Tässä numerossa
Vuoden johtolanka

10
11

Viipurin kautta ykköseksi
Rikoskomisario ja sotahistorioitsija Mikko Porvali
nappasi Johtolanka-palkinnon toisella romaanillaan
Veri ei vaikene. ”Porvali kuvaa taitavasti rikospoliisin toimintaa ja sen tutkimusmenetelmien kehitystä 1930-luvulla”, raati kiitteli.
OLLI TURUNEN

4

Vuoden esikoisdekkari
Hiottu ja yllätyksellinen Hammurabin enkelit käynnisti Max Seeckin trilleriuran.

Ulkomaisen jännityksen kunniakirja

50

”Nyrkkeilytermein ilmaistuna, lukija ei aavista milloin isku tulee”, luonnehtii Dekkariseuran hallitus
ranskalaisen Pierre Lemaitren mestarillisia juonisommitelmia.

Tähtäimessä

12
22
30
32
44

4

Mikko Porvali
Rikoselokuva Suomessa
Kotimaisia dekkareita ja jännityskirjoja ilmestyy nykyään toistasataa per vuosi, mutta rikoselokuvia
Suomessa tehdään edelleenkin ällistyttävän vähän.

Vakiot

18
28

Pierre Lemaitre
Pienikokoinen ja tunteellinen ylikomisario Camille
Verhoeven on ollut mukana neljässä Pierre Lemaitren rikosromaanissa, mutta kirjailija ei halua järjestää häntä enää kehään hakattavaksi.

Sapo-sarja
Dekkarinystävien perinteikäs suosikkisarja sinnitteli
hengissä 59 vuotta mutta hiipui sitten kaikessa hiljaisuudessa manan majoille.

40

Some ja dekkarit
Dekkarit ovat näkyvästi ja monella tavoin esillä
myös sosiaalisessa mediassa.

Yrjö Halme alias Lauri Virta

48
82

Suomalaisen viihdekirjallisuuden suuri tuntematon
Yrjö Halme oli paitsi kirjailija, myös monipuolinen
journalisti ja Ilmarisen suosittujen lukemistolehtien
vetäjä vuosikymmenien ajan.

Georges Simenon
Yli 70 suomennettua Maigret-kirjaa täyttävät leveän kirjahyllyn, mutta suuri joukko mestarin korkeatasoisia, noir-henkisiä rikosromaaneja on jäänyt
kielimuurin taakse.

83

Kymmenen minun mieleeni
Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen paljastaa kirjasuosikkinsa rikoksen ja jännityksen alalta.

Tunnustuksia
Max Allan Collins ja Ellen Hart ovat uudet amerikkalaiset jännityskirjallisuuden suurmestarit. Ann
Cleeves saa Britanniassa Timanttitikari-elämäntyöpalkinnon.

Kuolleita
Ruotsalainen toimittaja ja pohjoismaisen dekkariyhteistyön aktiivi Ulf Örnkloo kuoli viime vuoden
lopulla. Muistokirjoituksissa myös kirjailijat William
Peter Blatty ja Börge Hellström.

Jännitystä kevääseen
Vuoden alkupuoliskon kirjalistalle on kertynyt noin
sata uutta dekkaria.

Murha ei vanhene
Näyttelijä, ohjaaja ja teatterinjohtaja Glory Leppänen kunnostautui 1960-luvulla myös dekkarikirjailijana.

Mauri Oskari Tuuman rikostutkimuksia
Kaasua, konstaapeli Tuuma!

Käräjät

12 Pierre Lemaitre

THIERRY RAJIC / FIGURE

56

57
58

Elokuvat
Dennis Lehanen romaanin pohjalta syntynyt jähmeä gangsterielokuva Live by Night jäi kauas yleisötavoitteistaan.

Tietokirjat
Juri Nummelinin lehtikirjoitusten kokoelma pureutuu amerikkalaiseen kovaksikeitettyyn dekkariperinteeseen.

Dekkarit ja jännitys
Tiukassa tarkastelussa yli 50 rikoskirjaa viime vuoden lopulta ja tämän vuoden alusta.

