
1800-luku 

  

ACHEBE, CHINUA: Kaikki hajoaa. Basam Books 2014 

Okonkwo on nigerialainen heimopäällikkö ja painimestari. Hänen kotikylänsä perinteistä 
elämänmenoa uhkaavat kristillinen lähetystyö ja kolonialismi.  

ALLENDE, ISABEL: Henkien talo.  Otava 1985 

Kirjailijan erikoisromaani värikkäästä suurtilallissuvusta, sen patriarkasta ja kolmen 
sukupolven naisista luokkataistelun, intiaaninoitien ja 19. vuosisadan ihmeiden Chilessä. 

ALLENDE, ISABEL: Rouva Fortunan tytär. Otava 2000 

Maaginen ja erilainen rakkaustarina chileläisestä Elizasta, jonka seikkailunhalu ja rakastetun etsintä vie 
Kaliforniaan kultakuumeen keskelle 1800-luvulla. 

itsenäinen jatko-osa: 

Auroran muotokuva. Otava 2001 

Elizan lapsenlapsi on kasvanut onnellisena vaurauden keskellä toisen isoäitinsä hoivissa. Auroraa alkaa 
kuitenkin vaivata menneisyytensä mysteeri, joka sai alkunsa San Franciscon Chinatownissa. 

ALLENDE, ISABEL: Zorron tarina. Otava 2006 

Zorro on espanjalaisen maanomistajan ja intiaaninaisen jälkeläinen. Lapsuuden hän viettää Meksikossa, 
mutta käy koulunsa Barcelonassa, missä havahtuu vääryyden uhreiksi joutuneiden puolustajaksi.  

ANDRIĆ, IVO: Konsulit : Travnikin kronikka. Tammi 1962 

Bosnia oli 1800-luvun alkupuolella osa Turkin valtakuntaa. Travnikin kaupungissa hallitsi 
turkkilaisten asettama visiiri, mutta oman lusikkansa soppaan työnsivät myös Ranskan ja 
Itävallan konsulit.  

ANET, CLAUDE: Mayerlingin rakastavaiset : erään kruununprinssin rakkaustarina ja 
murhenäytelmä. Otava 1976 

Itävallan kruunuprinssi Rudolf teki itsemurhan Mayerlingin kylän metsästysmajassa ja vei 
mukanaan rakastettunsa, 17-vuotiaan Maria Vetseran. 

ARDELIUS, LARS: Kuningas. Kirjayhtymä 1980 

jatko-osa: 

Myrskyä ja tyventä. Kirjayhtymä 1983 

Suomen Pohjanmaalta lähdettiin 1800-luvun alussa Ruotsiin sotaa pakoon, mutta myöhemmin Ruotsista 
lähdettiin Atlantin yli onnea etsimään. Osa lähtijöistä kuitenkin palasi ja auttoi uuden yhteiskunnan 
rakentamisessa.  

AUSTEN, JANE: Viisasteleva sydän. WSOY 1951 

Vuoteen 1814 sijoittuva romaani nuoresta naisesta ja vanhan rakkauden leimahtamisesta uudelleen 
liekkeihin, kun hän kohtaa entisen kihlattunsa. 

ATWOOD, MARGARET: Nimeltään Grace.  Otava 2000 

Muotokuva elinkautiseen tuomitusta kauniista piikatytöstä, jonka väitetään murhanneen 
raa'asti työnantajansa ja tämän rakastajatar. Kanadaan 1800-luvun puoliväliin sijouttuva tarina perustuu 
osittain tositapahtumiin. 

BAKER, JO: Longbournin talossa. Tammi 2014 

Jane Austenin "Ylpeys ja ennakkoluulo" –romaanin tapahtumia katsotaan palvelustyttö 
Sarahin silmin. Työntäyteistä ja alistettua elämää, johon rakkaus tuo oman lisänsä.  

BALZAC, HONORE DE: Eugenie Grandet. Kirjayhtymä 1963 
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Tynnyrintekijä Ukko Grandet on saituri, joka rahaa kootessaan pitää perheensä 
puutteessa. Tytär Eugenie ei koskaan pääse pois isänsä varjosta. 

BALZAC, HONORÉ DE: Herra Gobseck. Karisto 1982 

Koronkiskuri ja saituri Gobseck hallitsee ihmisiä rahan voimalla. Kirja antaa hänen 
kauttaan hyvän kuvan pariisilaisesta elämänmenosta talvella 1829-1830 –  toisaalla ovat 
keikarit ja pelurit ja toisaalla rehelliset työtätekevät nuoret. 

BALZAC, HONORÉ DE: Kadonneet illuusiot. Love kirjat 1983 

Nuori runoilija Lucien de Rubempré saapuu maaseudulta Pariisiin. Illuusiot katoavat 
pian, sillä lehtimiehet ja kustantajat osoittautuvat korruptoituneiksi opportunisteiksi. 
Ihmisiä ajautuu jopa itsemurhiin painettujen tekstien takia. 

BALZAC HONORÉ DE: Pons serkku. Tammi 1955 

Pons on suurellisen suvun sisällä se "köyhä sukulainen". Yksi intohimo on hänelläkin: esineiden keräily. 

BALZAC, HONORÉ DE: Ukko Goriot. WSOY 1927 

Kirjassa seurataan pariisilaisen täyshoitolan asukkaita vuonna 1819. Ukko Goriot syytää koko omaisuutensa 
kyltymättömille tyttärilleen, joiden suosioon köyhä opiskelija Eugene de Rastinac yrittää päästä.  

BAO LORD, BETTE: Kevätkuu. WSOY 1997 

Kiinalaisen ylhäisöperheen elämää 1800-luvun loppupuolella. Hienostuneisuuteen sekaantuu uskomatonta 
julmuutta ja naista alistetaan monin tavoin. 

BARR, PAT: Valkea lootus. Otava 1981 

Brittiläisen lähetyssaarnaajaperheen lapset kaapataan kiinalaiseen ylhäisöperheeseen 
vuonna 1870. He sopeutuvat niin hyvin, että paluu länsimaisen kulttuurin pariin tuottaa 
ongelmia.  

BELS, ALBERTS: Ihmiset veneissä.  Orient Express 1991 

Latvialaisen kirjailijan romaani veneentekijän ja opettajan tyttären rakkaudesta sijoittuu 
1800-luvun puolivälin Kuurinmaalaiseen kalastajakylään. 

BENOIT, PIERRE: Don Carlosin puolesta. Karisto 1923 

1800-luvun karlistisotien aikaan ranskalainen nuori aatelismies salakuljettaa Don Carlosille uskollisia 
joukkoja rajan yli Espanjaan. Sinne, rakastettunsa luo, hän aikanaan pakenee itsekin. 

BLAKE, MICHAEL: Tanssii susien kanssa. Book Studio 1991 

jatko-osa: 

Valkoisen miehen tie. Gummerus 2002 

Tarina yksinäisestä luutnantista, joka ystävystyy intiaaniheimon ja suden kanssa.  Mies avioituu ja saa kolme 
lasta. Perhe elää kaikessa rauhassa kunnes valkoinen mies alkaa rakentaa rautatietä, jonka tieltä intiaanien 
olisi siirryttävä reservaatteihin.   

BRENT, MADELEINE: Tuulentavoittelijan morsian. Gummerus 1974 

Romantiikkaa 1890-luvun Kiinassa ja Englannissa. 

BRINK, ANDRÉ: Myrskyinen hiljaisuus. WSOY 1982 

Nicolaas van der Merwe on eteläafrikkalaisen tilan isäntä, Galant hänen orjansa. Heidän 
välisensä konflikti johtaa vuonna 1825 murheellisiin seurauksiin. 

BRI.STOW, GWEN: Tammikuja. Otava 1941 

Kahden naisen selviytymistarina Yhdysvaltain sisällissodan aikana. Kumpi selviää 
paremmin, plantaasin hieno rouva vai rutiköyhän saarnaajan kostonhimoinen tytär? 
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BROCH, HERMANN: Unissakulkijat I: Luutnantti Pasenow eli Romantiikkaa, 1888. Tammi 1988 

jatko-osat: 

Unissakulkijat II: Kirjanpitäjä Esch, eli, Anarkia, 1903. Tammi 1990 

Unissakulkijat III: Liikemies Huguenau, eli, Asiallisuus, 1918. Tammi 1994 

Trilogia kertoo preussilaisen upseerin elämästä alkaen 1800-luvun Berliinistä ja loppuen ensimmäisen 
maailmansodan aikoihin. Vanhat arvokäsitykset ovat murentuneet ja käsitys kokonaisuuksista kadonnut, 
joten ihminen kulkee maailmassa kuin unissakulkija. 

BRONTË, ANNE: Agnes, kotiopettajatar. Karisto 1971 

Agnes Grey ryhtyy kotiopettajattareksi auttaakseen perhettään ja itsenäistyäkseen. Työ on usein ankeaa, 
mutta salainen ihastus nuoreen pastoriin auttaa.  

BRONTË, CHARLOTTE: Shirley 1-2. Karisto 1968-1969 

Robert Moore on tehtailija, joka ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin Napoleonin sodan vuoksi. Hän arvelee 
ratkaisevansa ongelman naimalla rikkaan Shirley Keeldarin, vaikka tosiasiassa rakastaa serkkuaan Caroline 
Helstonea. Caroline on kuitenkin köyhä…  

BRONTË, CHARLOTTE: Syrjästäkatsojan tarina. WSOY 1921 

Rahaton ja yksinäinen (mutta voimakastahtoinen) Lucy Snow päätyy belgialaisen sisäoppilaitoksen 
opettajaksi. Hän tarkkailee sivusta laitoksen epätavallisia persoonallisuuksia ja heidän kiihkeitä tunteitaan, 

mutta kokee toki itsekin intohimon hetkiä. Kirjassa on omaelämäkerrallisia aineksia. 

BROWN, DEE: Kantaäiti. Otava 1981 

Creek-intiaaniheimoon kuuluvan Maryn ensimmäinen aviomies on englantilainen 
kauppias ja toinen cherokeepäällikkö. Seuraavien sukupolvien aikana eri heimojen ja 
rotujen veret sekoittuvat edelleen. Tarkkaa kuvausta intiaaniheimojen kulttuureista ja 
tavoista.  

CAREY, PETER: Oscar ja Lucinda. Tammi 1989 

Nuori pappi matkustaa laivalla Australiaan "mustia" käännyttämään. Matkalla hän tapaa 
australialaisen perijättären, joka on omistautunut lasinvalmistukselle. Nuorten välille 
syntyy erikoislaatuinen rakkaustarina, vaikka muuta yhdistävää tekijää ei tunnu olevan 
kuin uhkapelihimo.  

CARLSON, KRISTINA: Herra Darwinin puutarhuri.  Otava 2009 

Pienessä kylässä suhtaudutaan epäluuloisesti herra Darwinin puutarhuriin, nimeltään Thomas Davies. 
Kohtalon julmasti koettelema Davies ei nimittäin usko Jumalaan ja huhujen mukaan suunnittelee jopa 
itsemurhaa! 

CARR, PHILIPPA (=Holt, Victoria): Juhannustulien taika.  Tammi 1996 

Rakkaustarina 1800-luvun puolivälin Englannista. 

CARR, PHILIPPA: Musta joutsen. Tammi 1993 

Romanttinen kertomus 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Englannista ja Ranskasta. 

CARTLAND, BARBARA: Kätketty liekki.  Karisto 1989 

Rakkausromaani 1810-luvun Pietarista ja tsaarin hovista. 

CATTON, ELEANOR: Valontuojat. Siltala 2014 

Walter Moody saapuu vuonna 1866 Uuteen-Seelantiin kullan perässä. Hän joutuu keskelle sekavia 
tapahtumia: murhattuna löydetyn juopon majasta paljastuu suuri summa rahaa, prostituoitu löydetään 
tajuttomana ja kaikesta päättäen itsemurhaa yrittäneenä, seudun vauraimpiin kuuluva mahtimies taas on 
kadonnut jäljettömiin. Kirja noudattaa viktoriaanisen romaanin muotoa. 

CÉLINE, LOUIS-FERDINAND: Kuolema luotolla. Karisto 1998 

https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Aluutnantti+AND+title_index%3Apasenow%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Akirjanpit%C3%A4j%C3%A4+AND+title_index%3Aesch%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Aliikemies+AND+title_index%3Ahuguenau%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Aagnes%2C+AND+title_index%3Akotiopettajatar%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+language_index%3Afin+AND+title_index%3Ashirley+AND+author_index%3A%22bronte%22
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https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=title_index%3Akanta%C3%A4iti+AND+author_index%3A%22brown%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Aoscar+AND+title_index%3Aja+AND+title_index%3Alucinda%29
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Kirjailijan kuvaus lapsuutensa ja nuoruutensa Pariisista 1890-luvulla. 

CLAVELL, JAMES: Gai-Jin.  Otava 1993 

Jännittävä kertomus 1860-luvun Japanista, jossa Shogun-hallitsijan valta 
on murenemassa ja jonka liepeillä muukalaiset eli Gai-Jinit odottavat 
tukikohdassaan tilaisuuttaan tunkeutua Japanin talouselämään. 

CLAVELL, JAMES: Tai-Pan. Otava 1983 

Seikkailuromaani 1840-luvun Hongkongista, joka toimii porttina Kiinan mannermaalle ja 
on sen vuoksi läntisten kauppiaiden ja saalistajien unelmamaa. 

COELHO, PAULO: Vakooja. Bazar 2016 

Mata Hari (1876-1917) oli näyttelijä, tanssija ja kuuluisa kurtisaani, jonka tuttavapiiriin kuului mm. Sigmund 
Freud, Pablo Picasso ja Amadeo Modigliani. Jälkipolvet muistavat hänet kuitenkin lähinnä traagissen lopun 
kokeneena vakoojana. 
  

COETZEE, J. M. Pietarin mestari. Otava 1994 

Romaani venäläisestä kirjailijasta F.M. Dostojevskistä (1821-81). 

COLLURA, MATTEO: Kuka murhasi kenraalin. Scripta Manent 2010 

Miksi salamurhaajat surmasivat Giuseppe Garibaldin joukkoihin kuuluneen kenraalin vuonna 1863? 

COMBÜCHEN, SIGRID: Byron. WSOY 1990 

Romaani runoilija George Gordon Byronista (1788-1824). 

COOKSON, CATHERINE: Kartanon portit. Gummerus 2012 

Nuori kartanonneito kuulee taustastaan niin tyrmistyttäviä uutisia, että pakenee 
"alempien yhteiskuntaluokkien" pariin. 

DELBÉE, ANNE: Camille Claudel : kuvanveistäjän elämä. WSOY 1989 

Camille Claudel (1864–1943) oli taitava kuvanveistäjä, mutta saavutti kuuluisuutta 
paremminkin runoilija Paul Claudelin tyttärenä ja kuvanveistäjä Auguste Rodinin 
rakastajattarena.   

DICKENS, CHARLES: David Copperfield I-II. Karisto 1924 

Omaelämakerrallinen ja huumorin sävyttämä tarina pojasta, josta traagisten vaiheiden kautta kehittyy 
kuuluisa kirjailija. 

DICKENS, CHARLES: Dombey ja poika. Karisto 1925 

Rikkaan lontoolaisen kauppiaan ja tämän pojan elämänvaiheita kuvaava romaani. 

DICKENS, CHARLES: Loistava tulevaisuus. Otava 1960 

Huumorin sävyttämä kuvaus orpopoika Pipin vaiherikkaasta elämästä 1800-luvun puolivälin Englannissa. 

DICKENS, CHARLES: Nicholas Nicklebyn elämä ja seikkailut. WSOY 1992 

Klassikkoromaani sijoittuu 1800-luvun alkuvuosikymmeniin, jolloin elettiin talouden nousukautta. Nicholas 
Nicklebyn perhe joutuu puille paljaille isänsä epäonnistuneiden liiketoimien ja äkkikuoleman 
vuoksi. Ympärillä pyörivät monenlaiset kovasydämiset keinottelijat ja irstailijat, mutta myös hyväsydämiset 
auttajat. 

DICKENS, CHARLES: Oliver Twist. Otava 1954 

Maailmankuulu tarina orvosta Oliverista, joka joutuu viettämään elämänsä ensimmäiset vuodet 
köyhäintalossa kärsien nälkää ja ankaraa kohtelua. Oliver karkaa mutta joutuu rikollisten pariin Lontooseen. 
Kaiken kurjuuden keskelläkin Oliver säilyttää uskonsa hyvään ja niin parempi aika vielä koittaakin hänelle. 

DICKENS, CHARLES: Pickwick-kerhon jälkeenjääneet paperit I-II.  Karisto 1983 
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https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+language_index%3Afin+AND+%28title_index%3Adavid+AND+title_index%3Acopperfield%29+AND+author_index%3A%22dickens%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Adombey+AND+title_index%3Aja+AND+title_index%3Apoika%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+language_index%3Afin+AND+%28title_index%3Aloistava+AND+title_index%3Atulevaisuus%29+AND+author_index%3A%22dickens%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+language_index%3Afin+AND+%28title_index%3Anicholas+AND+title_index%3Anicklebyn+AND+title_index%3Ael%C3%A4m%C3%A4+AND+title_index%3Aja+AND+title_index%3Aseikkailut%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+language_index%3Afin+AND+%28title_index%3Aoliver+AND+title_index%3Atwist%29+AND+author_index%3A%22dickens%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+language_index%3Afin+AND+%28title_index%3Aoliver+AND+title_index%3Atwist%29+AND+author_index%3A%22dickens%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Apickwick%5C-kerhon+AND+title_index%3Aj%C3%A4lkeenj%C3%A4%C3%A4neet+AND+title_index%3Apaperit%29


Herra Pickwick seikkailee ystäviensä kanssa 1800-luvun alun Englannissa. Monesta 
yllättävästä ja kiperästä tilanteesta selvitään vain ovelan palvelijan Samin avulla. 
Dickensin humoristisinta tuotantoa. 

DOCTOROW, E. L.: Marssi. Tammi 2007 

Yhdysvaltain sisällissodan aikaan vuonna 1864 kenraali Sherman marssitti joukkonsa 
läpi etelävaltioiden ja tuhosi kaiken tieltään. Mukaan liittyi tuhansittain vapautettuja orjia 
ja valkoisia pakolaisia. 

DOYLE, ARTHUR CONAN: Napoleonin sotilaan seikkailut. BTJ 2007 

Ranskalainen husaari Etienne Gerard seikkailee ympäri Eurooppaa ja pelastaa 
Napoleon Bonaparten monesta pinteestä miekkailu- ja ratsastustaitojensa ansiosta. 

ECO, UMBERTO: Prahan kalmisto. WSOY 2012 

Häikäilemätön juonittelija levittää tekaistua viestiä, jonka mukaan juutalaiset suunnittelevat 
maailmanvalloitusta. Teolla on kauaskantoiset seuraukset. 

EDEN, DOROTHY: Enemmän kuin rakkaus. Tammi 1990 

Rakkaustarina 1880-luvun kuohuvasta Irlannista. Irlannin kansan jumaloima sankari ja suuri vapautaistelija 
Charles Parnell rakastuu kohtalokkain seurauksin vallasrouvaan ja kolmen lapsen äitiin Kitty O´Sheaniin. 

ENQUIST, PER OLOV: August Strindbergin elämä. Weilin+Göös 1985 

Romaani kertoo August Strindbergin (1849–1912) elämästä, rakkauksista ja teoksista. Alun perin teos oli 
kirjoitettu tv-näytelmäksi, joten tapahtumat nähdään ikään kuin kameran läpi. 

ENQUIST, PER OLOV: Blanche ja Marie. Gummerus 2005 

Blanche Wittman oli Salpêtrièren mielisairaalassa järjestettyjen näytösten tähti. Myöhemmin 
hän siirtyi Marei Curien laboratorioapulaiseksi. Vaarallisille aineille altistumisen vuoksi 
häneltä joudutaan amputoimaan raaja toisensa jälkeen.  

ESTLEMAN, LOREN D.: Kuolleen miehen käsi.  Bookkari 2010 

Lännen legenda Wild Bill Hickok ammutaan 1876 pelipöydän ääreen. Hänellä on kädessään 
tarunomaiset kortit eli kaksi ässää ja kaksi kahdeksikkoa – vielä nykyäänkin "kuolleen 

miehen kädeksi" kutsutut. 

EVE, NOMI: Suolainen sateenkaari. Gummerus 2000 

Hauskoja, eroottisia ja koskettavia kertomuksia eräästä juutalaissuvusta ja siitä kuinka sen eri sukupolvien 
pariskunnat kohtasivat ja rakastuivat sekä kuinka suvun jäsenet kulkeutuivat eri puolilta maailmaa 
Palestiinaan, Amerikkaan ja lopulta takaisin Israeliin. 

FABER, MICHEL: Veripunainen, lumivalkoinen. WSOY 2003 

Rouva Castawayn pitämän bordellin vetonaula on hänen oma tyttärensä, 19-vuotias 
punatukkainen Sugar. Tunnetun saippua- ja parfyymitehtailijan poika William 
rakastuu älykkääseen ja sivistyneeseen Sugariin. Mutta voiko bordellinpitäjän tytär olla ikinä 
muuta kuin maksettu himon kohde? Etenkin kun taustalla kummittelee mystisesti kadonnut 
vaimo. 

FELLOWES, JULIAN: Belgravia. Otava 2016   

Nuori aatelinen Edmund on rakastunut nousukasperheen kauniiseen tyttäreen Sophiaan. Hän joutuu 
kuitenkin lähtemään sotaan Napoleonia vastaan ennen kuin saa järjestettyä asiat kuntoon ja 
kaatuu taistelussa. Tarina ei kuitenkaan lopu tähän, vaan seuraa monenmoista juonittelua ja 
vihanpitoa. 

FLAUBERT, GUSTAVE: Sydämen oppivuodet. WSOY 1958 

Frédéric Moreau uneksii loistavasta tulevaisuudesta, mutta sortuu kevytmieliseen elämään ja 
naisseikkailuihin. Taustalla on 1840- ja 1850-lukujen Pariisi.  
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FOLLETT, KEN: Vaarallinen omaisuus.  WSOY 1993 

1800-luvun lopun Lontoossa kaksi pankiirisukua taistelee rahasta ja vallasta, 
oikeudenmukaisuudesta ja kunniasta. 

FRAZIER, CHARLES: Päämääränä Cold Mountain. WSOY 1998 

Yhdysvaltain sisällissodan aikaan sijoittuva kertomuskokoelma, jossa paljastuu sodan 
mielettömyys ja syvän etelän omalaatuisuus.  

FREDRIKSSON, MARIANNE: Anna, Hanna ja Johanna. Otava 1999 

Hanna syntyy Taalainmaalla 1800-luvun lopulla ja tyytyy nöyrästi köyhiin oloihinsa. Tytär Johanna 
puolestaan on kaupunkilainen, politiikasta kiinnostunut tasa-arvon kannattaja. Hänen tyttärensä Anna palaa 
Taalainmaalle tutkimaan sukunsa tarinaa. 

FROBENIUS, NIKOLAJ: Pelon kasvot. Tammi 2009 

Kirjailija Edgar Allan Poe ja toimittaja Rufus Griswold tutustuvat toisiinsa 1841. Griswoldille tilanne on 
ongelmallinen, sillä hän sekä ihailee että paheksuu Poen tuotantoa. Lisäksi alkaa esiintyä kammottavia 
murhia, jotka ovat kuin suoraan Poen teoksista kopioituja. 

GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL: Kenraalin labyrintti. WSOY 1990 

Kirja kuvaa venezuelalaisen vapaustaistelija Símon Bólivarin (1783–1830) viimeisistä päivistä. Ihannoitu 
sankari on kuolemansairas ja henkisestikin uupunut.  

GERMAIN, GILLES: Palatsi Moikan varrella.  WSOY 1991 

Romaani nuoresta suomalaisesta miehestä Pietarin seurapiirien loisteessa 1890-1910-luvuilla. Seurapiirien 
loistosta häikäistynyt mies joutuu pelinappulaksi häikäilemättömään valtapeliin. 

GOGOL, NIKOLAI: Kuolleet sielut. SKS 1888 

Kertomus Tsitsikovista, joka ostelee tilallisilta kuolleiden maaorjien nimiä veronkiertoa varten 
Venäjän maaorjuuden aikoihin. 

GOLDING, WILLIAM: Merimatka.  Weilin + Göös 1981 

jatko-osat: 

Laskusilta.  Gummerus 1990 

Laiva tulessa. Gummerus 1991 

Päähenkilö Edmund Talbot matkustaa huonokuntoisella vanhalla purjelaivalla Englannista Australiaan 1800-
luvun alussa. Laivassa olevat ihmiset kokevat monenlaisia tunteita ja käyvät läpi monenlaisia kriisejä. 
Edmund Talbot muodostaa siinä ohessa käsitystään maailmasta ja omasta paikastaan 
maailmankaikkeudessa. 

GONTSAROV, I.A.: Oblomov. Kirjayhtymä 1961 

Kuvaus 1800-luvun venäläisestä elämästä sekä pietarilaisesta aatelismiehestä, hänen rakastetustaan ja 
ystävistään. Oblomovilla on paljon hyviä aikomuksia, muttei voimaa niiden toteuttamiseen 

GOODWIN, JASON: Janitsaaripuu. Karisto 2006 

jatko-osat: 

Käärmekivi. Karisto   2008 

Bellini-kortti. Karisto  2009 

Eletään vuotta 1836. Juuri kun Ottomaanien sulttaani Mahmud II aikoo julkistaa muutosohjelmansa, murhien 
sarja on vaarassa horjuttaa hovin herkkää voimatasapainoa. On vain yksi riittävän älykäs ja huomaamaton 
mies, johon sulttaani voi luottaa: Yashim Togalu, sulttaanin eunukki.  

GORDON, DAN: Wyatt Earp : mies, lainvartija, legenda. Gummerus 1994 

Oliko sheriffi Wyatt Earp (1848-1929) lakia puolustava sankari vai kostonjanon riivaama mies?  
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GRASS, GÜNTER: Grimmin sanat : rakkaudentunnustus. Teos 2015 

Vuonna 1838 Grimmin veljeksiä pyydettiin kokoamaan saksan kielen sanakirja, mutta he 
ehtivät käydä läpi vain muutaman kirjaimen ennen kuolemaansa. Kirja on kunnianosoitus 
heidän työlleen ja elämälleen. 

GROSSMITH, GEORGE: Ei kenenkään päiväkirja. Basam Books 2001 

Pureva satiiri viktoriaanisen ajan pikkuvirkamiehestä ilmestyi alun perin Punch-lehdessä 
jatkokertomuksena vuosina 1888-1890. Charles Pooter joutuu kaiken aikaa kahnauksiin 
virkamiesten ja perheensä kanssa. 

HOLMAN, SHERI: Tyttö ja hänen varjonsa. Like 2001 

Trilleri 1800-luvun alun teollistuvasta Englannista, jossa viisitoistavuotias Gustine elättää itseään ja 
vammaisena syntynyttä lastaan prostituutiolla. 

HOLT, VICTORIA: Kohtalokas kutsumus. Tammi 1987 

Nuori Susanna lähtee Florence Nightingalen jalanjäljissä sairaanhoitajaksi Krimin sotaan ja kohtaa siellä 
paholaismaisen tohtori Damielin. 

HUGO, VICTOR: Kurjat I-II. WSOY 1927-1931 

Hugon kuuluisin romaani sijoittuu 1860-loppupuolen Ranskaan.  Se kertoo monipolvisesti äärimmäisen 
kurjissa oloissa elävistä henkilöistä, epäoikeudenmukaisuudesta ja kärsimyksestä, mutta myös 
lähimmäisenrakkaudesta ja uhrautumisesta. Keskeisin henkilö on Jean Valjean, joka 
joutuu kaleerivankeuteen varastettuaan leipää, ottaa ehdonalaisuuteen päästyään uuden 
henkilöllisyyden ja ryhtyy auttamaan vähäosaisia.   

HURME, BIRGITTA: Lootuslampi. Otava 1996 

Eroottinen romaani brittiläisen siirtomaavirkamiehen tyttärestä Angelasta ja 
salaperäisestä ja lumoavan kauniista 1800-luvun Intiasta. 

HURME, BIRGITTA: Kiveen hakattu sydän. Otava 1994 

Rakkaustarina 1830-luvun Oxfordista. 

HURME, BIRGITTA: Toukokuun kreivi. Otava 1992 

Rakkausromaani sijoittuu 1800-luvun Saksaan, luonnonkauniiseen kylään 
Schwarzwaldissa. Kylän rikkaimman junkkerin tytär Gisela ei kelpaakaan Toukokuun kreiviksi valitulle 
Walterille, vaikka Walter on pelkkä palkollinen. Sitten Walter katoaa... 

IVEY, EOWYN: Maailman kirkkaalle laidalle.  Bazar 2017 

Vuonna 1885 everstiluutnantti Allen Forrester määrätään johtamaan retkikunta Alaskan 
Wolverinejoen yläjuoksulle ja tutkimaan, miten erämaan valtavat luonnonrikkaudet saataisiin 
hyödynnettyä. Retki on vaarallinen ja kuolema käy lähellä pariin otteeseen. Forresterin 
raskaana oleva vaimo Sophie puolestaan ei suostu odottelemaan miestään tyhjän panttina, 
vaan ryhtyy tosimielellä opiskelemaan valokuvausta. Omat vaaransa kokee hänkin. Allenin ja 
Sophien tarinaan limittyy nykyaikaan sijoittuva kahden miehen kirjeenvaihto, joka valottaa 
myöhempiä vaiheita. 

JACQ, CHRISTIAN: Hieroglyfien arvoitus.  Gummerus 2006 

Vuonna 1828 Jean-Francois Champollion pääsee unelmamatkalla Egyptiin. Hän yrittää tulkita 
hieroglyfien arvoitusta, mutta kuka asettuu esteeksi hänen tielleen? 

JAMES, P. D.: Syystanssiaiset. Otava 2012 

Kirja on tavallaan jatkoa Jane Austenin klassikolle "Ylpeys ja ennakkoluulo". Elisabeth ja Mr. 
Darcy ovat naimisissa ja kaksoispoikien ylpeät vanhemmat. Pemberleyssä on tapana 
järjestää syksyisin suuret tanssiaiset, mutta tällä kertaa tilaisuus peruuntuu kun Mr. Wickham 
joutuu syytteeseen parhaan ystävänsä murhasta. Onnistuuko Mr. Darcy auttamaan 
halveksimaansa lankoa pulassa?   
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JENSEN, CARSTEN: Me hukkuneet.  WSOY 2009 

Mustalla huumorilla höystetty kertomus tanskalaisen pikkukaupungin historiasta vuodesta 
1848 toisen maailmansodan jälkihetkiin. Laivoja, merimiehiä, satamia. Hukkuneita 
merimiehiä, merimiesten leskiä, orpoja lapsia. 

KAARSBØL, JETTE: Suljettu kirja. Otava 2007 

21-vuotias Frederikke hylkää kihlattunsa, tulevan papin, ja nai karismaattisen nuoren 
lääkärin. Vasta avioliiton aikana Frederikkelle paljastuu, mitä miehen ajama yksilöllinen 

vapaus tarkoittaa eikä sen omaksuminen ole sovinnaiselle perhetytölle helppoa.  

KAYE, M.M: Kaukaiset paviljongit I-II. Otava 1981 

Värikylläinen suurromaani on kertomus 1800-luvun Intiasta, sen vaikuttavasta luonnosta, kastien 
säätelemästä kansasta ja brittiläisen upseerin rakkaudesta intialaiseen prinsessaan. 

KAYE, M.M: Pasaatituulet I-II.  Otava 1982 

Eksoottiselle Sansibarin saarelle sijoittuva romaani kertoo nuoresta amerikkattaresta, joka ryhtyy taisteluun 
orjakauppaa vastaan. Hänen idealisminsa joutuu kuitenkin kovalle koetukselle. Kirja perustuu 
tositapahtumiin. 

KAZANZAKIS, NIKO: Vapaus tai kuolema. Tammi 1955 

1800-luvun lopulla Kreeta on turkkilaisten vallan alla. Kristittyjen kreikkalaisten ja islaminuskoisten 
turkkilaisten välillä jännitys kiristyy, kunnes leiskahtaa kreetalaisten kansannousuksi.   

KEHLMANN, DANIEL: Maailman mittaajat.  Tammi 2011 

Tutkimusmatkailija Aleksander von Humboldt ja matemaatikko-tähtitieteilijä Carl Friedrich 
Gauss poikkesivat toisistaan niin taustaltaan ja elämäntavoiltaan kuin uskomuksiltaankin, 
mutta silti heidän elämänsä sivusivat toisiaan. 

KENNEDY, WILLIAM: Taikakalu. Otava 1988 

Daniel Quinnin elämässä tuntuu tapahtuvan kaiken aikaa. On kotikaupungin tuhoisa palo, 
teräsvalimon työläisten lakko, karanneiden orjien avustaminen, Yhdysvaltain sisällissota, 
New Yorkin mellakat 1864, raskaan sarjan ottelu …    

KIRKPATRICK, JANE: Rakkaus, kastele sydämeni. Aika 1998 

Amerikan Oregonissa intiaanit löytävät keskelle erämaata hylätyn pienen tytön ja ottavat hänet hoiviinsa. 
Tyttö on kuitenkin muukalainen, heimosta toiseen siirtyvä, kunnes löytää ystäviä ja rakkauden. Tarina 
perustuu kirjailijan puolison isoäidin äidin elämään  

KROSS, JAAN: Keisarin hullu. WSOY 1982 

Virolaisen kirjailijan romaanin päähenkilönä on todellinen henkilö, liiviläinen aatelismies Timotheus von Bock 
(1787-1836), joka joutui viettämään lähes kymmenen vuotta vankilassa syytettynä vehkeilystä keisari 
Aleksanteri I:tä vastaan. 

KROSS, JAAN: Kolmannet vuoret. Pohjoinen 1985 

Kansan joukosta noussut taidemaalari on ottanut Kristuksen malliksi kartanon ajurin. Juuri ennen teoksen 
paljastusta tulee tieto, että ajuri on ylennyt pehtoriksi ja osoittautunut sadistiseksi rahvaan piiskaajaksi. Voiko 
maalausta paljastaa?  

KROSS, JAAN: Vastatuulen laiva.  WSOY 1990 

Romaani tiedemies ja keksijä Bernhard Schmidtistä, joka asui Viron Naissaaressa 1800-luvun lopulla ja 
Saksassa 1900-luvun alussa. 

KUPRIN, ALEKSANDR: Junkkerit. Savukeidas 2011 

Omaelämäkerrallinen romaani kuvaa niin upseerikokelaiden iloja ja suruja kuin yleensäkin elämää 
Moskovassa 1800-luvun loppupuolella. 

KÄRNBORG, ULRIKA: Myrrha. Schildts & Söderströms 2009 
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Viktoriaanisen ajan Englantiin sijoittuu outo rakkaustarina, jossa lika ja kahleet kiihottavat vauraaseen 
keskiluokkaan kuuluvaa virkamiestä ja köyhää palvelijatarta.  

LAGERLÖF, SELMA: Gösta Berlingin taru. WSOY 1926 

Herraskartanoromaanien klassikko sijoittuu Ruotsin Värmlantiin. On iloisia kavaljeereja ja kauniita naisia, 
sielunsa paholaiselle myyvä patruuna, viisas majurinrouva ja elämästä nautiskeleva pappi.  

LANDER, LEENA: Kuka vartijoita vartioi. Siltala 2015 

Jouluaattona vuonna 1895 suomalainen fregatti Palme ajaa myrskyssä karille irlantilaisen Kingstownin 
kaupungin edustalla. Aluksella olijoita lähtee auttamaan viidentoista vapaaehtoisen soutama pelastusvene, 
joka kuitenkin kaatuu. Kaikki viisitoista miestä hukkuvat, mutta Palmelta kaikki saadaan turvaan 
tapaninpäivänä. Onnettomuuden syitä ryhdytään selvittelemään, mutta jääkö totuus ahneuden ja korruption 

jalkoihin?  

LANGLEY, TANIA: Pennitön perijätär.  Karisto 1989 

Säätyläisneidon kasvatuksen saanut Genevra jää isänsä kuoltua pennittömäksi ja 
päättää hankkia elantonsa myyjättärenä Lontoossa. Suurkaupungin arki on jotain ihan 
muuta kuin mihin hemmoteltu neito on tottunut. 

LARK, SARAH: Valkoisen pilven maa. Bazar 2015 

Uusi-Seelanti-sarjan jatko-osa: 

Maorien laulu. Bazar 2017  

Keski-ikää lähestyvä Helen jättää kotiopettajattaren työt ja purjehtii Uuteen-Seelantiin 
avioituakseen siellä tuntemattoman mutta kauniita kirjeitä kirjoittavan pientilallisen 
kanssa. Samalla laivalla matkustaa nuori aatelisneito Gwyneth mennäkseen naimisiin 
merkittävä lammasparonin perijän kanssa. Naisten välille syntyy ystävyys, joka kestää 
edessä olevat koettelemukset. Jälkeläisten ongelmat kuohuttavat 40 vuotta myöhemmin. 
On kolmiodraamaa, väkivaltaista avioliittoa, urahaaveita… 

LEVY, ANDREA: Pitkä laulu. Into 2014 

Tapahtumat sijoittuvat 1800-luvun alkupuolelle Jamaikalle. Orjan ja valkoisen miehen 
jälkeläinen July pääsee 8-vuotiaana sisäorjaksi, joten elämä on melko turvattua. Vuoden 
1831 orjakapinan valkoiset vielä tukahduttavat, mutta kymmenen vuotta myöhemmin 
orjat vapautetaan. Julyn lapsesta tulee oppinut ja vauras mies. 

LIN JUTANG: Punainen pioni. Gummerus 1986 

Kaunis kiinatar Pioni murtaa 1800-luvun loppupuolen traditioita etsiessään kokemuksia ja tarkoitusta 
elämälleen Pekingin "Kielletyssä kaupungissa". 

MAALOUF, AMIN: Siipirikko mies Gummerus 2015 

Tanios saa vasta 13-vuotiaana kuulla, ettei hänen oikea isänsä ehkä olekaan tilanhoitaja Jerios, vaan kylän 
šeikki. Katkeruus ajaa hänet kannattamaan väärää puolta eri tahojen käydessä kamppailua Libanonin 
hallinnosta. Tilanne kärjistyy maanpakoon, kunnes Tanios löydetään taas valtapelin pelinappulaksi. 

MCCARTHY, CORMAC: Veren ääriin, eli Lännen punainen ilta. WSOY 2012 

1850-luvulla Teksasin ja Meksikon rajaseuduilla kysytyintä kauppatavaraa ovat intiaanien päänahat… 
Kirjailija osaa kuitenkin kuvata kauniisti karua maisemaa ja siinä vaeltavia ihmisiä. 

MCCULLOUGH, COLLEEN: Kullan kosketus. Tammi 2004 

Muhkea rakkaus- ja sukuromaani 1800-luvun ja 1900-luvun alun Australiasta. Suvun 
päämies on lähtöisin vaatimattomista oloista Skotlannista mutta Australiassa hänestä on 
tullut varakas vaikuttaja, jolla on kultakaivos ja oma kaupunki. 

MCLEAY, ALISON: Tähtipurjehdus. Otava 1991 
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Rachel rakastuu haaksirikosta pelastuneeseen Adamiin ja seuraa tätä Amerikkaan. Kaikki 
näyttää hyvältä, kunnes Adam katoaa. Pienen poikansa vuoksi Rachel palaa Englantiin ja 
avioituu rikkaan laivanvarustelijan kanssa, mutta kohtalolla on vielä yllätyksiä varalla.  

itsenäinen jatko-osa: 

Maa merten takana. Otava 1993 

Katherine Summerbee on köyhän jokilaivurin kaunis tytär Mississippi-joen varrelta. Hän 
rakastuu komeaan englantilaiseen Matthew Oliveriin ja saa tämän puolisokseen – vai 
saako? Mies nimittäin palaa Englantiin ja jää sille tielleen.   

MCNAUGHT, JUDITH: Oma rakkaani. Otava 1999 

Romanttinen kertomus englantilaistytöstä, jonka leski-isä lähettää 1820-luvulla Ranskaan oppimaan tapoja ja 
unohtamaan romanttiset haaveensa. Entäpä kun taloudelliseen ahdinkoon joutunut isä rupeaa käymään 
kauppaa tyttärensä kädestä? 

MANKELL, HENNING: Isidorin tarina. Otava 2011 

Kalastajan poika raivaa suurella vaivalla itselleen maatilan karulle vuokraluodolle. Hän on kuullut 
kertomuksia Ranskan vallankumouksesta ja sosialistisista aatteista, joten hän ei luovu oikeuksistaan 
taistelutta. Kirja ajoittuu 1840-luvulle. 

MANKELL, HENNING: Tuulten poika. Otava 2001 

Romaani ruotsalaisesta hyönteistutkijasta, joka palaa kotimaahansa Kalaharin autiomaasta 1870-luvun 
lopulla mukanaan pieni bushmannipoika. 

MANN, THOMAS: Buddenbrookit. WSOY 1925 

Ironinen kuvaus lyypekkiläisen kauppiassuvun vaiheista sijoittuu 1800-luvun Saksaan. Yksi sukupolvi luo 
pohjan menestykselle, toinen lujittaa kauppahuoneen asemaa, kolmas menettää otteen ja neljäs ei ole enää 
ollenkaan kiinnostunut koko tukkukaupasta. 

MANN, THOMAS: Tohtori Faustus. Weilin + Göös 1979 

Saksassa 1800-luvun lopulla eläneen säveltäjän Adrian Leverkuhnin elämäntarina sekä kuvaus sen ajan 
kulttuurista, poliittisista ja yhteiskunnallisista oloista. 

MELVILLE, HERMAN: Moby Dick eli valkoinen valas. WSOY 1956 

Klassikkoromaani kertoo Ismaelista, joka pestautuu valaanpyyntialukselle. Laivan kapteeni etsii saaliikseen 
valkoista kaskelottia, Moby Dickiä, joka on vienyt hänen jalkansa. Kirjassa on myös paljon asiatietoa 
valaanpyynnin eri vaiheista ja merenkulusta yleensäkin. 

MELVILLE, HERMAN: Valkotakki, eli, Maailma sotalaivassa. Pequod 2006 

Melville oli tavallisena merimiehenä yhdysvaltalaisella sotalaivalla vuonna 1843 ja koki omakohtaisesti 
merimiesten kurjan aseman. Anekdootit keventävät tunnelmaa.  

MENDOZA, EDUARDO: Ihmeiden kaupunki. Tammi 1989 

Jännittävä kuvaus Barcelonasta ajalta, jolloin kaupungista kasvoi nykyaikainen suurkaupunki kahden 
maailmannäyttelyn välillä (1887-1929). 

MERIHONKA, JAN-HENRIK: Operaatio Napoleon : Waterloosta Washingtoniin. Minerva 2012 

Eikö Napoleon päätynytkään St. Helenan saarelle, vaan Amerikkaan? Onnistuuko hän piilottelemaan 
brittiarmeijalta? 

MICHAEL, IB: Vaniljatyttö.  Nemo 1998 

jatko-osat: 

Kahdestoista ratsastaja. Nemo 1999 

Kirje kuulle. Nemo 1999 
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Omaelämäkerrallisen trilogian ensimmäisessä osassa kertoja muistelee lapsuuttaan 
rikkaassa roskildeläisessä perheessä, jossa isä on sankari monella saralla. Toisessa 
osassa mennään kauemmas menneisyytteen eli 1800-luvulle, jolloin espanjalainen 
palkkasoturi saapuu Tanskaan ja panee suvun alulle. Kolmannessa osassa kertoja 
kuvaa nuoruusvuosiaan ja itsenäistyminen aiheuttamia rankkoja ristiriitoja isän 
kanssa. Kirja edustaa maagista realismia. 

MITCHELL, MARGARET: Tuulen viemää.  Otava 1937 

Pohjois-Amerikan Etelävaltioissa sisällissota on vienyt kaiken tutun ja turvallisen 
mukanaan. Orjat on vapautettu, rikkaat plantaasit tuhottu, sodasta palanneet miehet 
henkisesti ja fyysisesti nujerrettu. Pääosissa ovat Scarlett O´Hara ja Rhett Butler, jotka 

muodostavat yhden maailman tunnetuimmista lemmenpareista. 

MOBERG, VILHELM: Maastamuuttajat 1-2 : Vanhassa maassa. Otava 1974 

jatko-osat: 

Maastamuuttajat 3-4 : Uuteen maahan. Otava 1975 

Maastamuuttajat 5-6 : Raivaajat. Otava 1975 

Maastamuuttajat 7 : Viimeinen kirje Ruotsiin. Otava 1975 

Nilsonin maanviljelijäperhe muuttaa nälkävuosien ahdistamana Smoolannista Pohjois-Amerikkaan. Jo 
Atlantin ylitys on seikkailu, puhumattakaan asettumisesta Minnesotaan. Maata raivataan, koetaan 
Yhdysvaltain sisällissota ja intiaanien kapina. Vanhan sukupolven kuoltua ovat myös ruotsin kielen taitajat 
poissa.  

MOORE, BRIAN: Taikurin vaimo.  Book Studio 1999 

Tositapahtumiin perustuva romaani maailmankuulun taikurin Henri Lambertin ja hänen vaimonsa Emmelinen 
seikkailuista, jotka vievät heidät 1850-luvulla Ranskan hovin loistosta arabien pariin Saharaan. 

MORRIS, ROGER: Murha Petrovskin puistossa. Otava 2008 

Petrovskin puistosta löytyneen kahden vainajan tapausta ryhtyy tutkimaan jo Dostojevskin "Rikos ja 
rangaistus" -teoksessa esiintynyt poliisitarkastaja Porfiri Petrovitš. Muitakin tuttuja henkilöitä tulee vastaan.  

MORRISON, TONI: Minun kansani, minun rakkaani. Tammi 1988 

Neekeriorja Sethe on karannut Yhdysvaltain sisällissodan aikana isänniltään ja asettunut tyttärensä kanssa 
pieneen puutaloon Cincinatissa. Muut omaisensa hän on menettänyt tavalla, joka on saanut mielen 
järkkymään. Sitten ilmaantuu mies menneisyydestä ja Sethen tukahdutetut muistot palaavat. 

MUIR, JOHN: Pitkä kävely Meksikonlahdelle.  Basam Books 2011 

Vuonna 1867 John Muir kulkee jalkaisin Indianasta Meksikonlahdelle. Etenkin luonto aiheuttaa hänelle miltei 
uskonnollista hurmiota, mutta tarkkaan hän huomioi myös ihmisiä ja heidän tapojaan. 

MÄKELÄ, HANNU: Pushkinin enkeli. Tammi 2013 

Venäläisen runoilija Pushkinin olisi valmistauduttava kaksintaisteluun, mutta mielessä pyörivät elämän 
vaiheet: opiskeluvuodet, rakastumiset, avioliitto, tsaari Nikolai I:n hovi, velkataakka ja (tietenkin) runous. 
Ennen kaikkea: onko ihana Natalia-vaimo valkoinen vai musta enkeli?  

NEUMAN, ANDRÉS: Vuosisadan matkustaja. Tammi 2015 

Intohimoinen matkustelija Hans aikoo viipyä vain yhden yön Wandernburgin kaupungissa, mutta oleskelu 
venyy venymistään. Hans pääsee kahteen hyvin erilaiseen keskustelupiiriin: vanhan posetiivarin 
muodostamaan työläisporukkaan ja porvarisperheen salonkiin. Aatteellisen ja kirjallisen 
keskustelun lomassa syttyy palava rakkaus Hansin ja väittelysalonkia emännöivän Sophien 
välillä. Valitettavasti Sophie on jo kihloissa. 

O´BRIAN, PATRICK: Kuninkaan mies. Tammi 2000 

jatko-osat: 
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Komentajakapteeni. Tammi 2001 

Yllätysten laiva. Tammi 2002 

Tehtävä Mauritiuksella. Tammi 2004 

Lohduttomuuden saari. Tammi 2005 

Fregattien taistelu. Tammi 2007 

Romaanisarja erottamattomasta parivaljakosta luutnantti Jack Aubreystä ja lääkäri 
Stephen Maturinistä, jotka seikkailevat maailman merillä Napoleonin sotien aikoihin. 

PALLISER, CHARLES: Rikasta ja köyhää. Otava 1991 

Historiallinen suurromaani jatkaa Englannin kultaisen kauden kirjallisuuden parhaita perinteitä eikä kirjailijaa 
ole turhaan pidetty Dickensin manttelinperijänä. Monipolvinen tarina alkaa nuoren miehen ryhtyessä 
selvittämään syntyperänsä arvoitusta 1800-luvun kuohuvassa Lontoossa. 

PENNEY, STEF: Erämaan armo.  Bazar 2009 

Syrjäisessä kanadalaiskylässä tapahtuu seudun ensimmäinen murha 1867. Syyllistä ajetaan takaa 
erämaassa talven hyytävässä kylmyydessä. 

PEREZ-REVERTE, ARTURO: Miekkamestari.  Like 1999 

Madridilainen Jaime Asterlo on klassisen ranskalaisen miekkailukoulukunnan edustaja, jolle miekkailu on 
henki ja elämä. Mestarin mielenrauha järkkyy äkillisesti, kun hänen elämäänsä ilmestyy kaunis ja 

salaperäinen Adela de Otero, joka taivuttelee mestarin opettajakseen ja sotkee tämän 
samalla murhamysteeriin. 

PETERS, ELIZABETH: Krokotiili hiekkasärkällä. Myrskykustannus 2008 

Mukavan perinnön saatuaan Amelia Peabody toteuttaa suuren haaveensa ja matkustaa 
Egyptiin. Oudot tapahtumat herättävät salapoliisin vaistot ja Amelia ryhtyy tutkimaan 
asioita vaaroista välittämättä.  

PROUST, MARCEL: Kadonnutta aikaa etsimässä 1 : Swannin tie : Combray. Otava 
1968 

jatko-osat: 

Kadonnutta aikaa etsimässä 2 : Swannin tie. Otava 1977 

Kadonnutta aikaa etsimässä 3 : Kukkaanpuhkeavien tyttöjen varjossa 1 : rouva Swanin 
ympärillä. Otava 1979 

Kadonnutta aikaa etsimässä 4 : Kukkaanpuhkeavien tyttöjen varjossa 2 : paikannimet : 
paikkakunta. Otava 1982 

Kadonnutta aikaa etsimässä 5 : Guermantesin tie 1. Otava 1984 

Kadonnutta aikaa etsimässä 6 : Guermantesin tie 2. Otava 1986 

Kadonnutta aikaa etsimässä 7 : Sodoma ja Gomorra I-II. Otava 1989 

Kadonnutta aikaa etsimässä 8 : Vanki. Otava 1994 

Kadonnutta aikaa etsimässä 9 : Pakenija. Otava 2003 

Kadonnutta aikaa etsimässä 10 : Jälleenlöydetty aika. Otava 2007 

Vahvat aistivaikutelmat johdattavat Marcelin muistelemaan lapsuuttaan ja nuoruuttaan, värikkäitä henkilöitä 
ja poliittisia tapahtumia. Taustana ovat ensin Belle Époquen aristokraattiset seurapiirit, kylpylät, 
homoseksuaalisuus ja myöhemmin sota ja sairaus.  

RANSMAYAR, CHRISTOPH: Jään ja pimeyden kauhut. WSOY 1991 

Romaanissa kerrotaan rinnakkain nykypäivän Jäämeren löytöretkeilijöistä sekä Frans Joosefin maan 
löytäneen naparetkikunnan kohtalosta vuosina 1872-74. 
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RIPLEY, ALEXANDRA: Scarlett. Otava 1991 

Tämä on tavallaan jatkoa Margaret Mitchellin kuuluisaan Tuulen viemää -teokseen. 
Scarlett lähtee etsimään omille teilleen lähtenyttä aviomiestään Rhettiä ja päätyy lopulta 
Irlantiin ennen tuntemattomien sukulaisten pariin. Löytyykö Rhett? Roihahtaako rakkaus? 

RIVERS, FRANCINE: Vapauttava rakkaus.  Perussanoma 2016 

Angel elättää itsensä prostituutiolla Kalifornian kultakentillä, kunnes tapaa syvästi 
uskonnollisen Michael Hosean. Lempeä Michael sulattaa epäluuloisen ja vihaisen 
Angelin sydämen, mutta voiko hän jatkaa yhteiseloa uskomatta Jumalaan? 

ROTH, JOSEPH: Radetzky-marssi. Tammi 1968 

Satiirinen kuvaus suvusta, jonka jäsenet palvovat ja palvelevat keisariaan, Itävalta-Unkarin hallitsijaa Frans 
Joosefia. Yhteiskunta hajoaa ympärillä, mutta sitä he eivät huomaa.  

SALOMAA, MARITA: Kaksi kohtaloa. Karisto 1984 

Pietarissa asuvan Bourdainien perheen vanhin tytär kieltäytyy avioliitosta suomalaisen kartanonomistajan 
kanssa, joten pikkusisko määrätään tilalle. Elämä vieraassa maassa tylyn miehen kanssa ei ole helppoa, 
mutta onko helppo siskonkaan kohtalo loppujen lopuksi? 

SAMMALKORPI, VIRVE: Paflagonian perilliset : Iax Agolaskyn päiväkirjan säästyneet sivut.  Karisto 
2016 

Nuori Iax Agolasky kertoo Karjalaan tehdystä tutkimusmatkasta, jonka aikana alueelta löydetään 
metsänkansaa: hännällisiä, karvan peittämiä ja pimeässä näkeviä olentoja. Ovatko he ihmisiä vai eläimiä? 

SCHÖNTHAN, GABY VON: Kuninkaan rakastettu : kreivitär du Barryn muistelmat. 
Karisto 1966 

Tosipohjainen ja kiehtova tarina maalaistytöstä, Jeanne du Barrysta, joka älykkyytensä ja 
kauneutensa ansiosta kohoaa Ludvig XV:n rakastajattareksi. 

SCHÖNTHAN, GABY VON: Malmaisonin ruusut : kauniin Joséphinen värikäs 
elämä. Karisto 1969 

Romaanissa kerrotaan Ranskan keisarinna Joséphinesta, Napoleon Bonaparten 
puolisosta sekä kuvataan eloisasti 1800-luvun alun yhteiskunnallisten muutosten 
myllertämää Ranskaa. 

SEE, LISA: Lumikukka ja salainen viuhka. WSOY 2006 

Lilja ja Lumikukka ovat ystävyksiä. He elävät 1800-luvun kiinalaiselle naiselle ominaista elämää sidotuin 
jaloin ja suljettuina ristikkoikkunoiden taakse, mutta pystyvät viestimään toisilleen naisten omalla salaisella 
kirjoituksella.   

SELINKO, ANNEMARIE: Désirée. Tammi 1952 

Napoleon Bonabarte oli kihloissa Désiréen kanssa, mutta valitsi vaimokseen Joséphine de Beauharnais´n. 
Se taisi olla Désiréen onni, sillä hän sai puolisokseen Ruotsin tulevan kuninkaan Jean-Baptiste 
Bernadotten.   

SINGER, ISAAC BASHEVIS: Kaksi maailmaa: I: Nousee päivä, laskee päivä. Karisto 1996 

jatko-osa: 

Kaksi maailmaa: II: Illan tullen, yön pimeten. Karisto 1997 

Teokset sijoittuvat1800-luvun loppupuolelle Puolaan. Jampolskin kartanossa asuu kaksi 
perhettä, puolalainen ja juutalainen, joiden elämänvaihdeiden ja -tapojen kautta kuvataan 
koko Puolan yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä. 

SMITH, WILBUR: Auringon voitto.  Otava 2005 

jatko-osa: 

Keihästen sankarit. Otava 2009 
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1800-luvun Sudanissa kuohuu ja brittiläisen imperiumin edustajat ovat vaarassa. On vakoilijoita, salajuonia 
ja petoksia, joiden keskellä rohkeat miehet yrittävät pärjätä. 

SPENCE, ALAN: Puhdas maa. Otava 2008 

Traaginen rakkaustarina ja historiallinen saaga kertoo Thomas Gloverista, "skotlantilaisesta samuraista", 
joka 1800-luvulla auttoi Japania avautumaan lännelle ja menetti maalle sydämensä. Romaani loihtii eläväksi 
Japanin historiaa aina feodaaliajalta Nagasakin atomipommiin. 

SPENCER, LAVYRLIE: Sydänten kesä. Gummerus 1994 

Kunnianhimoinen Jens Harker tarjoutuu rakentamaan isännälleen veneen, jolla tämä voisi voittaa 
purjehdusseuran kilpailun. Entäpä kun perheen tytär Lorna alkaa osoittaa kiinnostusta niin venettä kuin 
Jensiä kohtaan?   

STEEN, THORVALD: Giovanni. Like 1998 

Giovanni on lähtenyt Argentiinaan onnea etsimään, mutta sisällissota runtelee maata. Giovanni pohtii 
kirjeessään diktaattori Rosasin toimia ja vapauden käsitettä sekä kertoo kirjeenvaihdostaan Charles 
Darwinin kanssa ja miettii uskonnon ja tieteen suhdetta.  

STENDHAL: Parman kartusiaaniluostari. Otava 1971 

Nuori aristokraatti ja Napoleonin ihailija selviytyy Waterloon taistelusta hengissä ja liittyy kirkkoon, koska 
katsoo sen itselleen kannattavaksi.  

STONE, IRVING: Hetkien valo ja varjo : Camille Pissarron elämäkerta. WSOY 1989 

Kuvaus taidemaalari Camille Pissarron (1830-1903) elämästä impressionismin 
kukoistuskaudella Pariisissa. 

STEVENSON, ROBERT LOUIS: Itsemurhaklubi.  Savukeidas 2010 

Kaksi herrasmiesseikkailijaa liittyy salaseuraan, jonka tarkoitus on auttaa 
elämään kyllästyneitä nautiskelijoita itsemurha-aikeissaan. Seuraukset 
ovat arvaamattomat… 

STRINDBERG, AUGUST: Palkkapiian poika. Otava 1965 

Kirjailijan oman lapsuuden kuvaus 1800-luvun puolivälistä. Strindbergin 
aikalaisia kuohuttivat radikaalit ajatukset yhteiskunnasta, uskonnosta ja naisista. 

STYRON, WILLIAM: Nat Turnerin kapina. Otava 1969 

Fiktiivinen kertomus Nat Turnerin elämästä. Tämä musta orja ja saarnaaja johti Yhdysvaltain historian 
väkivaltaisinta orjakapinaa Virginian osavaltiossa vuonna 1831.  

TAHVANAINEN, SANNA: Kuningatar. Schildts & Söderströms 2013 

Kirja perustuu kuningatar Victorian (1819–1901) elämään. Victoria oli luonteeltaan intohimoinen ja 
liiallisuuksiin taipuvainen nainen, mutta sovinnaisen puolisonsa Albertin vuoksi kouluttautui maltillisuuteen ja 
itsehillintään.   

TAKATALO, ULPU: Härmän häjyt Siperiassa : Matti Unkurin tarina. Kustantaja Laaksonen 2010 

Ylihärmäläinen Matti Unkuri teki 1870-luvulla murhan ja anoi pääsyä siirtolaiseksi Siperiaan, jonne oli 
karkotettu muitakin puukkojunkkareita. 

TAPPER, HARRI: Loimu ja lumi : romaani vuodesta 1812, jolloin Moskova paloi. Atena 2012 

Napoleonin joukot piirittävät Moskovaa. Venäjän hovi juhlii ja maaorjat kärsivät, raaka talvi vaatii veronsa 
kaikista köyhimmiltä. Suomalaisia komennetaan taisteluun ranskalaisia vastaan, mutta heitä 
ei tappaminen kiinnosta. 

THOENE, BODIE & BROCK: Vain joki virtaa vapaana. Perussanoma 1998 

jatko-osat: 

Enkelten kielin. Persusanoma 1999 
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Tuhkasta toivo nousee. Perussanoma 2000 

Kaikki joet mereen. Perussanoma 2000 

Romaanisarja kuvaa pienen syrjäisen kylän elämää ja asukkaita 1840-luvun Irlannissa. 
Ihmisten välillä on vuosisatoja vallinnut vihanpito toisaalta maatyöläisten ja säätyläisten 
välillä ja toisaalta katolisten ja protestanttien välillä. Englantilaiset valloittajat sortavat 
irlantilaisia ja luonnonvoimat iskevät. Moni muuttaa Amerikkaan. 

TOLSTOI, LEO: Anna Karenina. WSOY 1910-1911 

"Kaikki onnelliset perheet muistuttavat toisiaan, jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan." Näin 
alkaa maailman tunnetuimpiin kuuluva rakkausromaani naisesta, joka seuraa sydämensä ääntä ja uhmaa 
aikansa yhteiskunnallisia normeja. 

TOLSTOI, LEO: Sota ja rauha I-II. WSOY 1945 

Tarinassa esitellään viiden venäläisen aatelisperheen elämää Pietarin ja Moskovan salongeissa ja 
maatiloilla vuosina 1805-1813 ja etenkin Napoleonin epäonnisen sotaretken aikaan vuonna 
1812. Sotatantereen kuvauksessa Tolstoi on hyvin realistinen; sodassa ei ole sankaruuden hohtoa. 

TROYAT, HENRI: Tsaarin luutnantti. WSOY 1973 

jatko-osat: 

Yli aron käy tuuli. WSOY 1974 

Sophie. WSOY 1975 

Venäjän armeijan luutnantti Nikolai Ozarev löytää itselleen puolison valloitetusta 
Pariisista. Venäjälle palattuaan Nikolai liittyy dekabristeihin ja joutuu kapinan 
epäonnistuttua Siperiaan vankileirille, missä kuolee. Vaimon tehtäväksi jää huolehtia 
maatilasta ja alustalaisista.  

TSYPKIN, LEONID: Kesä Baden-Badenissa. Tammi 2004 

Fjodor Mihailovitš ja Anna Grigorjevna, Dostojevskin pariskunta, lähtevät vastanaineina 
kesällä 1867 Baden-Badeniin velkojia pakoon. Avioliitto joutuu matkalla koetteille, kun 
Fjodor viihtyy liiankin hyvin rulettipöydän ääressä. Rinnakkain Dostojevskien tarinan 
kanssa kulkee kuvaus matkasta, jonka romaanin kertoja tekee Moskovasta Leningradiin 
Dostojevskin asuinkulmille. 

TUOMINEN, PIRJO: Villit vedet.  Tammi 1992 

Tyynimeri-sarjan jatko-osa: 

Ylpeät purjeet. Tammi 1993 

Kirjat kertovat hieman tuntemattomammasta vaiheesta suomalaisten historiassa, siitä kuinka sadat 
suomalaiset seikkailivat 1830- ja 40-luvuilla Venäjän Amerikassa ja Siperiassa sekä Tyynenmeren ulapoilla 
toimien virkamiehinä, liikemiehinä, valaanpyytäjinä ja merenkulkijoina. 

TWAIN, MARK: Koiranelämää. WSOY 1957 

Twain kuvailee vapaasti mukaillen niitä tapahtumia, joiden ansiosta hänestä tuli sanomalehtimies. Kiintoisin 
osa on kuvaus Nevadan kulta- ja hopeakuumeen synnystä, kehityksestä ja huipentumisesta.  

URIS, LEON: Kolmiyhteys. Gummerus 1996 

Romaanissa kuvataan Irlannin kuohuvaa historiaa 1840-luvun nälkävuosista vuoden 1916 pääsiäiskapinaan 
asti katolisen Larkinin, brittiläiseen aristokratiaan kuuluvan Hubblen ja Englannille kiihkeän uskollisen 
Macleodin suvun kautta. 

WALAS, KIRSTI: Jelena ja pohatta.  WSOY 1988 

Eksoottinen romaani kahdesta rakastavaisesta, jotka seikkailevat niin Tundran ja Taigan karuissa 
maisemissa kuin Pietarin loistossakin Nikolai I:n hallintokauden aikana. 

WALSER, MARTIN: Muuan rakastava mies. Lurra Editions 2011 
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Goethe on yli 70-vuotias leski, kun hän rakastuu nuoreen neitoon. Onko rakkaustarina 
mahdollinen? 

WASSMO, HERBJORG: Dinan kirja. Otava 2002 

1800-luvun Norjaan sijoittuva romaani kertoo voimakastahtoisesta Dinasta, jonka 
elämään polttaa merkkinsä lapsuudessa tapahtunut tragedia. 

VELOSO, ANA: Kun kahvi kukkii.  Helmi 2006 

Kiihkeä rakkaustarina sijoittuu trooppiseen Brasiliaan yhden 1800-luvun tärkeimmän 
poliittisen murroksen aikaan. Romaani perustuu tositarinaan kahviparonin tyttären ja 
kuuluisan orjuudenvastustajan ja diplomaatin rakkaudesta. 

WHARTON, EDITH: Viattomuuden aika. Otava 1955 

Viidennen Avenuen seurapiireissä on tarkat säännöt siitä, miten naisen kuuluu käyttäytyä. Euroopasta 
saapunut kreivitär Olenska osoittaa kiintymystään liian vapaasti ja joutuu suljetuksi piirien ulkopuolelle. 
Miehelle ei samoja vaatimuksia esitetä.   

WIDDING, LARS: Ratsumestarin aika. Tammi 1972 

jatko-osat: 

Majurin jäähyväiset. Tammi 1973 

Majurin sydän. Tammi 1974 

Joutsenlaulu. Tammi 1975 

Sarjan päähenkilö on suomenruotsalainen upseeri Pistolekors, joka taistelee milloin 
Suomessa ja milloin Uralilla. Naisseikkailujakin on, mutta todellinen rakkaus on Carin 
Malin. Sorundan kylästä löytyy kyllä muitakin persoonallisuuksia ja elämänkohtaloita.  

VIHERVUORI, MARITA: Myötäeläjän muistelmat : kamaripalvelijan raportti 
ruhtinas Klemens von Metternichin värikkäästä elämästä politiikan huipulla ja 
vuodeverhojen takana. Otava 1990 

Historiallinen rakkausromaani perustuu alkuperäiseen arkistomateriaaliin eli ruhtinas 
Klemens von Metternichin kirjeisiin. Se kertoo Itavallan kansleri Metternichin 
seikkailuista niin vallasnaisten vuoteissa kuin politiikan huipullakin. 

VILHJÁLMSSON, THOR: Harmaasammal hehkuu.  Otava 1988 

Maaginen tositapahtumiin perustuva kertomus 1800-luvun Islannista, kielletystä rakkaudesta ja rikoksista. 

WILLIAMS, JOHN: Butchers Crossing. Bazar 2016 

Nuori Will Andrews haluaa kokea täydellisen yhteyden luontoon ja Butcher’s Crossingista lähtevä retki 
biisoneita metsästämään vaikuttaa unelmien täyttymykseltä. Luonto näyttää kuitenkin voimansa ja retkeltä 
palaa muuttunut mies. 

WISTER, OWEN: Virginialainen : Tasankojen ratsastaja. Karisto 1977 

Lännenromaanien klassikko kertoo preerioiden viimeisestä kunnon "lännen miehestä", suoraselkäisestä ja 
ehdottoman oikeudenmukaisesta virginialaisesta. Kirjassa eletään 1880-luvun Wyomingissa työntäyteisellä 
Schilochin karjatilalla. 

WRIGHT, DAPHNE: Kaukainen kuningaskunta.  Karisto 1989 

1800-luvun eksoottiseen Intiaan sijoittuvan romaanin päähenkilö on rohkea nuori brittinainen, jonka elämään 
afgaanisota luo omia vaarojaan ja koettelemuksiaan. 

VÄISÄNEN, TUULA: Ida. Nordbooks 2017 

Ida syntyy 1866 Pudasjärvellä. Muun perheen kuoltua nälkään ja tauteihin paikalle osunut kauppias vie 
hänet Pohjois-Norjaan kasvatikseen. Rakastavan kasvatusäidin kuoltua tyttö annetaan toiseen perheeseen, 
missä häntä kohdellaan ankarasti ja etäisesti. Seurauksena juurettomuuden ja ulkopuolisuuden tunne. 
Voisiko rakkaus juurruttaa Idan elämään kiinni?  
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YRLID, ROLF: Aika Arlesissa. Art House 2001 

Vuonna 1888 taidemaalarit Vincent van Gogh (1853-1890) ja Paul Gauguin (1848-
1903) työskentelivät yhdessä Arlesissa, Provencessa. Mikä sai van Goghin niin pois 
tolaltaan, että hän leikkasi palan korvastaan? 

ZILLIACUS, KONNI: Taavetti Anttilan kohtalo ja muita kertomuksia Amerikan 
suomalaisten elämästä. Tiberius kirjat 2017 

Kuusi kertomusta Amerikan suomalaisista 1800-luvun jälkipuoliskolla: rohkeutta, 
lähimmäisenrakkautta, pettymyksiä, petoksia, oveluutta, vähän rakkauttakin. Zilliacus 
katsoo ymmärtäväisellä tavalla näitä uutta elämäänsä rakentavia maanmiehiään. 
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