selvästi vetoaa minuun edelleen. Mieleen ovat jääneet 
todellisen tuntuiset henkilöhahmot sekä erittäin toimivasti rakennetut tarinat, jotka luovat vakaan 
pohjan Peytonin kertomuksille. Hassua oli se, että Ruusukuviota selaillessani mieleen juolahti 
kuinka paljon Ruusukuvio muistuttaa Dubelmanin Holly Hobbieta: molemmat ovat realistisia 
kertomuksia, joissa kuitenkin on jotakin maagista. Ei maagista realismia, mikäli olen ymmärtänyt 
maagisen realismin käsitteen oikein, mutta kuitenkin jotakin "pientä" maagista, selittämätöntä, joka 
tekee kertomuksista hyvin kiinnostavia.  

Peytonin tekstejä olisi itseasiassa kiinnostavaa analysoida tarkemmin. Katsotaan josko siihen 
löytyisi aikaa. On niin paljon kaikkea mitä pitäisi lukea, myös K.M. Peytonilla: Wikipedian mukaan 
(vuonna 1929 syntynyt) rouva kirjoittaa edelleen aktiivisesti, ja hänen tuotantonsa on laaja.  
 


