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Musiikkidraama
rippikoulun käyneille
Elisabethin soittokello.
Koristeena nefriittialustalla
seisova rubiinisilmäinen
elefantti.

Fabergésoittokello
huudettiin
Suomeen
STT
HELSINKI Tanskan prinsessalle Eli-

sabethille aikoinaan kuuluneet
Fabergé-esineet soittokello ja sinetti myytiin Bukowski-Hörhammerin kansainvälisessä huutokaupassa Helsingissä sunnuntaina.
Pikkaraisen soittokellon hinta
kipusi 20 000 euron lähtöhinnasta 45 000 euroon. Sinetistä maksettiin 25 000 euroa. Molemmat
esineet huudettiin Suomeen.
Huutokaupassa oli runsaasti
myös venäläisiä ostajia, jotka hakivat erityisesti vanhaa venäläistä hopeaa sekä porsliinia.
Venäjälle huudettiin niin
ikään Fabergélla valmistettu
kannellinen hopealipas, jossa on
pyöröhiontaisia jalokiviä ja tyylitelty kaksoiskotka. Lippaasta
maksettiin 17 000 euroa.
Suomalaiset design-esineet olivat kovasti haluttuja ja hinnat
nousivat sen mukaisesti. Dora
Jungin sorsaa esittävän kuvakudoksen hinta kipusi 300 eurosta
peräti 4 000 euroon. Kumpikaan
kilpahuutajista ei halunnut antaa periksi.

◆ Lyhyesti
Varkaat veivät
Cellinin kultaisen
veistoksen
VARKAUS Benvenuto Cellinin

1500-luvulta peräisin oleva
mittaamattoman arvokas
kultainen veistos varastettiin
sunnuntain vastaisena yönä
Wienin taidehistoriallisesta
museosta.
Poliisi tutkii, onko varkaus
tilaustyö.
Poliisin mukaan varkaat
rikkoivat museon ikkunan ja
veivät veistoksen lasivitriinistä
ilman hälyttimien käynnistymistä.
Saliera-nimistä (suola-astia)
veistosta pidetään ”veistosten
Mona Lisana”. Se on 26 senttiä
korkea. Teos on ainoa säilynyt
näyte kuvanveistäjä Cellinin
kultasepäntaidoista.
Museon johtajan Wilfried
Seipelin mukaan Salieran arvo
on vähintään 50 miljoonaa
euroa. Seipel pitää veistosta
kuitenkin mahdottomana
myydä. Museosta ei viety teoksen ohella mitään muuta. (STT,
Reuters, DPA)

Hip hopin
suomenmestari
Oulusta

Oopperan kantaesitys
Seppo Paakkunaisen (sävellys) ja
Eeva Vainion (libretto) ooppera
Kaikkeuden ytimessä (1994).
Ohjaus Leena Salonen, kapellimestari David Searle, lavastus Olli
Mäntylä, puvut Pasi Räbinä, valot
Kari Kankkunen. Rooleissa Sauli
Tiilikainen (Kristus), Juha Hostikka (Tähtitieteen tohtori), Janne
Sundqvist (Saatana), Rauno Elp
(Sokea/Lasarus), Tuula Paavola
(Maria Magdalena), Anna-Maria
Jurvelin (1. Maria) ja Marjatta
Airas (2. Maria/Äiti). Ilkka Eskelisen valmentama Cassiopeia-kuoro.
Oulun kaupunginorkesteri. Oulun
kaupunginteatterin, kaupunginorkesterin, konservatorion ja Oulun
Oopperan yhteistuotanto Madetojan salissa 10.5.

Säveltäjä Seppo Paakkunainen
kutsuu Kaikkeuden ytimessä -teostaan mieluummin ”kristilliseksi
musiikkidraamaksi” kuin oopperaksi. Aivan oikein, kärsimysnäytelmästähän on kyse, Madetojan
saliin levittäytyneestä laajennetusta passiosta.
Teos monistaa ikivanhaa uskonnollista rituaalia. Vain lapsi
tai pakana saattaisi esityksen jälkeen ihmetellä, miksi se Kristus
tapettiin ja mitä ratkaisua kristikunnalle tarjottiin.
Kristuksen kärsimyshistoria ja
vapahdus ovat niin syvältä kulttuurista kumpuavia arvoja, muodikkaasti ilmaisten ’annettuja’,
että rippikoulun käynyt yleisö
pysyy pääpiirteittäin juonessa
mukana vanhasta muistista.
Tuttujen evankelisten ihmisten joukossa näemme myös itsemme, tällä kertaa tähtitieteilijän hahmossa.
Eeva Vainion libretto siis tutkii
ihmisen ikuista etsintää ja epätäydellisyyttä jonkin suuremman edessä; olkoonpa se Jumala
tai galaksien musta äärettömyys.
Raamatun tapahtumia vielä vähän laajennetaan oman aikamme tiedoilla.
Kaikkeuden ytimessä osoittelee merkitsevästi; vuoroin tähtiin ja Golgatalle. Johtoajatus lienee, että iäisyysperspektiivissä

Seppo Paakkunainen hyödyntää esikoisoopperassaan samansukuista, käytännönläheistä säveltämisen mallia kuin esimerkiksi virkaveljensä Ilkka Kuusisto: turha nirsoilu pois ja toimeksi. Kun kerran olemme väistämättä velassa menneille polville,
miksei se saisi kuulua.
Paakkunaisen lahjakkuudesta
musiikintekijänä ja sitoutumisesta aiheeseen ei vallitse epäilystä, mutta tyylillisestä rajaamis- ja

Voi meitä! Oopperakuorona toimi aktiivisesti ylioppilaskunnan
Cassiopeia.

Haukiputaalaissyntyinen AnnaKaisa Liedes on Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosaston
ensimmäisiä kasvatteja. Nykyään hän jakaa kyseisessä laitoksessa oppia itsekin.
Liedes oli aluksi mukana
Niekku-yhtyeessä, joka julkaisi
1980-luvulla kolme äänitettä.
Sittemmin häntä on kuultu hyvän vastaanoton saaneella soololevyllä Kuuttaren korut (1993)
ja mm. MeNaiset-kokoonpanossa.
Kanteleen soittamisesta ihmisen äänen kanssa taiteilemiseen
siirtynyt Liedes piti syksyllä 2000
Ääniä!-festivaaleilla konsertin,
josta Ääni/merkki on live-taltiointi.
Levy sisältää eriskummallisinta musiikkia, mihin olen aikoihin törmännyt. Monta kertaa on pitänyt kerrata mielessään perinteistä musiikin määritelmää ja miettiä, sopiiko An-

na-Kaisa Liedeksen äänitaide siihen. Että musiikki on järjestettyä ääntä.
Kyllä Liedeksen ja lyömäsoitintaiteilija Petri Korpelan äänet
ovat hyvin järjestettyä, harjoiteltua, tarkkaan mietittyä ja taitavasti improvisoitua.
Perinteistä musiikkia Liedeksen ja Korpelan kuulija ei saa
kuullakseen.
Samantapaista äänimaisemaa
kuulee tähän aikaan vuodesta aikaisin aamulla, kun joutsenet ja
sorsat pesiytyvät rantaruovikkoon.
Äänet vievät mielikuvat myös
kotoisiin navetoihin, eläintarhan apinataloon, musiikkiterapiasessioihin, rakastelemiseen,
synnytykseen, tiibetiläisiin luostareihin tai shamanistiseen istuntoon.
Mutta järjestys säilyy, eikä
näistä äänistä ole rentoutustaustoiksi. Tulee halu nähdä ja liikkua.
Elävään konserttitilanteeseen
äänet on ymmärtääkseni tarkoitettukin.
Vielä kauempana perinteisestä
musiikista on Ääni-yhtyeen levyttämä Alkuääniä.
Yhdellä raidalla äännellään

nataide on yhtenä painopistealueena nimenomaan Oulussa.
Opetushallitus on aktivoitunut sanataiteen kehittämiseen:
kuluvan vuoden aikana uudistetaan
sanataidekasvatuksen
vuonna 1992 voimaan tullut taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma. Yksi opetushallituksessa meneillään olevan Luku-Suomi -kärkihankkeen tavoitteista on kaksinkertaistaa lasten
vapaa-ajalla tapahtuva lukeminen.
Sanataideopetuksen seuran
hallitukseen valittiin edustajia
alueittain: puheenjohtajaksi Nana Smulovitz, Kirkkonummi ja
Helsinki, Pekko Koskinen, Oulu,
Aulikki Rundgren, Vantaa, Pia
Palokari, Tampere, Reijo Virtanen, Orivesi, Seita Parkkola, Turku, ja Anja Kuhalampi, Lahti.

Koko luokan hyljeksimä
Nuortenkirja
Silja Kiehelä: Sofia ja karhunkynsi. Kuvitus Martti Ruokonen.
WSOY 2003.

Silja Kiehelän (s. 1968) esikoiskirja Sofia ja karhunkynsi nostaa esille monen lapsen kohdalla turhankin ajankohtaisen asian:
koulukiusaamisen.
Päähenkilö, pieni Sofia-tyttö,
on jäänyt yhtäkkiä aivan yksin,
kun entinen paras kaveri on
kääntänyt selkänsä. Hetkessä Sofia on koko luokan hyljeksimä
olento, jota tönitään, jolle annetaan lumipesuja ja jota ivaillaan
kaikin mahdollisin tavoin.

KAI TIRKKONEN

Lasarus. Rauno Elpin raamatullisessa hahmossa oli vääntöä.
fokusointikyvystä voi jo esittää
varauksia.
Itse en pitäisi haitallisena, että
myös musiikilla olisi selvä
teosidentiteetti. Orkesterille kirjoittamisen tasokin ailahtelee
nyt liikaa triviaalien laulutaustojen ja oivaltavan herkkyyden hetkien välillä.
Ensi kuulemalta laululinjat
vaikuttavat luontevilta. Vuosisatojen kaluamaa resitatiivi-idiomiakaan säveltäjä ei kavahda.
Kokosävelasteikot ovat arvossaan. Idän ja lännen, menneiden
ja nykyisten musiikkien kaiut sekoittuvat estoitta.
Saatanan tullessa kuvioihin
mukaan pidot heti paranevat, tiiviys ja intensiteetti kasvavat.
Laulullisesti ooppera ei tarjonnut ennenkuulumattomia huip-

puhetkiä, mutta yleistaso säilyi
vakaana. Kuoron ja solistien välinen näyttämötoiminta rytmittyi
parhaimmillaan oivaltavasti.
Marioiden, Anna-Maria Jurvelinin ja Marjatta Airaksen, yhteisnumeroista kuoron kanssa ja
ilman pulppusi virkistävää eloisuutta. Äidin roolia Marjatta Airas tulkitsi hellästi.
Tuula Paavolasta Maria Magdalenana ei oikein ehtinyt muodostua muuta käsitystä kuin se,
ettei hän poikennut linjasta.
Rauno Elp synnytti Sokean ja
Lasaruksen rooleihin myös särmikkäämpää
perinnetyylin
vääntöä. Sauli Tiilikaisen Kristus
ja Janne Sundqvistin Saatana jäivät astetta paria pehmeämmiksi,
joskin paikkansa hyvin täyttäneiksi hahmoiksi.
Juha Hostikka Tähtitieteen toh-

torina palautti mieleen nuoren
Jorma Silvastin 1990-luvun alkupuolen tulkinnat järkensä menettäneenä Kimmona Aulis Sallisen
Kullervon lopussa. Fraseerauksista
ja ohenteista Hostikalta ja Silvastilta löytyykin paljon yhteistä,
rooliin antautumisesta samoin.
Vahvennettu ylioppilaskunnan Cassiopeia-kuoro on äänivaroiltaan nuorekkaan rajallinen,
mutta ryhmän aktiivisuus ja harmonisuus kallistivat kantaesityksessä vaa’an reilusti myönteisen puolelle.
David Searlen johtama Oulun
kaupunginorkesteri soitti Paakkunaista teokselle uskollisesti, sikäli kuin ilman partituuria pystyi päättelemään. Ei ehkä äärimmäisellä intensiteetillä, mutta
asianmukaisesti.
ESKO AHO

Sedät jaksaa muistella

Äänitaidetta
ja alkuääniä
Anna-Kaisa Liedes ja Petri Korpela:
Ääni/merkki. Anna-Kaisa Liedes
& HecRec. Sibelius-Akatemian
kansanmusiikin osaston
äänitteitä 37.
Lauluyhtye Ääni: Alkuääniä.
Viriditas/ Pia Skipdahl

OULU Sanataideopetus on saanut
oman seuran. Suomen sanataideopetuksen seura perustettiin lauantaina Helsingissä.
Sanataide oli viimeinen taiteen perusopetuksen piiriin kuuluva taiteenala, jolta vielä puuttui valtakunnallinen järjestö.
Seuran tarkoitus on kehittää
ja edistää sanataiteen opetusta ja
harrastustoimintaa paikallisesti
ja valtakunnallisesti sekä ylläpitää koko maan kattavaa sanataideopettajien ja -harrastajien yhteistyöverkostoa. Painopiste on
lasten ja nuorten sanataidekasvatuksessa.
Sanataide sai oman yksikkönsä myös vuoden alussa aloittaneeseen lastenkulttuurikeskusten Taikalamppu-verkostoon. Sa-

Leena Salosen ohjaus on selkeä,
tutulla tavalla tiukka ja hallitseva. Pitäisi kai sanoa, pelastava.
Näyttämöllepanosta muodostuu esityksen huomattavin kiinnevoima, jos puhtaat hengellisyydet jätetään tarkastelun ulkopuolelle.
Toki on pitkälle makuasia, pitääkö marionettimaisuuksia, kuoron pikku tärinöitä ja muita tehokeinoja enää neronleimauksina.
Raivoakin on piiskattava esille
dramaturgian vuoksi. Paatos pysyy kutakuinkin uskottavuuden
rajoissa, vaikka niin lähellä hurskasta banaalia liikutaan, ettei
lipsumisille jää yhtään tilaa. Matka Mooses-mimiikasta tahattomaan huumoriin kun on yllättävän lyhyt.
Ajatusten keskittämistä helpottaa Olli Mäntylän yksinkertaisuudessaan erittäin toimiva
lavastusratkaisu. Hän on sijoittanut draaman ikään kuin kirkon
alttarille puolipallon muotoiseen pienoisuniversumiin, jossa
luomistyö saa rauhassa muhia.
Ihmiskunnalle on oma lehterinsä seinustalla.
Pasi Räbinän suunnittelema
linjakkaan klassinen puvustus ei
riitele tämän perusasetelman
kanssa eikä turhaan tavoittele
efektiä. Kristukselle valkoista,
Saatanalle mustaa ja oranssinpunaista.

KAI TIRKKONEN

Cd-levyjä

KALEVA

ne ovat saman mysteerin ilmenemismuotoja.
Fysikaalisesti olemme osa alati
laajenevaa alkuräjähdystä, mutta hengellisessä mielessä elämme ristin varjossa ja suojassa.

Kirja
Jukka Lyytinen: Lapinlahden
Linnut. Like 2003.

TANSSI Oululaista tanssikeskus

Citydancea edustanut Janne
Simojoki uusi hip hopin miesten sarjan suomenmestaruutensa lauantaina Helsingissä.
Kaksipäiväiset show- ja streettanssien SM-kisat järjestettiin
Pasilan urheiluhallissa.
Breakdancen juniorisarjan
finalistikuusikkoon ei mahtunut oululaisten lisäksi kuin yksi
tamperelainen. Ykköseksi
sijoittui Aleksi Kyllönen, toiseksi Otto Haavisto, neljänneksi
Jussi Ulkuniemi, viidenneksi
Aksu Lukkarila ja kuudenneksi
Niko Haikala.
Hip hopin juniorisarjassa ylsi
kolmanneksi oululainen NikoPekka Korkee. Hip hop duojen
yleisen sarjan kolmanneksi
tulivat Hanna Väänänen ja
Lasse Hyttinen Oulusta ja
kuudenneksi Heli Jaakola ja
Ville Köngäs Rovaniemeltä.
Oululaisryhmän Siivoojatkoreografia sijoittui toiseksi hip
hopin pienryhmien sarjassa.
Ryhmässä tanssivat Kaisa
Harmaala, Jenny Kari, Hanna
Väänänen, Janne Simojoki,
Lasse Hyttinen ja Teemu Tuohimaa.
Kisat jatkuivat sunnuntaina
muodostelmashowtanssin,
show-paritanssin ja discotanssin
parissa. (Kaleva)

Sanataideopetus
sai oman seuran

voimaääntä nro 2, toisella kellutaan viiden vokaalin varassa. Vulkaanista tehdään pitkä alkuäänten improvisaatio.
Liedeksen ja Korpelan äänitaiteilu kurottaa ulospäin, tarkoituksena on kommunikoida kuulijoiden kanssa. Alkuäänet sen sijaan eivät tarvitse yleisöä. Ne
ovat täydellistä sisäänpäin kääntymistä.
Alkuäänet nojaavat ranskalaisen Iégor Reznikoffin oppeihin.
Samaa yläsäveltekniikkaa ovat
käyttäneet myös Vox Silentiin
laulajat ja Hiljaa!-kuoro.
Alkuääniä-levyn taiteellinen
johtaja ja yksi laulajista, Pia
Skipdahl, pitää myös meditatiivisen laulun, hoitavan äänen ja
synnytyslaulujen kursseja.
Sekä äänitaide että alkuäänet
lyövät lujaa päin musiikkikäsitystä, jossa musiikki rakentuu
vasta älyllisen analysoinnin tai
tekstin tulkinnan kautta. Nämä
äänet ja rytmit – tai rytmittömyydet – tunkevat suoraan luihin ja
lihaksiin.
Musiikki ei enää olekaan toinen todellisuus, vaan ihminen itse on musiikki.
MARJA MUSTAKALLIO

Suomalaisen mies/huumorirokin älyllisempää puolta edustava
Lapinlahden Linnut on toiminut
20 vuotta, joten nyt on sopiva aika muistella menneitä.
Alunperinhän yhteen perustamisen tarkoitus oli vain kerätä
katusoitolla kaljarahoja, mutta
kun mukaan sotkeentui erinäisten vaiheiden kautta tarpeeksi
monta hyvää ja luovaa tyyppiä,
mopo karkasi käsistä ja lopputuloksena oli ilmiö, jonka suurin
osa suomalaisista tuntee levytysten ja ennen kaikkea tv-esiintymisten myötä.
Kirja käy läpi ansiokkaasti yhtyeen syntyvaiheet ja henkilöhistorian. Keskeisempään osaan nousevat kuitenkin keikkaelämän
kuvaukset. Niissä pohjoinenkin
on jonkin verran mukana, tekiväthän Linnut muuten ensimmäisen Helsingin ulkopuolisen
keikan juuri Ouluun.
Kiertäminen oli yhtyeen jäsenten yhteisen todistuksen
mukaan varsin rock-henkistä.
Tekstin perusteella jää miettimään, vedettiinkö alkuaikoina
tai edes suosion huippuvuosina
yhtään keikkaa siten, ettei yksikään yhtyeen jäsenistä olisi ollut alkoholin vaikutuksen alaisena.
Luonnollisesti myös yhtyeen

sisäinen yhtenäisyys ja keikkaelämän mukanaan tuomat paineet itse kunkin yksityiselämään
saavat osansa. No, ainakin asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä.
Kirjan suurimpana puutteena
voi pitää sen pinnallista otetta
yhtyeen musiikkiin ja kappaleiden syntyyn. Levystä levyyn -jakso kertoo enemmän kokonaisuuksista, mutta jättää yksittäisten Lintu-klassikkojen tarkemmat synty/taustahistoriat kertomatta muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.
Lintujen vanhempien, EMI:lle
tehtyjen levytysten löytäminen
voi nykyisin olla hieman vaikeaa,
mutta 2002 levytetyt uudet versiot löytää helposti vaikkapa
marketin kassan vierestä.
Kirjassa uusien versioiden tekemistä perustellaan sillä, että
ne vastaavat paremmin nykykokoonpanon keikkaversioita, mikä sinänsä on luonnollista, koska
monet alkuaikojen keulahahmoista ovat jättäneet vuosien aikana yhtyeen.
Silti tosi keräilijälle kirjan diskografiassa esitelty EMI-materiaali on sitä ainoaa ja oikeaa, liittyväthän tietyt kappaleet niin
selkeästi esimerkiksi juuri Mikko Kiviseen, Markku Toikkaan
ja Tapio Liinojaan, jotka kaikki
jättivät yhtyeen vuoteen 1994
mennessä.
MATTI HEIKURA

Kiehelä kirjoittaa selkeästi ja
kiihkoilematta koko prosessin
auki: miten kiusaaminen alkaa,
miten sitä salaillaan, miten sitä
ratkaistaan.
Rinnakkain toimivat sekä aikuisten maailman ratkaisumallit vanhempainiltoineen että Sofian omat, fantasiaan pohjaavat
selviytymismallit. Ote on hiottu,
huolellinen ja miltei didaktinen.
Kansanperinne tarinoineen ja
folkloristisine yksityiskohtineen
lienee nouseva muoti suomalaisessa lastenkirjallisuudessa.
Kansanperinteestä löytyy mystistä, kiehtovaa fantasiaa, joka
sopii pieninäkin ripauksina
maustamaan tarinaa. Vaikeassa
tilanteessaan Sofia saa apua kau-

Koulukiusattu. Silja Kiehelän
esikoisteos on selkeä ja
kiihkoton.
kaa aikojen takaa unisiskoltaan
Matjoilta, joka elää muinaista
karhukultin aikaa ja haaveilee
parantajaksi ryhtymisestä. Tytöt
kohtaavat unissa ja etsivät kumpikin omaa Voimaansa, jonka
avulla selvitä.
Kiehtovista fantasiasäikeistä
huolimatta tarina on kuitenkin
varsin arkirealistinen. Tarkkana
prosessinkuvauksena se toimii
varmasti erinomaisen lohdullisena tapausesimerkkinä kiusatulle lapselle: kiusaamisen lopettamiseen on olemassa keinoja, kunhan siitä uskaltaa kertoa.
TUUTIKKI TOLONEN

Lentävä hollantilainen
purjehtii taas
Seikkailuromaani
Brian Jacques: Haaksirikkoiset.
Lentävä hollantilainen.
Suom. Sami Parkkinen.
Otava. 391 s.

Redwall-fantasiasarjan
luoja
Brian Jacques on aloittanut uuden teossarjan, jonka osia yhdistää Lentävä hollantilainen -nimike. Suomessa aloitusteoksen nimi on Haaksirikkoiset.
Teoksen tapahtumat alkavat
vuonna 1620 Kööpenhaminan
satamassa, josta merelle lähtee
purjelaiva hämäräperäisine miehistöineen. Sattumalta mukaan
joutuu mykkä orpopoika. Tämä
saa aikanaan toverikseen kulkukoiran, jonka kanssa sitten seikkailu aavoilla ulapoilla alkaa.
Laiva joutuu suurten voimien
kiroukseen raivoisan myrskyn
keskellä, jolloin enkeli tuomitsee laivan ja sen miehistön ikuiselle purjehdukselle. Näin myytti Lentävän hollantilaisen aavematkoista käynnistyy.
Poika ja koira selviytyvät rannalle ”sydäntensä viattomuuden” vuoksi. Kaverusten matka
jatkuu monien vaiheiden kautta
Englantiin suorittamaan enkelin antamaa tehtävää.
Mykkä poika saa puhekykynsä
ja kokee myös jonkinlaisia transsitiloja.
Aika pyörähtää äkkiä vuoteen 1896. Poika ja koira pystyvät kommunikoimaan keskenään ja muodostavat siten hyvin toimivan parin, joka lähtee
selvittelemään pikkukylän ongelmia. Vastassa on poikajengi
ja aikuisten paha maailma, jonka johdossa on teollisuuskeinottelija.
Haaksirikkoiset-teos noudattelee vahvasti perinteistä tarinointia ainakin pojan ja koiran

Haaksirikkoiset.
Seikkailuromaanisarjan
piirroskuvitus on Ian
Schoenherrin.
toveruuden, hyvien aikuisten ja
uusien läheisten ystävien saamisen tärkeyden osalta. Itselleni tulivat mieleen Disney-yhtymän
monet klassikkoelokuvat ja
Mark Twainin nuoret sankarit ja
kerjäläispojat. Jopa omenapiirakka ja limonadi ovat rekvisiittana mukana.
Merellinen seikkailu jää ainakin tässä teoksessa varsin vähiin
kokonaisuuden kannalta, sillä
merellä liikutaan vain noin 55 sivun verran.
Ilmeisesti teossarja on tarvinnut englantilaisittain merisuolansa tai sitten jatkossa vesille
palataan.
Kiintoisa ja nuoren käteen hyvin sopiva teos Haaksirikkoiset
on. Jotenkin kesyltä se kuitenkin
tuntuu nykyisten noita- ja sormustarinoiden rinnalla. Enkeli
liihottaa tässä fantasiassa kovin
kaukaisen maailman henkihahmona, ja salaisuuden osaratkaisun löytyminen Raamatun selkämyksestä on aika osoittelevaa.
Odotetaan jatkoa!
JUHANI HEDBERG

