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AHNDORIL, ALEXANDRA COELHO: Tyko Brahen tähtitaivas. Johnny Kniga 2007 

Tanskalainen tähtitieteilijä Tyko Brahe (1546-1601) oli jääräpäinen ja kiivas mies. Hän uhrasi 
tieteellisen työnsä vuoksi perhe-elämänkin, mutta oliko se sen arvoista?  

ALCOCK, DEBORAH: El Dorado. Ristin Voitto 1969 

Tositapahtumiin perustuvassa romaanissa espanjalaiset veljekset Juan ja Carlos Alvarez etsivät isänsä 
perintöä, salaperäistä kultamaata. Mitä tapahtuu, kun Carlos alkaa epäillä katolisen kirkon oppeja ja tuntee 
vetoa protestanttisuuteen.   

ALLENDE, ISABEL: Sydämeni Inés. Otava 2009 

Nuori Inés Suárez lähtee 1500-luvun tukahduttavasta Espanjasta Etelä-Amerikkaan. Konkistadori Pedro 
Valdivianin rinnalla hän rakentaa uutta maailmaa, mutta kestääkö suhde? 

ANDAHAZI, FEDERICO: Anatomi. Otava 1998 

Satiirinen kertomus 1500-luvun Italiasta ja anatomian professorista, joka uskoo löytäneensä ratkaisun 
naisten valloittamiseen. 

DANIEL, ANTOINE B. : Puuman varjo. Gummerus  2003 

jatko-osat: 

Soturin voima. Gummerus 2003 

Vuoren valo. Gummerus 2004 

Kolmiosainen romaanisarja kuvaa inkojen loisteliaan imperiumin viimeisiä vaiheita. 
Inkavaltion kukoistuskausi päättyy espanjalaisten sotajoukkojen konkistadorien saapumiseen 
Peruun vuonna 1532. Yksi valloittajista, Gabriel menettää sydämensä inkaprinsessa 
Anamayalle mutta sodan alkaessa rakastavaiset joutuvat kahden tulen väliin. 

DIFONTE, UGO: Maistaja.  WSOY 2003 

Köyhä maalaismies pakotetaan italialaiseen renessanssihoviin ruoanmaistajaksi. Myrkkyjen 
pelossa hän ei pysty nauttimaan herkuista ja huolehtiessaan kauniista tyttärestään ei iloitse ylellisestä 
elämästä muutenkaan. 

DUNANT, SARAH: Kurtisaanin vuoteessa. Gummerus 2006 

Roomalainen kurtisaani Fiammetta Bianchini pakenee Venetsiaan, jossa aloittaa uuden nousun huipulle. 
Tarinan kertoo Fiammettan seuralainen, kääpiö Bucino.  

FALCONES, ILDEFONSO: Fatiman käsi. Bazar 2010 

Vuonna 1568 islaminuskoiset maurit nousevat kapinaan Granadassa. Kristityt joukot voittavat ja maurit 
karkotetaan kaupungista. Nuori muulinajaja Hernando joutuu taistelemaan kahden kulttuurin ja kahden 
rakkauden välissä. 

GIERTZ, BO: Rodoksen ritarit. Sley-kirjat 1994 

Romaani ritareista, jotka häviävät taistelun turkkilaisia vastaan Rodoksella vuonna 1522 ja siirtyvät Maltalle. 

KAILA, TIINA: Bruno. WSOY 1990 

Romaani filosofi ja teologi Giordano Brunosta (1548-16009, joka etsi filosofiaansa vaikutteita 
niin luonnontieteistä kuin magiasta ja antiikin uskonnoista. Hän yritti löytää auringon, 
Jumalan ja naisen rakkauden. 

KIMPEN, GEERT: Kabbalisti.  Bazar 2011 

1500-luvulla elänyt rabbi Hajjim Vital oli tärkeä hahmo kabbalan historiassa. Hän halusi tuoda 
suuren yleisön tietoisuuteen aiemmin vain pienelle sisäpiirille sallitut kabbalan opit ja alkoi 
kirjoittaa aiheesta yleistajuista teosta. Vaikeuksia oli kuitenkin tiedossa. 
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KROSS, JAAN: Uppiniskaisuuden kronikka : Balthasar Russowin tarina. WSOY 2003 

1500-luvun jälkipuoliskon Tallinnassa elänyt Balthasar Russow oli talonpoikaista sukua, 
mutta eteni kirkkoherraksi. Hänen kirjoittamansa kronikka Liivinmaan muinaisista oloista ja 
lähihistoriasta suututti Saksalaisen ritarikunnan – onneksi Ruotsin edustaja riensi apuun. Vai 
oliko se sittenkään onni?  

MAALOUF, AMIN: Leo Afrikkalainen. WSOY 2011 

Hasan Al-Wazzanin tie vie 1400–1500-lukujen taitteessa monien seikkailujen kautta 
Granadasta Roomaan, missä hänet paavin määräyksestä kastetaan ja nimetään Johannes Leo de 
Mediciksi. Sittemmin hänet tunnetaan nimellä Leo Africanus. Hän kirjoittaa matkakertomuksia ja kuvauksen 
Afrikasta ja laatii Erasmus Rotterdamilaisen kanssa monikielistä sanakirjaa. 

MANTEL, HILARY: Susipalatsi. Teos 2011 

jatko-osat: 

Syytettyjen sali. Teos 2012 

Englannin kuningas Henrik VIII tarvitsee miespuolisen perijän. Lapseton avioliitto Katarina Aragonilaisen 
kanssa puretaan tästä syystä, mutta tapahtumalla on laajemmatkin seuraukset: Englanti eroaa katolisesta 
kirkosta ja paavin alaisuudesta. Kirjasarjan varsinainen päähenkilö on kuninkaan luottomies Thomas 
Cromwell, joka järjestelee hallitsijansa asioita rauhanomaisiin ratkaisuihin pyrkien. Millaisiin tekoihin 
Cromwell on valmis säilyttääkseen asemansa? 

MAZZUCCO, MELANIA G.: Mestarin tunnustukset.  Avain 2009 

Venetsiassa 1500-luvulla eläneen taidemaalari Jacomo Robusto Tintoretton tärkein ihminen on hänen 
avioton tyttärensä Marietta. Lopulta tytär opettaa kunnianhimoiselle isälleen, mikä on elämän 
todellinen tarkoitus. 

MÄKELÄ, SIRPA: Agrippa, eli, Erään maagikon matka. Tammi 1990 

Agrippa von Nettesheim, lääkäri, okkultisti ja filosofi seikkailee 1500-luvun Euroopassa. Hän 
on yhtä lailla kotonaan hovissa ja kapakoissa, mutta joutuu toisinajattelijana törmäyskurssille 
inkvisition kanssa.  

PAMUK, ORHAN: Nimeni on Punainen. Gummerus 2000 

Jännittävä rikoskertomus sijoittuu vuoden 1591 Istanbuliin, missä sulttaani palkkaa neljä miniatyyrimaalaria 
kuvittamaan länsimaiseen tyyliin kirjan Osmanien valtakunnasta. Kesken työn yksi 
maalareista murhataan. 

RUSHDIE, SALMAN: Firenzen lumoojatar. WSOY 2010 

Suurmoguli Akbarin (1542-1605) hoviin ilmestyy outo muukalainen. Hän haluaa kertoa 
salatusta prinsessasta Qara Közistä tarinan, johon liittyy paljon raakuutta, petosta, pelkoa ja 
vihaa. Teoksessa yhdistyy historiallisiin tosiasioihin paljon fantasiaa.  

SANSOM, C. J.: Luostarin varjot. Otava 2011 

jatko-osat: 

Musta tuli. Otava 2012 

Itsevaltias. Otava 2015 

Ilmestys. Otava 2016 

Amuletti. Otava 2017  

Kerettiläinen. Otava 2018 

 

Kuningas Henrik VIII:n neuvonantaja Thomas Cromwell (1484-1540) lähettää nuoren 
lakimiehen Matthew Shardlaken erilaisiin arkaluontoisiin tehtäviin yrittäessään säilyttää oman asemansa. 
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Onko luostarissa tapahtuneen murhan takana jotain vielä pahempaa? Voisiko luostarin näillä perusteilla 
lopettaa ja ottaa sen omaisuuden kuninkaan haltuun? Mikä on mystisen mustan tulen salaisuus?  

Cromwellin kuoltua Shardlaken työnantajaksi tulee arkkipiispa Thomas Cranmer (1489-1556). Vuonna 
1541 kuningas Henrik VIII ja vaimonsa Katariina Howard aikovat vierailla Yorkissa, jossa on hieman 
aikaisemmin kukistettu kapina. Ja juuri vierailun aattona tapahtuu myös murha… 

Pari vuotta myöhemmin kuningatar on mestattu ja Henrikillä on kiikarissaan Katariina Parr. Alkaa 
ilmestyskirjaan pohjautuvien murhien sarja, joka näyttää uhkaavan kuninkaan uuden mielitietyn 
henkeä. Seuraavaksi Shardlake onkin jo sotalaivan kannella Portsmouthissa, todistamassa Ranskan 

laivaston hyökkäystä. Hänenhän piti vain selvittä, miksi Bedlamin mielisairaalassa viruu selvästikin sinne 
kuulumaton nainen! Henrik VIII.nnen viimeisen elinvuoden aikana Englannissa kuka tahansa voidaan 
tuomita kerettiläiseksi ja polttaa roviolla - jopa kuningatar. Shardlake pestataan etsimään Katariina Parrilta 
varastettua käsikirjoitusta, jonka tämä on kirjoittanut salassa kuninkaalta. 

SARAMAGO, JOSÉ: Elefantin matka. Tammi 2011 

1500-luvun puolivälissä Portugalin kuningas Juhana III lähettää arkkiherttua Maksimilianille kihlajaislahjaksi 
elefantin. Taivallus Lissabonista Wieniin kuvataan elefantin hoitajan silmin ja samalla tehdään 
pilaa uskonnoista ja poliittisista kiemuroista. 

SCHEIB, ASTA: Katharina : karannut nunna : Katharina von Boran ja Martti Lutherin 
rakkaustarina. Perussanoma 1996 

Uskonpuhdistaja Martti Lutherin ja Katharina von Boran rakkaustarina 1500-luvun 
alkukymmeniltä. 

SETON, ANYA: Vihreä hämärä. Gummerus 1974 

Mystinen kertomus jälleensyntymisestä ja vuosisatojen yli kantavasta suuresta rakkaudesta 
sijoittuu 1500-luvun Englantiin. 

SHELLABARGER, SAMUEL: Loistava Orsini I-II. WSOY 1947 

1900-luvun suosituimpiin kuuluva historiallinen seikkailuromaani 1500-luvun Italiasta. Kirjan sankari, nuori ja 
komea Andrea Orsini, seikkailee renessanssihovien häikäisevässä loisteessa, salamurhaajien ja 
kaunottarien keskellä. 

STONE, IRVING: Michelangelo : elämänkertaromaani. WSOY 1963 

Michelangelon (1475–1564) elämänvaiheet oppipojasta mestarimaalariksi ja luomisen hurmiosta viimeiseen 
hengenvetoon asti.  Elämä paavien ja poliitikkojen suosion armoilla ei ollut aina helppoa.  

WALTARI, MIKA: Mikael Karvajalka  : Mikael Karvajalan nuoruus ja merkilliset seikkailut monessa 
maassa vuoteen 1527 asti... WSOY 1948 

jatko-osa: 

Mikael Hakim : kymmenen kirjaa Mikael Carvajalin eli Mikael el-Hakimin elämästä vuosina 1527-
38... WSOY 1949 

Romaanit kertovat Mikael Karvajalan ja Antti Tykinvalajan seikkailuista uskonsotien ajan Euroopassa, mistä 
heidän tiensä johtaa lopulta Pyhään maahan ja islamin maille Pohjois-Afrikkaan. 
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