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Saari on koskettava ja värikäs kreikkalainen sukutarina 
Victoria Hislop, Saari 

 

Saari kertoo kreetalaisen suvun tarinan toisen maailmansodan ja sairauden varjossa. 
Yhteisössä elää intohimo ja sinnikkyys, joita raskaimmatkaan vastoinkäymiset eivät pysty 
tukahduttamaan. 

Englantilainen nuori nainen, Alexis Fielding, on elämässään tärkeän päätöksen edessä. Hän 
päättää lähteä matkalle ja ottaa selvää oman sukunsa historiasta, josta äiti on vakaasti vaiennut. 
Ja kun Alexis tapaa äitinsä vanhan ystävän, hänen kuulee pala palalta sukunsa traagisen tarinan.   

Alexiksen isoisoäiti Eleni sairastui spitaaliin, kun hänen lapsensa Anna ja Maria olivat vasta lapsia.  
Eleni joutui leprasiirtolaan läheiselle Spinalongan saarelle, jossa hän eli loppuelämänsä erossa 
miehestään ja tyttäristään. Mitä enemmän Alexis saa tietää sukunsa vaiheista, sitä selvemmin hän 
huomaa olevansa kytköksissä Spinalongaan, sairauden ja kuoleman saareen.  

Saari kertoo kolmen sukupolven vaiheista kreikkalaisella saarella. Se on myös tarina kahdesta 
sisaruksesta Mariasta ja Annasta sekä värikäs kuvaus kreikkalaisen elämänmenon ja lähihistorian 
vaiheista. Saari kertoo lukijalle myös lepran raskaasta kirouksesta ja elämästä tuolla 
kuolemansaarella, Spinalongalla.  

Englantilainen Victoria Hislop (s. 1959) on aikaisemmin työskennellyt kustannusalalla, pr-
tehtävissä sekä toimittajana. Hän on kirjoittanut kolme romaania, joista nyt suomeksi julkaistava 
Saari on hänen esikoisteoksensa. Teos palkittiin parhaana esikoisteoksena Galaxy British Book 
Awardseissa vuonna 2007. Romaania on myyty kaikkiaan jo yli kaksi miljoonaa kappaletta ja sen 
käännösoikeudet on myyty 26 maahan. Teoksen elokuvaoikeudet myytiin tiukan kilpailun jälkeen 
Hislopin tahdosta Kreikan televisiolle. Tuloksena oli 26-osainen tv-sarja, josta tuli maan historian 
kaikkien aikojen suosituin.  

Englanninkielinen alkuteos: The Island  
Suomennos: Laura ja Olga Jänisniemi 
ISBN 978-952-5637-82-3  
KL 84.2  

”Hislopin perinpohjainen tutkimus, mielikuvitus ja peittelemätön rakkaus Kreetaan luovat 
vakuuttavan kuvan saarella vietetystä ajasta. ─ ─ Liikuttavaa ja vangitsevaa lomalukemista, joka 
koskettaa lukijan sydäntä.” 
Evening Standard 
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