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Kuva: John Andresen

Cecilia Samartin on syntynyt Kuubassa vuonna 1961. Hän oli
yhdeksän kuukauden ikäinen, kun perhe joutui pakenemaan Castron
hallintoa Yhdysvaltoihin. Poliittisten syiden vuoksi Samartin ei ole
koskaan voinut palata Kuubaan. Cecilia Samartin on koulutukseltaan
psykoterapeutti ja on työskennellyt ammatissaan jo yli kaksikymmentä
vuotta. Hän tekee myös paljon vapaaehtoistyötä latinosiirtolaisten
keskuudessa. Siirtolaisten kohtalot näkyvät myös hänen teoksissaan.
Tarinankerronta on tärkeä osa Samartinin kirjoittamista. Hän näkeekin itsensä enemmän
tarinankertojana kuin kirjailijana. Tarinoissa hänelle merkityksellistä on niiden parantava voima.
Hän haluaa painottaa etenkin lukijan omaa kokemusta kaunokirjallisen ilmaisun rinnalla.
Nora & Alicia (Broken Paradise, 2004 / Bazar 2011) on Samartinin esikoisromaani. Romaani sai
Mariposa-palkinnon parhaasta latinokirjailijan kirjoittamasta romaanista New Yorkin kirjamessuilla
2010. Muita teoksia ovat Señor Peregrino (Tarnished Beauty, 2005 / Bazar 2010), Kaunis sydän
(Vigil, 2009 / Bazar 2012), Mofongo (2010) ja La Peregrina (2011 / Bazar 2013). Cecilia Samartinin
kolmea ensimmäistä kirjaa on myyty Suomessa jo 50 000 kappaletta. Samartin vierailee
Suomessa syksyllä 2013 ja osallistuu muun muassa Turun kirjamessuille 4.─6.10.
Cecilia Samartinin aiemmin suomennetut romaanit
2010: Señor Peregrino
Señor Peregrino on tarina ystävyydestä sekä itsensä ja erilaisuuden hyväksymisestä. Jamilet on
nuori meksikolainen nainen, joka on kärsii vartaloaan peittävästä verenpunaisesta luomesta.
Jamilet matkustaa Yhdysvaltoihin, josta hän toivoo löytävänsä paremman elämän. Hän pääsee
töihin mielisairaalaan ja tutustuu siellä salaperäisen herra Peregrinon.
2011: Nora & Alicia
Nora & Alicia on sekä kertomus ystävyydestä että kuvaus Kuuban lähihistoriasta, kuubalaissiirtolaisten elämästä Yhdysvalloissa sekä kotimaahan jääneiden kohtaloista muuttuneessa
maassa. Nuoret serkukset Nora ja Alicia elävät huoletonta elämää kauniissa Kuubassa. Castron
valtaannousun myötä elämä kuitenkin järkkyy. Nora muuttaa Yhdysvaltoihin, Alicia jää Kuubaan.
Serkusten välinen ystävyys ei katkea kovissakaan olosuhteissa.
2012: Kaunis sydän
Kaunis sydän on rakkaustarina. Se on myös tarina hyvyydestä ja elämänilosta, joka eheyttää
rikkonaisen perheen. Tarinan päähenkilö Ana valvoo miehensä kuolinvuoteella ja palaa
muistoissaan karuihin vuosiin kotimaassaan El Salvadorissa ja aikaan uudessa kodissaan
Yhdysvalloissa.
2013: La Peregrina
La Peregrina on toinen osa Jamiletista ja Señor Peregrinosta kertovassa trilogiassa. Romaani
kertoo kahdesta naisesta, joilla on molemmilla suuri salaisuus kannettavanaan. Sarjan
ensimmäinen osa Señor Peregrino julkaistiin suomeksi keväällä 2010.
Bazar Kustannus Oy on osa pohjoismaista Bazar Publishers -kustantamoryhmää. Suomessa Bazar
Kustannus Oy kustantaa pääasiassa käännöskirjallisuutta, mutta tavoitteena on tehdä myös suomalaista
kirjallisuutta tunnetuksi muissa Pohjoismaissa. www.bazarkustannus.fi

