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Vuoden johtolanka -palkinto Eva Frantzin romaanille Kahdeksas neito
Suomen dekkariseura ry:n Vuoden johtolanka -palkinto edellisvuoden parhaasta kotimaisesta
dekkariteosta on myönnetty Eva Frantzille romaanista Kahdeksas neito (ruotsink. alkuteos Den
åttonde tärnan). Hän on ensimmäinen suomenruotsalainen kirjailija, joka palkitaan Vuoden
johtolangalla.
Kahdeksas neito kuvaa hienosti suomenruotsalaisen pikkukaupungin miljöötä. Jännitys rakentuu
hiljalleen ja ilman liiallista väkivaltaa. Erityisen kiitoksen Frantz ansaitsee nuorten kuvaamisesta.
Hän pystyy sukeltamaan nuorten ajatuksiin uskottavasti ja tarkastelemaan heidän maailmaansa
herkkävaistoisesti. Vaikka kirjailija uskaltaa käsitellä seksuaalisen hyväksikäytön kaltaista rankkaa
teemaa, teos on sävyltään lempeä eikä liian moralisoiva. Ulla Lempisen suomennos tavoittaa
erinomaisesti alkuteoksen kielen sävyt.
Eva Frantz (s. 1980) on espoolainen toimittaja. Kahdeksas neito on hänen kolmas romaaninsa ja
toinen sarjassa, joka kertoo poliisi Anna Gladista.
Vuoden esikoisdekkari -kunniakirjalla palkittiin Tuire Malmstedtin romaani Pimeä jää
(Myllylahti 2018). Se on rakenteeltaan monitahoinen, yllättävä, jopa genreä uudistava
poliisiromaani. Kirjassa käsitellään vakavaa aihetta, lapsen kuolemaa. Synkästä pohjavireestä
huolimatta kirjailija ei mässäile raakuuksilla vaan tarjoaa lukijalle vetävän ja ajatuksia herättävän
tarinan. Tuire Malmstedt (s. 1974) on pieksämäkeläinen opettaja. Pimeä jää on hänen
esikoisteoksensa.
Johtolanka-voittajan ja parhaan esikoisen valinneeseen Vuoden johtolanka -palkintoraatiin
kuuluivat Helena Hyvärinen, Matti Järvinen ja Kari Mäkinen.
Suomen dekkariseuran Ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjalla palkittiin espanjalaisen
Dolores Redondon romaani Tämän kaiken minä annan sinulle (suom. Sari Selander, Gummerus
2018). Redondo osaa yhdistää Espanjan rikkaan eeppisen kerrontaperinteen jännittävään
rikosjuoneen ja tarkkavaistoiseen psykologiseen tutkielmaan rakkaudesta, petoksesta ja
anteeksiannosta. Miljöönä olevan Galician jylhät maisemat ja viininviljelyn ankaruus toimivat
upeana vastakohtana rikostarinan pikkusieluisuudelle ja luokkavihalle, kun päähenkilö, kirjailija

Manuel Ortigosa joutuu selvittämään aviopuolisonsa äkillistä kuolemaa ja tämän kaksoiselämää,
josta kirjailija ei ole ollut tietoinen.
Lisätiedot ja
Eva Frantzin haastattelupyynnöt: Elisabeth Jansson, 040 745 1763 (elisabeth.jansson@sets.fi)
Tuire Malmstedtin haastattelupyynnöt: Niina With, 050 538 7088, niina@myllylahti.fi
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(matti.jarvinen@nysalor.net)
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Liitteenä kaikkien palkintojen perustelut kokonaisuudessaan.

