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joista en ole pitänyt, syystä tai toisesta. Siis mitä lasten ja nuorten kirjallisuuteen tulee - tosin täytyy 
sanoa, että negatiivisia lukukokemuksia on ollut paljon vähemmän kuin mitä aikuisten kirjojen 
kohdalla. Mielenkiintoista sinänsä. Tuli mieleen kirjoittaa asiasta blogimerkintä, koska ei nyt 
mitenkään ole itsestäänselvää, että kaikki kirjat ja tarinat aina miellyttäisivät.  
 

Jatkossa subjektiivisia ja mahdollisesti voimakkaastikin värittyneitä mielipiteitä joidenkin 
kertomusten kohdalta. ;) 
 

Lasten ja nuorten kirjallisuuden puolelta mieleen tulee esimerkiksi sellainen teos kuin Robert C. 
O'Brienin Tohtori L – vieras kuolleesta maailmasta. Luin kirjan lapsena muutaman kerran, ja 
aikuisiällä uudestaan muutamia vuosia sitten. Lähinnä sen vuoksi, koska mietin johtuiko se, että en 
lapsena pitänyt tarinasta jonkinlaisesta "lapsen maailmankuvasta", mutta näin ei kuitenkaan ollut. 
En pitänyt tarinasta vieläkään. Tosin sillä kertaa osasin määritellä sen mitä en lapsena osannut: en 
pitänyt tarinasta, koska se on todella ahdistava.  
 

Takakansiteksti on hyvin lyhyt: "Jännityskuvitelma suuren atomihävityksen jälkeisestä maailmasta. 
16-vuotias eloonjäänyt Ann Burden elää yksinään turvapaikassaan. Tänne saapuu omituisesti 
käyttäytyvä tohtori Loomis. Voiko Ann luottaa tähän merkilliseen mieheen?"  
 

En löytänyt kirjaa tähän hätään (muuttohässäkkä kesken), että olisin voinut edes vähän selailla sitä 
ja kommentoida asiaa tarkemmin. Mutta ei löytynyt. Sen muistan, että tarina on kirjoitettu 
päiväkirjamuotoon. Ann pitää päiväkirjaa, koska on sodan jälkeen jäänyt yksin maailmaan, pieneen 
laaksoon, ja pelkää unohtavansa kaiken mitä tapahtuu. Päiväkirjan pitäminen selitetään tämän 
unohtamisen pelon kautta. Sitäkään en enää muista mitä Annin perheelle tapahtui, mutta 
arvattavasti he ovat kuolleet joko säteilyyn tai jollakin muulla tavalla, kun kyseessä kerran on 
atomisota, ja Ann on laaksossa yksin.  
 

Ehkäpä romaanin apokalyptinen tunnelma on se mikä kirjassa ahdisti, sekä lasta että aikuista. Olla 
yksin maailmassa, ja miettiä oletko oikeasti yksin, vai olisikohan missään muualla ketään elossa. 
Toisaalta vielä pelottavampaa ja ahdistavampaa on se, että yhtäkkiä jostakin saapuu toinen ihminen 
– jonka seurassa joutuu kohtaamaan oman epävarmuutensa, yksinäisyytensä ja suunnilleen kaikki 
muutkin negatiiviset tunteet mitä voi olla olemassa. Kaiken tämän lisäksi tosiaan vielä tieto siitä, 
että jokin maailmassa on mennyt pahasti vikaan, ja että sota on tuhonnut paljon, lähes kaiken.  
 

Toinen kirja josta en lapsena myöskään pitänyt, oli Jostein Gaarderin Sofian maailma. En tiedä 
miltä kirja tuntuisi nyt, koska on jäänyt niin voimakas negatiivinen fiilis sitä kohtaan, että en vain 
ole halunnut lukea sitä uudestaan - on niin paljon muutakin luettavaa. Viime syksynä luin Bjorn 
Sortlandin Silmätyksin, joka muistutti Sofian maailmaa jonkin verran. En pitänyt Sortlandin 
tarinasta. Se johtui lähinnä kyllä kertomuksen päähenkilöstä, joka oli mielestäni erittäin rasittava. 
Sinänsä kiinnostavaa kuinka paljon yksi henkilöhahmo voi lukukokemukseen vaikuttaa. Tarinan 
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taidehistoriallinen osuus oli sinänsä kiinnostava. Arvioni Sortlandin kirjasta löytyy täältä.  
 

Flavia Bujorin Ennuskivien mahti oli rasittavaa luettavaa lähinnä sen vuoksi, että tarina on 
yltiöromanttinen fantasiateksti, jossa hehkutetaan sekä rakkautta että fantasian omaista maailmaa ja 
sen ihanuutta. Bujor oli tekstin kirjoittaessaan 12-vuotias, mikä todellakin näkyy: tarina kertoo 
kolmesta tytöstä - Jade, Opale ja Ambre - jotka saavat tietää olevansa osa Ennustusta, jossa heidän 
tehtäväkseen on osoitettu pelastaa kaikkien olentojen kauneuteen, luovuuteen ja vapauteen uskova 
tarujen maa. Kaunis ajatus sinänsä, mutta tarina on kirjoitettu niin huonosti, ja rakennettu vielä 
huonommin, että minulle sen lukeminen oli silkkaa kärsimystä (oli pakko, tein siitä aikanaan jutun 
SOK:n yhteishyva.nettiin).  
 

Charmian Husseyn Salaisuuksien laakson muistan joskus autuaasti haukkuneeni samantyyppisistä 
syistä kuin Ennuskivien mahdin. Ensinnäkin teoksen rakenne oli aivan mahdoton, ja toisekseen 
siinä käytetty kieli oli suorastaan kummallista. Vaikea sanoa johtuiko tämä seikka kirjoittajan 
mielen koukeroista vaiko suomentajasta, koska en ole lukenut alkuperäisteosta.  
 

Christopher Paolinin Eragon kuuluu Flavia Bujorin kanssa "teinikirjailijoiden" ryhmään, vaikka 
Paolini olikin hiukan Bujoria vanhempi kirjansa kirjoittaessaan. Eragon vihastutti eniten sen vuoksi, 
että teksti on niin armotonta Tolkien ja muistaakseni myös David Eddings -apinointia, että 
tuollaisesta pitäisi melkein jo käräjille haastaa. Fanittamisen ymmärrän kyllä, mutta jos ei ole 
mitään omia ajatuksia siitä millainen tarinan pitäisi olla, tarinan voisi ehkä vielä "muutaman vuoden 
antaa hautua". Ok, myönnetään että Tolkienilla ei ollut lohikäärmeitä, ainakaan Sormusten herrassa, 
mitä Paolini on pääosin apinoinut, mutta silti. Lisäksi teoksen rakenne ja kieli "eivät olleet aivan 
parhaimmasta päästä", jos asia maltillisesti todetaan. Ok, myönnetään sekin, että nämä kaikki ovat 
sinänsä subjektiivisia arvioita, ja että joku saattaa hyvinkin pitää tällaisista teoksista (ilmeisesti, jos 
sekä Bujor että Paolini ovat olleet myyntimenestyksiä).  
 

Jonathan Stroudin Golemin Samarkandin amuletista alkanut Bartimeus-trilogia ei ollut "niin paha" 
kuin edellä mainitut teokset, mutta en silti pitänyt trilogian kahdesta ensimmäisestä osasta. Kolmas 
on lukematta, sikäli mikäli se on ilmestynyt. Stroud osaa rakentaa tarinansa hyvin, niissä oli itse 
asiassa hiukan dekkarimaista otetta, mikä oli mielenkiintoinen piirre fantasiakirjallisuutta silmällä 
pitäen, mutta jokin tarinoissa kuitenkin tökki. Sillä muistikuvalla joka minulla tarinoista on, 
sanoisin että se jokin oli ärsyttävä kertojan ääni ja jossakin määrin väännetyn oloinen tarina. 
Väännetyllä tarkoitan sitä, että tarinat eivät yksinkertaisesti tuntunut luonnolliselta, kuten vaikkapa 
Tolkienin Sormusten herra, vaan niitä lukiessa tuli fiilis siitä, että "jaaha, taas on pitänyt väen 
vängällä vääntää pitkä fantasiakertomus koska se on muotia, ja koska sillä tienaa paljon rahaa".  
 

David Eddings on varsinainen tapaus. Ymmärtääkseni mies on kirjoittanut kirjansa (okei, luin 
Wikipediasta, eli saattaa olla myös huhupuhetta) yhdessä vaimonsa kanssa, mutta nyt jo 
edesmenneen vaimon nimi on ilmestynyt kirjojen kanteen vasta myöhempinä vuosina. Reilu 
meininki. ;) 
 

Eddingsistä olen tainnut puhua lyhyesti ennenkin, ja eipä sanottavani ole paljoa muuttunut. 
Belgarionin taru tuntui aikanaan hyvältä, ja tuntuisi varmaan vieläkin jos lukisin uudestaan. 
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Mallorean taru alkoi tökkiä, ja kaikki mitä on sen jälkeen tullut, on tökkinyt ja pahasti. Reginan 
laulun luin ja arvioin jokunen vuosi sitten, enkä pitänyt siitä lainkaan. Vanhemmat jumalat oli kuin 
olisi saanut tiskirätistä kasvoille, enkä ole Eddingsiltä mitään sen jälkeen lukenutkaan. Suurin syy 
siihen miksi Eddingsin tuotanto alkoi tökkiä oli kerronnallinen tyyli – Eddings juoruilee, kiertelee 
ja kaartelee, ja selittää ummet sekä lammet siinä missä tarinan voisi kertoa napakasti muutamalla 
lauseella. Eivät lukijat ole tyhmiä, ja ymmärtävät vähemmästäkin vääntämisestä milloin 
päähenkilöä/henkilöitä ottaa päähän, mikä heitä risoo, ja miksi homma ylipäänsä mättää tai kulkee 
eteenpäin vallan loistavasti. Belgarionin tarussa, ja myönnetään että myös Belgarathin ja Polgaran 
tarinassa (pääsivät unohtumaan äsken), Eddings(it?) on tehnyt hyvää jälkeä, ja kerronta sujuu hyvin. 
Mutta sen jälkeen on tapahtunut jotakin, koska taso on laskenut valtavasti. Harmillista. 
 
Tässäpä tämän kertainen, josta tuli näköjään oikea räpätys. No, ehkä nyt on hermo "vähän" pinnassa 
tämän muuttohässäkän vuoksi. 
 


