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Katherine Pancolin oivaltava ihmiskuvaus jatkuu Joséphinen uuden elämän haasteita 
kuvaavassa romaanissa Kilpikonnien hidas valssi.  Pancol vierailee Suomessa, Kirjan ja 
ruusun päivän tapahtumissa tänään 23.4. 

Viime keväänä ilmestyneessä romaanissa Krokotiilin keltaiset silmät saimme tutustua 
Joséphineen, keski-ikäiseen historiantutkijaan, joka totuttelee avioeron jälkeiseen elämään ja 
itsenäisyyteen. 

Nyt julkaistava Kilpikonnien hidas valssi jatkaa Joséphinen tarinaa. Joséphine on ensimmäisen 
menestysromaaninsa julkaissut kirjailija. Hän on löytänyt oman tapansa elää: hän kirjoittaa, tekee 
töitä, miettii rakkausasioitaan ja kohtaa arjen päivä kerrallaan. Esikoinen Hortense tavoittelee 
muotiuraa Lontoossa, kuopus Zoey puolestaan on tullut murrosikään.  

Joséphine on muuttanut arvostetulle asuinalueelle Pariisin keskustaan, mutta ei tunne oloaan 
oikein kotoisaksi. Kotiutumista vaikeuttaa myös naapurustossa liikkuva sarjamurhaaja, joka yrittää 
saada Joséphinen hengiltä. Kuka kumma on tuo mies, ja mitä hän haluaa? Ja onko kuolleeksi 
ilmoitettu ex-mies Antoine todella kuollut?   

Ranskalaisen Katherine Pancolin romaanit kuvaavat tavallisen ihmisen elämää osuvasti, välillä 
humoristisestikin. Hän tarttuu aiheisiin, jotka ovat meille kaikille tuttuja: ihmissuhteet, avioliitto, 
lastenkasvatus.  

Katherine Pancol on syntynyt vuonna 1954 Casablancassa, Marokossa. Pancol opiskeli 
kirjallisuutta, ja valmistuttuaan hän toimi jonkin aikaa ranskan ja latinan opettajana, kunnes siirtyi 
toimittajaksi. Hän on työskennellyt muun muassa Paris Match- ja Cosmopolitan-lehdissä. Pancol 
julkaisi esikoisteoksensa Moi D’abord vain 25-vuotiaana ja kirjasta tuli menestys.   

Ranskankielinen alkuteos: La valse lente des tortues 
Suomentaja: Lotta Toivanen  
Sidottu / 754 s. 
ISBN 978-952-5637-27-4  
KL 84.2   

HUOM! Katherine Pancol vierailee tänään 23.4. Helsingissä, Kirjan ja ruusun päivän tapahtumissa. 
Hän on haastateltavana Akateemisen Kirjakaupan Kohtaamispaikalla klo 15.45 ja Suomalaisessa 
Kirjakaupassa (Aleksanterinkatu) klo 17.30. 
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