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Bazarin syksy 2013 tuo jännitystä, erotiikkaa ja lukuromaaneja 

 
Bazar julkaisee syksyllä 2013 yksitoista uutta teosta. Mukana on Laura Gallego Garcían 
nuorten fantasiasarjan jatko-osa, Ann Rosmanin, Michael Hjorthin & Hans Rosenfeldtin ja  
Lotte & Søren Hammerin rikosromaanit, Evie Blaken eroottinen teos sekä lukuromaanit Kim 
Faylta, Laurent Gaudélta, Eowyn Iveyltä, Kathleen MacMahonilta, Cecilia Samartinilta ja 
Karen Thompson Walkerilta.   

Espanjalaisen Laura Gallego Garcían nuorten fantasiasarjan neljäs osa Idhunin kronikat IV: 
Mullistus jatkaa Victorian, Jackin ja Christianin huimaa seikkailua Idhun-planeetan pelastamiseksi. 
Sarjan uusimmassa osassa jumalat laskeutuvat planeetalle ja Vastarinta on vaarassa. Mullistus 
ilmestyy 8.8. Kirjasarjan on suomentanut Satu Ekman. 

Ruotsalainen Ann Rosman kietoo rikosromaanissaan Porto Francon vartija (Porto Francos 
väktare) Bohuslänin rannikon historialliset tapahtumat nykyhetken yllättäviin juonenkäänteisiin. 
Vuonna 1793 nuori Agnes pakenee pakkoavioliittoa mieheksi naamioituneena Marstrandiin. Hän 
haluaa aloittaa uuden elämän värikkäässä, rikollisia kuhisevassa vapaasatamassa. Yli kaksisataa 
vuotta myöhemmin alueella tehdään kammottava löytö: naisen ja vastasyntyneen lapsen ruumiit 
löytyvät suon uumenista. Porto Francon vartija on kolmas osa rikoskonstaapeli Karin Adlerista 
kertovassa dekkarisarjassa. Teoksen on suomentanut Anu Koivunen ja se ilmestyy 14.8.  

Yhdysvaltalaisen Karen Thompson Walkerin Ihmeiden aika (The Age of Miracles) on tarina 
katastrofista, selviytymisestä, kasvusta ja muutoksesta. Maapallon kiertoliike on häiriintynyt ja 
pyörimisnopeus hidastunut. Siitä seuraa joukko muita muutoksia niin luonnossa kuin ihmisten 
käyttäytymisessä. Romaanin päähenkilö, yksitoistavuotias Julia joutuu perheineen sopeutumaan 
tilanteeseen ja taistelemaan tutun elämänsä puolesta. Romaanin on suomentanut Pirkko Biström 
ja se ilmestyy 22.8. 

Irlantilaisen Kathleen MacMahonin esikoisteos Näin se päättyy (This is How it Ends) on tarina 
odottamattomasta rakkaudesta ja sen mullistavasta voimasta. Lähes nelikymppinen, Dublinissa 
asuva Addie elää hiljaista ja varovaista elämäänsä huonon työtilanteen varjossa. Kunnes hän 
tapaa Amerikasta Irlantiin sukujuuriaan selvittämään matkustaneen Brunon. Teoksen on 
suomentanut Jaakko Kankaanpää ja se ilmestyy 29.8. 

Ranskalaisen Laurent Gaudén Eldorado (Eldorado) on tarina ihmisistä, jotka etsivät elämälleen 
uutta suuntaa. Sudanilaiselle Soleimanille Eurooppa on unelmien Eldorado, ja hän haluaa päästä 
sinne keinolla millä hyvänsä. Italialainen Salvatore Piracci työskentelee rajalla ja vahtii, etteivät 
laittomat maahanmuuttajat nouse rannikolla maihin. Elämän arvaamattomuus ja oikulliset käänteet 
tuovat miesten eteen kuitenkin yllätyksiä. Tuoko unelmien tavoittelu lopulta onnea ja mitä on 
oikeudenmukaisuus? Eldoradon on suomentanut Lotta Toivanen ja se ilmestyy 3.9. 

Kuubalaissyntyisen, yhdysvaltalaisen Cecilia Samartinin romaani La Peregrina jatkaa Señor 
Peregrino -romaanissa alkanutta Jamiletin ja mystisen señor Peregrinon tarinaa. Espanjaan ja 
Yhdysvaltoihin sijoittuva La Peregrina on tarina kahdesta naisesta, joilla on molemmilla suuri 
salaisuus kannettavanaan. Salaisuus, jonka merkitys on arjen ymmärrystä suurempi. Romaanin on 
suomentanut Ulla Lempinen ja se ilmestyy 5.9.  
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Yhdysvaltalaisen Kim Fayn esikoisteos Kadonneiden muistojen kartta (The Map of Lost 
Memories) on 1920-luvulle sijoittuva historiallinen seikkailukertomus. Irene Blum matkustaa 
Kambodžaan etsimään muinaiseen khmerien kulttuuriin kuuluneita kuparitauluja. Matkan varrella 
mukaan liittyy muitakin tauluista kiinnostuneita. He tietävät, että mysteerin ratkaiseminen voi 
muuttaa historiaa, mutta se mitä he löytävät on jotain aivan odottamatonta. Kadonneiden muistojen 
kartan on suomentanut Hilkka Pekkanen ja se ilmestyy 12.9. 

Rakastettu ja vihattu rikospsykologi Sebastian Bergman saa eteensä uuden selvittämättömän 
tapauksen. Pohjois-Ruotsin Jämtlandista löydetään vanha joukkohauta. Tapaus on outo, ruumiiden 
joukossa on kadonneeksi ilmoitettu hollantilainen pariskunta ja perhe, jota kukaan ei tunnu 
kaipaavan. Tunturihauta on ruotsalaisten Michael Hjorthin ja Hans Rosenfeldtin Sebastian 
Bergman -dekkarisarjan kolmas osa. Kirjan on suomentanut Veijo Kiuru ja se ilmestyy 19.9. 

Lumilapsi (The Snow Child) on alaskalaisen Eowyn Iveyn esikoisromaani. Lapsettoman 
pariskunnan ja metsästä ilmaantuneen nuoren tytön, Fainan, satumainen tarina sijoittuu  
1920-luvun Alaskaan ja uudisasukkaiden ankaraan arkeen. Kirjassa karulla ja kauniilla luonnolla, 
ihmisillä ja arjen taikuudella on merkityksensä. Lumilapsi nimettiin muun muassa vuoden 2013 
Pulitzer-finalistiksi, ja se on noussut myyntimenestykseksi sekä kotimaassaan Yhdysvalloissa että 
maan ulkopuolella. The British Book Awards nimesi Eowyn Iveyn vuoden parhaaksi ulkomaiseksi 
kirjailijaksi vuonna 2012. Romaanin on suomentanut Marja Helanen. Lumilapsi ilmestyy 26.9. 

16-vuotias koululaispoika ampuu opettajansa ja ottaa luokan panttivangikseen. Tilanne päättyy 
poliisin tarkka-ampujan ammuttua pojan. Kööpenhaminan poliisin murharyhmä saa tapauksen 
tutkittavakseen. Pian käy ilmi, että tapaukseen liittyy myös erään postinkantajan outo kuolema. 
Menneisyys kummittelee sekä tutkittavana olevassa tapauksessa että rikoskomisario Konrad 
Simonsenin henkilökohtaisessa elämässä. Yksinäisten sydänten kerho on kolmas osa 
tanskalaisten sisarusten Lotte ja Søren Hammerin kirjoittamassa Konrad Simonsen  
-dekkarisarjassa. Kirjan on suomentanut Sanna Manninen ja se ilmestyy 3.10. 

Valentina Rosselli saa houkuttelevan työtarjouksen kuvata eroottisia kuvia. Työn myötä hän 
ajautuu kiihkeään halujen maailmaan. Lähes sata vuotta aikaisemmin, vuonna 1929, varakas 
seurapiirirouva kärsii avioliitossaan ja sovinnaisessa lähipiirissään. Hän pakenee tylsää 
todellisuutta rinnakkaiselämäänsä Belle-nimisenä kurtisaanina. Vaikka naisten välillä on 
vuosikymmeniä, heidän elämänsä kietoutuvat yhteen. Valentinalla (Valentina) on esikuvansa 
italialaisen sarjakuvataiteilijan Guido Crepaxin 60-luvun sarjakuvaromaaneissa. Norjassa asuvan, 
englantilaisen Evie Blaken Valentina on romaanitrilogian ensimmäinen osa. Teos ilmestyy 17.10.   

 

Lisätiedot, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt 
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