Tässä numerossa
Vuoden johtolanka

10
11

Suomenruotsalainen voittaja
Johtolanka-jaon historiassa käännettiin uusi lehti,
kun suomenruotsalainen dekkari sai palkinnon ensi
kertaa. Vuoden ykkönen on Eva Frantzin Den åttonde tärnan eli Kahdeksas neito.

Ulkomainen kunniakirja Espanjaan
Espanjan eeppinen kerrontaperinne yhdistyy jännittävään rikosjuoneen Dolores Redondon jykevässä palkintoromaanissa Tämän kaiken minä annan sinulle.

KIRSI MÄENPÄÄ

4

Pimeä jää paras esikoinen
”Ansiokas poliisiromaani, jonka rakenne on monitahoinen ja yllättävä, jopa genreä uudistava”, raati
ylisti Tuire Malmstedtin teosta.

54

Kuulustelut

4

36

Eva Frantz
”Juoni rakentuu samaan aikaan, kun kirjoitan.
Yleensä tiedän, miten kirja alkaa ja miten se loppuu. Sen sijaan aluksi en aina tiedä, kuka on syyllinen”, hymyilee Johtolanka-voittaja Eva Frantz.

12
22
30
40

Ninni Schulman
Aurinkoinen ruotsalaisdekkaristi viihtyi Rukan kaamoksessa tammikuussa.

42
48

Matti Kassila
Suomalaisen elokuvan unohtumaton mestari Matti
Kassila teki komean uran ja eli pitkän elämän.

Stein Riverton

90

Norjan dekkaripalkinnolle nimensä antanut lehtimies-kirjailija niitti suosiota myös Suomessa
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä.

Ruka Nordic Noir

91

Arktisen pimeään vuodenaikaan osuvasti sijoitettu
noir-tapahtuma kokosi Kuusamoon nimekkään kirjailijajoukon kaikista Pohjoismaista.

Outsiderin ”Huippikset”

58

Tv-sarja The Americans
Aitoamerikkalaisen ihanneperheen vanhemmat tekevät myyräntyötä neuvostoliittolaisina vakoojina
laatusarjassa, jota valmistui kuusi tuotantokautta.

36 Ninni Schulman

Jännitystä teattereissa
Dekkaribuumi on siirtynyt kirjamaailmasta myös
suomalaisiin teattereihin, joissa on viime vuosina
esitetty poikkeuksellisen runsaasti rikos- ja jännitysdraamoja.

Kymmenen minun mieleeni
Suomentaja Jorma-Veikko Sappinen valikoi lukuelämystensä joukosta kymmenen virstanpylvästä.

Kuolleita
Edgar-palkittu Brian Garfield tunnettiin etenkin Väkivallan vihollisen kirjoittajana.

Lukemista kevääseen
Uutta dekkarisatoa vuoden 2019 ensi puoliskolta.

Tunnustuksia
Martin Cruz Smithistä tulee USA:ssa uusi jännityskirjallisuuden suurmestari.

Murha ei vanhene
Philip MacDonaldin 60-vuotias sarjamurhatrilleri
Kymmenen kuollutta miestä on laadittu modernilla otteella.

Mauri Oskari Tuuman rikostutkimuksia
Kun peli menee kovaksi, aloittavat kovat pelin, tuumaa yksityisetsivä Tuuma.

Käräjät

Pekka Lipponen ja Kalle-Kustaa Korkki selvittelivät Kaksihuippuisen vuoren salaisuutta paitsi radiokuunnelmassa, myös kirjaversioissa.

TUULA OKKONEN

32

Eva Frantz

Vakiot

Tähtäimessä

16
24

4

62
63
64

Teatteri
Agatha-klassikko Eikä yksikään pelastunut tuotiin
näyttämölle Järvenpäässä, Kaasua, komisario Palmu! sai musiikkipitoisen sovituksen Helsingissä, ja
kummitustarina Mustapukuinen nainen kauhistuttaa katsojia Kouvolassa.

Elokuvat
Nicole Kidman on kurjassa jamassa Karyn Kusaman
ohjaamassa kostodraamassa Destroyer.

Tietokirjat
Heleena Lönnroth kertoo muistelmateoksessaan,
miten hänestä tuli dekkarikirjailija.

Dekkarit ja jännitys
Käräjäkäsittelyssä viime vuoden lopun ja tämän
vuoden alun uutuuksia 55 kirjan verran.

