
Vuodesta 1900 toiseen maailmansotaan 

  
ACCORD, CLARK: Paramaribon kuningatar : Maxi Linderin 
kronikka.  Gummerus 2000 

Elämäkerrallinen romaani Surinamin kuuluisimmasta ilotytöstä, 
Wilhelmina Rijburgista alias Maxi Linderistä (1902-1981) ja hänen 
elämänsä loistokaudesta 1930-luvulla. 

AIPIN, JEMEI: Siperian veriset lumet. Into 2013 

Vuonna 1933 Obin alueen vähemmistökansat nousivat kapinaan neuvostovaltaa vastaan, arvattavin 
tuloksin.   

ALKEMADE, KIM VAN: Lapsi nro 8.  HarperCollins Nordic 2016 

Tositapahtumiin perustuva kertomus tytöstä, joka alistetaan turhiin ja säälimättömiin lääketieteellisiin 
kokeisiin newyorkilaisessa lastenkodissa 1910-luvulla. Aikanaan hänelle tarjoutuu mahdollisuus kostaa… 

ARCHER, JEFFREY: Vain aika näyttää. Sitruuna 2016 

Kirjan tapahtumat sijoittuvat Bristoliin ensimmäisen maailmansodan lopusta toisen maailmansodan 
alkamiseen. Köyhän yksinhuoltajaäidin poika Harry Clifton pääsee erikoislahjakkuutensa ansiosta 
poikakouluun, missä hänelle selviää isäänsä liittyvä arvoitus.  

ATWOOD, MARGARET: Sokea surmaaja. Otava 2000 

Yllätyksellinen rakkaus- ja jännityskertomus, jossa kuljetaan 1900-luvun alun Kanadasta aina nykypäiviin 
asti. Pääosissa varakkaan tehtailijan tyttäret, jotka rakastuvat samaan mieheen. 

AWL, FAARAH M. J: Oppimattomuus on rakkauden vihollinen : somalialainen tarina 
rakastamisen vaikeudesta.  Maija Kajava 1991 

Suulliseen kertomisperinteeseen perustuva ensimmäinen täysimittainen somaliankielinen 
romaani pohjautuu tositapahtumiin ja kuvaa 1900-luvun alun muslimiveljeskunnan jäsenien 
vapaustaistelua vieraita valloittajia vastaan sekä on heidän johtajansa Alimaahin ja tämän 
rakastetun Awralan rakkaustarina. 

BARBER, NOEL: Itkun ja naurun aika. WSOY 1988 

Romaani venäläisestä emigranttiperheestä, joka pakenee Venäjän vallankumouksen jaloista kiihkeän 
sykkivään 1920-luvun Pariisiin. Pakomatkan aikana toinen perheen kaksospojista joutui muista eroon - 
löytyykö han vielä? 

BELYI, ANDREI: Peterburg. WSOY 1968 

Satiirinen kuvaus 1900-luvun vaihteen Pietarista. Yläluokkaan kuuluva nuori mies sotkeutuu 
vallankumouspolitiikkaan ja määrätään surmaamaan eräs virkamies - oma isänsä. 

BERGMAN, INGMAR: Hyvä tahto.  Otava 1991 

Ruotsalainen ohjaaja ja kirjailija Bergmanin (1918-2007) kertoo omien vanhempiensa rakkaustarinan 1900-
luvun alusta. 

BERGMAN, INGMAR: Sunnuntailapsi. Otava 1993 

Bergmanin oman lapsuuden kuvaus kesältä 1926. 

BERGMAN, INGMAR: Yksityisiä keskusteluja. Otava 1996 

Romaani perustuu Bergmanin oman äidin, Karinin, 1920-luvun päiväkirjoihin. 

BLOMSTEDT, JAN: Esileikit. Loki-kirjat 2006 

Suomalainen kemisti Leo Holm hoidattaa itseään keuhkotautiparantolassa Davosissa. 
Jotain salaperäistä parantolassa tapahtuu, sillä tohtori muokkaa tuoksujen avulla 
potilaiden unia eroottiseen suuntaan. 

BOËTIUS, HENNING: Tuhkasta nousee Feeniks. Otava 2001 
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Tositapahtumiin perustuva jännittävä romaani ilmalaiva Hindenburgin tuhosta New Yorkin lähistöllä 1937. 
Matkustajana ollut lehtimies alkaa tutkia, oliko kyseessä onnettomuus vai attentaatti. 

BOROVSKY, NATASHA: Ruhtinaallista sukua. Otava 1986 

Tatjana Petrovna eli lapsuutensa ja nuoruutensa ruhtinaallisen loiston keskellä Pietarissa. Maailmansota ja 
vallankumous murskasivat entisen elämänmuodon, alkoi hurja pakomatka pois kotimaasta. 

BOYNE, JOHN: Kuudes mies. Bazar 2013 

Tristan Sadler lähti ensimmäiseen maailmansotaan nuorena vapaaehtoisena. Hän selvisi hengissä, mutta 
osa sisimmästä jäi taistelukentille kaatuneiden tovereiden luo. Kirja pohtii monipuolisesti pelkuruuden ja 
syyllisyyden problematiikkaa.   

BOYNE, JOHN: Tarkoin vartioitu talo.  Bazar 2011 

Vuonna 1915 nuori maalaispoika Georgi pelastaa Venäjän suurruhtinaan hengen ja saa välittömästi paikan 
tsarevitš Aleksein henkivartijana. Suurruhtinatar Anastasian ja Grigorin välille syntyy rakkaussuhde, mutta 
onko heillä mitään mahdollisuutta onneen? Loppuuko kaikki Jekaterinburgin luoteihin? Vuonna 1981 Georgi 
muistelee menneisyyttä Lontoossa. 

BRISKIN, JACQUELINE: Kristallipalatsi. Gummerus 1993 

Rakkausromaani vuoden 1909 vallankumouksen aikaisesta Pietarista. 

BRINK, ANDRE: Hiljaisuuden tuolla puolen. WSOY 2003 

Lounais-Afrikkaan tuodaan Saksasta laivalasteittain naisia sinne muuttaneiden miesten puolisoiksi. Koko 
elämänsä alistamisesta ja hyväksikäytöstä kärsinyt Hanna X päätyy Frauenstainiin: vankilaan, 

hullujenhuoneeseen, vaivaistaloon, ilotaloon, helvetin esikartanoon. Viha muuttuu 
kostoretkeksi. 

BRISTOW, GWEN: Uudet tuulet. Otava 1943 

Ensimmäinen maailmansota aiheuttaa muutoksia myös etelävaltiolaisella plantaasilla. Miten 
hienostunut aviomies suhtautuu pohjoisvaltioista tulleen reippaan vaimonsa uudistusintoon? 

BROCKMOLE, JESSICA: Kirjeitä saarelta. Bazar 2015 

Vuonna 1912 amerikkalainen yliopisto-opiskelija David Graham lähettää ihailijakirjeen Skyen 
saarella asuvalle runoilijalle Elspeth Dunnelle. Kahden lahjakkaan kynänkäyttäjän kirjeenvaihto johtaa 
rakastumiseen, mutta tuleeko ensimmäinen maailmansota väliin? Vuonna 1940 on jälleen syttynyt suursota 
ja kirjeenvaihtoa käy Elspethin tytär oman rakastettunsa kanssa.  

CAPUS, ALEX: Léon ja Louise. Atena 2012 

Kesällä 1918 Leon ja Louse tapaavat, mutta ensimmäinen maailmansota näyttää lopettavan suhteen 
alkuunsa. Vuosien kuluttua he tapaavat taas – ja sitten syttyy toinen maailmansota. 

CARLETON, JETTA: Yökukka. WSOY 1985 (nimellä Kuunkukkaköynnös. Otava 1963) 

Missourilaisella maatilalla yrittävät Matthew ja Callie kasvattaa neljää vahvatahtoista tytärtä jumalanpelkoon. 
Jokainen tekee kuitenkin virheitä, myös Matthew ja Callie itse.  

CARPENTIER, ALEJO: Eroica. Aviador 2016 

Beethovenin Eroica-sinfonian esityksen aikana yksi mies käy ajatuksissaan läpi elämäänsä, suhdettaan 
Jumalaan ja kokemuksiaan 1930-luvun Kuubasta. Kaksi häntä takaa-ajavaa miestä 
puolestaan odottaa konsertin päättymistä laittaakseen suunnitelmansa täytäntöön. 

CARR, PHILIPPA: Kätketty salaisuus. Tammi 1995 

Romanttinen tarina sijoittuu ensimmäisen maailmansodan aikaiseen 
Englantiin ja Belgiaan. 

CARTER, FORREST: Pikku Puun kasvatus. WSOY 1996 

Kertomus puoliverisestä Pikku Puu-pojasta, joka orvoksi jäätyään 
muuttaa isovanhempiensa luokse Cherokee-intiaanien pariin mutta jonka 
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viranomaiset haluaisivat siirtää "sivistymättömien" isovanhempiensa luota orpokotiin. Kirja kuvaa 
koskettavasti 1930-luvun pulavuosia sekä intiaanien elämää ja historiaa. 

CERCAS, JAVIER: Salamiin soturit. WSOY 2003 

Espanjalaisten falangistien ideologi Sánchez Mazas onnistuu pakenemaan tasavaltalaiselta teloitusryhmältä. 
Vuosikymmeniä myöhemmin kirjailijan elämää tutkiva journalisti törmää ennen tuntemattomiin tapahtumiin. 

COLETTE: Vilja oraalla. Gummerus 2002 

Kuvaus kahden nuoren ihmisen välillä heräävästä rakkaudesta Bretagnen kauniilla rannikkoseudulla. 

CUSSLER, CLIVE: Takaa-ajo. WSOY 2008 

jatko-osat: 

Hävitys. WSOY 2010 

Vakooja. WSOY 2012 

Kilpalento. WSOY 2014 

Varas. WSOY 2016 

Erikoisagentti Isaac Bell selvittelee 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa tapahtuvia omituisia 
rikoksia. Psykopaattinen ryöstömurhaaja riehuu San Franciscon maanjäristyksen aikaan. Sabotööri iskee 
junien kimppuun. Taitavasti kätkeytynyt vakooja murhaa huippusalaiseen aseteknologiaprojektiin osallistuvia 
tiedemiehiä. Murhanhimoinen aviomies uhkaa naispilottia, joka yrittää lentää Amerikan mantereen poikki alle 
50 päivässä.Vaikka syyllisen henkilöllisyyskin olisi tiedossa, toteen näyttäminen on vaikeaa. Valtamerialus 
Mauretanialla Saksan armeijan salainen agentti tavoittelee haltuunsa elokuvateollisuuden käänteentekevää 
keksintöä. 

DANTICAT, EDWIGE: Näen, muistan, hengitän. Gummerus 1999 

Kuvaus haitilaistytöstä, joka lähetetään äitinsä luo New Yorkiin 12-vuotiaana mutta jonka on 
palattava vanhempana takaisin yliluonnollisuuden ja poliittisen väkivallan värittämään Haitiin 
löytääkseen juurensa. 

DANTICAT, EDWIGE: Veressä viljava maa. Gummerus 2000 

Romaani haitilaisista siirtotyöläisistä ja heidän joukkoteurastuksestaan Dominikaanisessa tasavallassa 
vuonna 1937. Pääosissa kaksi nuorta, jotka taistelevat rakkautensa puolesta. 

DEIGHTON, LEN: Rautaristi : berliiniläisperhe 1899-1945. WSOY 1989 

Romaani Winterin perheen elämästä Berliinissä maailmansotien välisenä aikana. 

DELBLANC, SVEN: Maria yksin. WSOY 1989 

Kirjailijan oman suvun vaiheita 1900-luvun alun Ruotsissa ja Kanadassa kuvaava romaani. 

DOCTOROW, E. L.: Homer ja Langley. Tammi 2013 

Veljekset Homer ja Langley liikkuivat 1900-luvun alussa yhtä sujuvasti niin gangstereiden ja ilotyttöjen kuin 
seurapiirien parissa, mutta erakoituivat sodan jälkeen. Luksusasunnossa romuvuori kasvoi kasvamistaan…  

DUEÑAS, MARIA: Ommelten välinen aika. WSOY 2013 

Nuori lahjakas ompelija Sira Quiroga lähtee sisällissotaa pakoon (ja ehkä myös rakkauden perään) 
Madridista Marokkoon. Siellä Sirasta tulee seurapiirien suosikkiompelija, jonka taitoja keksitään käyttää 
myös taistelussa natsi-Saksaa vastaan. Romantiikkaa ja jännitystä.  

DÖBLIN, ALFRED: Berlin Alexanderplatz. WSOY 1979 

Romaani ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä Berliinistä, päähenkilönään entinen 
sementtityöläinen ja muuttomies, joka on äskettäin vapautunut vankilasta. 
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EASTLAND, SAM: Punatsaarin silmä. Schildts & Söderströms 2013 

Tsaarin luottomiehenä tunnettu rikostarkastaja Pekkala on vallankumouksen jälkeen 
joutunut Siperian vankileirille. Sitten tulee käsky suoraan Stalinilta: selvitä Romanovien 
murhauttajat ja etsi tsaariperheen kalleudet. Onnistuminen tietää vapautta, 
epäonnistuminen kuolemaa.  

EDEN, DOROTHY: Perijätär. Tammi 1981 

Amerikkalainen perijätär ja tämän kamarineito matkustavat ensimmäisen 
maailmansodan melskeissä Lusitania-laivalla, joka torpedoidaan Irlannin rannikolla. Vain 
kamarineito jää henkiin ja saa tilaisuuden vapautua köyhyydestään, kun häntä luullaan 
perijättäreksi. 

EKMAN, KERSTIN: Noidankehät. Gummerus 1975 

jatko-osat: 

Elämänlähde. Gummerus 1977 

Enkelitalo. Gummerus 1980 

Valokaupunki. Gummerus 1985 

Katrineholmin kaupunkiin sijoittuvassa sarjassa seurataan aviottoman torpantytön Toran vaiheita itsenäiseksi 
yrittäjäksi ja lopulta kuolemaa odottavaksi vanhukseksi. Miten naisen asema muuttuu sadan vuoden 
aikana?  

EKMAN, KERSTIN: Sudentalja 1 : Herran armo. Gummerus 2002 

Sudentalja-trilogian jatko-osat: 

Sudentalja 2 : Viimeinen uitto. Gummerus 2004 

Sudentalja 3 : Raaputusarvat. Gummerus 2005 

Sarja sijoittuu jämtlantilaiseen Svartvattnetin tunturikylään alkaen vuodesta 1916 ja 
päättyen vuosituhannen vaihteeseen. Nuori kätilö salaa lapsenmurhan oman etunsa 
vuoksi, mutta joutuu myöhemmin toteamaan sen tuhoisat vaikutukset.   

ENQUIST, PER OLOF: Agitaattori. Tammi 1979 

Johan Sanfrid Elmblad yrittää levittää Länsipohjan laestadiolaisalueelle sosialismin aatetta, mutta joutuu 
kokemaan kovia. Silti hän palaa jatkamaan epäkiitollista työtään. 

ERICKSON, CAROLLY: Tsaarin tytär. Atena 2010 

Onko Kanadassa asuva Daria Gradov oikeasti Venäjän viimeisen tsaarin tytär Tatjana, joka kuin ihmeen 
kaupalla säästyi teloitukselta vuonna 1918? 

FAULKS, STEPHEN: Mustarastas laulaa. Otava 2001 

Koskettava kuvaus sodan kärsimyksistä ja intohimoisesta rakkaudesta. Päähenkilönä on mies, joka palaa 
ensimmäisen maailmansodan rintamalta mykkänä ja pysyy puhumattomana kaksi vuotta. 

FAY, KIM: Kadonneiden muistojen kartta. Schildts & Söderströms 2013 

Seikkailuromaani ajoittuu vuoteen 1925. Kambodzassa joukko länsimaisia ihmisiä etsii 
muinaisten khmerien kulttuuriin liittyviä kuparitauluja. Jokaisella on omat syynsä yrittää 
ratkaista mysteeri, mutta taulujen löytäminen merkitsisi joka tapauksessa muutosta 
maailman historiassa.  

FITZGERALD, F. SCOTT: Kultahattu. Otava 1959 

Jay Gatsby keplottelee itsensä yhteiskunnan alimmalta tasolta miljonääriksi. Suhde 
nuoruudenrakastetun Daisyn kanssa on kohtalokas. Jazz soi ja kieltolakia kierretään – 
elämä on kimaltelevaa, mutta tyhjää. Tämä on kuuluisin 1920-lukua kuvaava romaani.  

FOLLETT, KEN: Kun suuret sortuvat. WSOY 2011 
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Vuosisata-trilogian jatko-osat: 

Maailman talvi. WSOY 2013 

Viiden perheen kohtaloita ensimmäisen maailmansodan melskeissä. Englantilainen jaarli 
rakastuu kaivosmiehen tyttäreen, jaarlin sisko saksalaiseen diplomaattiin. Pietarilainen 
tehdastyöläinen taistelee vallankumouksen pyörteissä ja pikkuveli pakenee Yhdysvaltoihin, 
missä soluttautuu mafiaperheeseen. Miten sota muuttaa heidän kohtaloitaan? 

FORD, JAMIE: Kiinalainen kehtolaulu. Karisto 2014 

William Eng on amerikankiinalainen teinipoika seattlelaisessa orpokodissa. Eräänä päivänä orpokodin asukit 
viedään elokuviin ja William näkee valkokankaalla oman äitinsä, josta joutui eroon seitsenvuotiaana. Sokean 
ystävänsä Charlotten kanssa William karkaa orpokodista ja lähtee etsimään äitiään. Kirjassa heijastuu 
toisaalta 1930-luvun syvä lama ja toisaalta estraditaiteen värikäs elämänmeno. 

FORSTER, E.M: Hotelli Firenzessä. Gummerus 1986 

Romaani yläluokan englantilaistytöstä, Lucysta, joka matkallaan Italiassa joutuu murhan silminnäkijäksi ja 
rakastuu mieheen, joka oli hänen kanssaan tapahtumahetkellä. Viktoriaanisen ajan Englannissa tarinan 
eteneminen ei ole ihan itsestään selvää. 

FORSTER, E.M: Matka Intiaan. Gummerus 1985 

Värikylläinen kuvaus viime vuosisadan alun aikaisesta roturistiriitojen repimästä Intiasta. Näkemys 
brittiläisistä siirtomaaherroista on yllärrävän kriittinen. 

FORSTER, E.M: Talo jalavan varjossa. WSOY 1982 

Kuvaus kahden ihmisluokan vastakohtaisuuksista viime vuosisadan alun Englannissa sekä kertomus 
Lontoon lähellä sijaitsevan Howards End -nimisen kartanon ihmisistä. 

FURNIVALL, KATE: Pietarin jalokivi. Helsinki-kirjat 2012 

Pietarin hovin nuori kaunotar rakastuu tanskalaiseen arkkitehtiin. Tsaarin valta horjuu ja 
aateliston jäsenet ovat hengenvaarassa, mutta onko Valentinalla ehkä auttajia bolsevikkien 
joukossa? 

GAUDÉ, LAURENT:  Kirottu suku. Bazar 2008 (nimellä Montepuccion aurinko 2012) 

Scortan suku saa alkunsa vankilasta vapautuneen kostonhimoisen miehen ja hänen tielleen osuneen naisen 
tapaamisesta. Rutiköyhää mutta ylpeää sukua ei mikään lannista. 

GAVIN, CATHERINE: Lumivuori. WSOY 1975 

Romanovien suvun loistokkaat päivät alkavat olla ohi ja vallankumous lähestyy. Näkökulma on paljolti 
suurruhtinatar Olgan.  

GAVIN, CATHERINE: Tähti ja puolikuu. WSOY 1971 

Turkin suuri sankari Kemal Atatürk kokee kiihkeän rakkaustarinan amerikkalaisen lehtinaisen kanssa. 
Taustana on Turkin vapaussota Kreikkaa vastaan 1920-luvulla.  

GIORDANO, RALPH: Bertinien tarina. Otava 1990 

Kuvaus erään muusikkosuvun tiestä 1800-luvun Italiasta 1900-luvun Saksaan, tarina tavallisista ihmisistä 
historian murroksissa. 

GO, JUSTIN: Katoava aika. Tammi 2015 

Yhdysvaltalainen Tristan Campbell saa suuren perinnön, jos 
onnistuu todistamaan olevansa vuonna 1924 kuolleen vuorikiipeilijä 
Ashley Walsinghamin jälkeläinen. Tristan seikkailee Euroopassa 
Ashleyn ja tämän rakastetun Imogenin jalanjäljissä, samalla kun 
nämä kertovat itse, mitä 80 vuotta aiemmin todella tapahtui.  

GODBERSEN, ANNA: Huumaa. Karisto 2009 

jatko-osat: 

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%3Amaailman+AND+title_index%3Atalvi%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%3Akiinalainen+AND+title_index%3Akehtolaulu%29+AND+author_index%3A%22ford%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+%28title_index%3Ahotelli+AND+title_index%3Afirenzess%C3%A4%29+AND+author_index%3A%22forster%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+%28title_index%3Amatka+AND+title_index%3Aintiaan%29+AND+author_index%3A%22forster%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+%28title_index%3Atalo+AND+title_index%3Ajalavan+AND+title_index%3Avarjossa%29+AND+author_index%3A%22forster%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%3Apietarin+AND+title_index%3Ajalokivi%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%3Akirottu+AND+title_index%3Asuku%29+AND+author_index%3A%22gaude%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=title_index%3Alumivuori+AND+author_index%3A%22gavin%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%3At%C3%A4hti+AND+title_index%3Aja+AND+title_index%3Apuolikuu%29+AND+author_index%3A%22gavin%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%3Abertinien+AND+title_index%3Atarina%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%3Abertinien+AND+title_index%3Atarina%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_col_count=5&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&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=katoava+aika
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%3Ahuumaa+AND+author_index%3A%22godbersen%22


Juoruja. Karisto 2010 

Erheitä. Karisto 2010 

Hehkua. Karisto 2011 

Seurapiirikaunottaret juonittelevat ja taistelevat sekä asemasta että miehistä Manhattanilla. 

GODBERSEN, ANNA: Jazztyttö peilaa. Karisto 2011 

jatko-osat: 

Ihania päiviä. Karisto 2012 

Illan pitkät varjot. Karisto 2013 

New Yorkissa 20-luvun sukupolvi etsii glamouria ja jännitystä elämäänsä. Kaikki tuntuu aluksi olevan 
mahdollista, mutta kohtalo järjestää yllätyksiä. 

GOLD, GLEN DAVID: Carter peittoaa paholaisen. Johnny Kniga 2004 

Carles Carter oli 1900-luvun alkupuolella suosittu silmänkääntäjä. Entäpä kun kerran temppuun osallistuu 
Yhdysvaltain silloinen presidentti Warren G.Harding, joka kuolee vain pari tuntia esityksen jälkeen?  

GOLDEN, ARTHUR: Geishan muistelmat. WSOY 1997 

Romaani kalastajaperheen tytöstä, joka päätyy erääksi Kioton arvostetuimmista geishoista 1930- ja 40-
lukujen Japanissa. 

GOOLRICK, ROBERT: Luotettava vaimo. Karisto 2011 

Maalaisliikemies etsii lehti-ilmoituksella luotettavaa vaimoa, mutta miten hän mahtaa 
onnistua? Amerikka 1900-luvun alussa näyttäytyy paheellisena ja synkeänä, olipa kyseessä 
sitten syrjäinen maaseutu tai kiihkeätempoinen suurkaupunki. 

GRASS, GÜNTER: Peltirumpu. Otava 1999 

Klassikkoromaani kuvaa Saksaa vuosina 1933-45 ja sen pikkuporvarillista maailmaa sekä 
natsien aikaa. Päähenkilönä on lyhytkasvuiseksi jäänyt Oscar. 

GRUEN, SARA: Vettä elefanteille. Bazar 2009 

Sirkuselämää 1930-luvulla. Sadistisia johtajia ja lojaaleja työtovereita, rakkautta ja väkivaltaa. Elefantilla on 
ratkaiseva rooli. 

GUILLOU, JAN: Sillanrakentajat. Like 2012 

Suuri vuosisata -sarjan jatko-osat: 

Keikari. Like 2013 

Punaisen ja mustan välissä. Like 2014 

Sokea piste. Gummerus 2015 

Sininen tähti. Like 2016 

 

Kalastajaperheen kolme poikaa lähtee Bergeniin parempaa elantoa ansaitsemaan. Paikalliset mahtimiehet 
kustantavat lahjakkaille pojille opiskelun Dresdenissä sillä tausta-ajatuksella, että nämä Norjaan palattuaan 
avustaisivat Oslosta Bergeniin rakennettavan rautatien suunnittelussa. Vain esikoinen Lauritz palaa, sillä 
yksi pojista lähtee Itä-Afrikkaan sillanrakentajaksi ja toinen Lontoon taiteilijapiireihin. 
Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä veljekset ryhtyvät rakennusalalle, Lauritz Ruotsissa 
ja muut veljekset Berliinissä. Seuraava sota repii rikki niin Euroopan kuin koko perheen. Uusi 
sukupolvi astuu esiin. Vanhimmasta tyttärestä tulee Sininen tähti -niminen agentti, jonka 
tehtävänä ovat natsien vastaiset sabotaasit ja lopulta Norjan juutalaisten pelastaminen. 

HAAHTELA, JOEL: Tähtikirkas, lumivalkea. Otava 2013 

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%3Ajuoruja+AND+author_index%3A%22godbersen%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=title_index%3Aerheit%C3%A4
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%3Ahehkua+AND+author_index%3A%22godbersen%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%3Ajazztytt%C3%B6+AND+title_index%3Apeilaa%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%3Aihania+AND+title_index%3Ap%C3%A4ivi%C3%A4%29+AND+author_index%3A%22godbersen%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%3Aillan+AND+title_index%3Apitk%C3%A4t+AND+title_index%3Avarjot%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%3Acarter+AND+title_index%3Apeittoaa+AND+title_index%3Apaholaisen%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%3Ageishan+AND+title_index%3Amuistelmat%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%3Aluotettava+AND+title_index%3Avaimo%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+title_index%3Apeltirumpu+AND+author_index%3A%22grass%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+%28title_index%3Avett%C3%A4+AND+title_index%3Aelefanteille%29+AND+author_index%3A%22gruen%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=title_index%3Asillanrakentajat+AND+author_index%3A%22guillou%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=title_index%3Akeikari+AND+author_index%3A%22guillou%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+%28title_index%3Apunaisen+AND+title_index%3Aja+AND+title_index%3Amustan+AND+title_index%3Av%C3%A4liss%C3%A4%29+AND+author_index%3A%22guillou%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+%28%28title_index%3Asokea+OR+titleMain_index%3Asokea%29+AND+%28title_index%3Apiste+OR+titleMain_index%3Apiste%29%29+AND+%28author_index%3A%22guillou%22+OR+contributor_index%3A%22guillou%22%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=e4Rt6Ixf&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28%28title_index%3Asininen+OR+titleMain_index%3Asininen%29+AND+%28title_index%3At%C3%A4hti+OR+titleMain_index%3At%C3%A4hti%29%29+AND+%28author_index%3A%22guillou%22+OR+contributor_index%3A%22guillou%22%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%3At%C3%A4htikirkas%2C+AND+title_index%3Alumivalkea%29


Suomesta karkotettu nuori ylioppilas kirjoittaa päiväkirjaa Pariisissa vuonna 1889 muistaakseen menetetyn 
rakastettunsa. Seuraavaksi hänet tapaa reportterina Berliinistä ja Kaukoidästä ja viimein Bernburgin 
mielisairaalasta Saksasta. 

HAGHENBECK, F. G.: Pyhän lehden kirja. Ivan Rotta & Co 2013 

Romaani perustuu meksikolaisen taidemaalarin Frida Kahlon myrskyisiin ja traagisiin elämänvaiheisiin. 
Jokaisen luvun lopussa on ruokareseptejä, joita Frida keräsi "Pyhän lehden kirja" -nimiseen muistikirjaansa. 

HANSEN, ERIK FOSNES: Viimeiseen soittoon. Otava 1998. 

Romaani kolmesta lahjakkaasta muusikosta, jotka haluavat irti tavanomaisuudesta ja päätyvät vapauden 
kaipuussaan Titanicille. 

HARMAN, PATRICIA: Hope Riverin kätilö. Bazar 2014 

Suuren laman aiheuttama puute näkyy Appalakeilla Hope Riverin kaivoskylässä, jossa yksinäinen leski 
Patience Murphy joutuu auttamaan köyhiä äitejä synnytyksissä – vaikka on saanut kaiken opin 
pelkästään kirjasta lukemalla.  

HASEK, JAROSLAV: Kunnon sotamies Svejk maailmansodassa. Gummerus 1991 

Kunnon sotamies Svejkin seikkailuja ensimmäisessä maailmansodassa Itävalta-Unkarissa. Huumoria. 

HIETAMIES, LAILA: Vienan punainen kuu. Otava 1992 

Aniviisu eli Anna-Liisa palaa opiskelun jälkeen Uhtualle opettajaksi ja tulevaisuus näyttää 
rakkaudentäyteiseltä ja onnelliselta. Suomen kansalaissota vyöryy kuitenkin julmana myös Vienan Karjalaan. 

HIJUELOS, OSCAR: Emilion neljätoista sisarta. Otava 1994 

Irlantilaisnuorukainen löytää Kuubasta uhkean vaimon ja muuttaa Amerikkaan. Perheeseen 
syntyy tyttöjä joka toinen vuosi, kunnes heitä on neljätoista. Sitten syntyy Emilio-kuopus, jota 
kaikki jumaloivat ja hellivät ja josta kehittyy todellinen naissankari ja palvottu Hollywood-
näyttelijä.  

HISLOP, VICTORIA: Elämänlanka. Bazar 2014 

Thessalonikin kaupungin monet traagiset vaiheet nähdään toisaalta rikkaan 
kangaskauppiaan perheen silmin ja toisaalta köyhien korttelissa ahertavien silmin. Hirveä 
tulipalo, Turkista paenneiden kreikkalaisten asuttaminen, saksalaismiehitys, maanjäristys…  

HISLOP, VICTORIA: Paluu. Bazar 2016 

Sonia Cameron saapuu Granadaan oppiakseen tanssimaan salsaa, mutta syventyykin kuuntelemaan 
kahviossa muistelmia Espanjan hirvittävästä sisällissodasta. Lopulta Sonia löytää tarinasta yhtymäkohdan 
omaan itseensäkin. 

HISLOP, VICTORIA: Saari. Bazar 2012 

Lepraa sairastavat suljettiin Spinalongan saarelle näköetäisyyden päähän omaisistaan. Siirtola lopetettiin 
maailmansodan jälkeen, kun tautiin löytyi parannuskeino, mutta moni kantoi häpeää mielessään. 

HOFFMAN, ALICE: Ihmeellisten asioiden museo. Gummerus 2015 

New Yorkin Coney Islandilla sijaitsevaan "Professori" Sardien museoon on säilötty kaikenlaisia 
luonnonoikkuja ja lisäksi sinne palkataan joka sesonki sellaisia kummajaisia kuin Perhostyttö, Susimies ja 

Parrakas nainen. ihmeiden joukossa on Sardien oma tytär, merenneito Coralie, jonka 
sormien välissä on ihopoimut. Kaikki alkaa muuttua, kun Coralie tutustuu juutalaiseen 
valokuvaajaan Eddie Coheniin. Tämä on hanakka tarttumaan näkemiinsä 
epäoikeudenmukaisuuksiin. 

HOFMANN, GERT: Kino Apollo.Tammi 1995 

Muistelmaromaani, jonka keskushahmona on kirjailijan oma isoisä, joka säestää 
mykkäelokuvia pianolla 1930-luvun alun pienessä saksalaiskaupungissa. 

HOUGH, ROBERT: Tiikerinkesyttäjättären täysi tunnustus. Tammi  2005 
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Tositapahtumiin perustuva kertomus pienestä vaaleasta naisesta, Mabel Starkista, 
josta tuli kaikkien aikojen tunnetuin tiikerinkesyttäjä. Sirkuksen kulta-aikoina 1910- ja 
1920-luvuilla hän oli Barnesin ja Barnum & Bailey-sirkuksen ehdoton vetonaula. 
Joskus tiikerit raatelivat Mabelia pahastikin mutta aina hän palasi takaisin areenalle. 
Vaativan työnsä ohessa tämä tempperamentikas nainen ehti käydä läpi viisi 
avioliittoa.  

HUMPHREYS, HELEN: Pilvien syleilyssä. WSOY 2000 

Elokuun ensimmäisenä päivänä 1933 kaksi naista nousee taivaalle pienellä 
kaksitasokoneellaan. He aikovat kierrellä Toronton yläpuolella 25 vuorokautta ja tehdä 
näin uuden lentoennätyksen. Alhaalla huvipuistossa ihmiset yrittävät unohtaa lama-
ajan kurjuuden ja suuren sodan ennusmerkit.  

HUOVINEN, VEIKKO: Joe-setä : aikalaisen kertomuksia Josef Stalinista.  WSOY 1988 

Humoristinen kuvaus Josef Stalinista (1878-1953). Kirjassa edetään lapsuudesta kuolinyöhön saakka ja 
kerrotaan niin leppoisasta perhe-elämästä kuin hirmuteoista ja vainoharhaisuudesta. 

HUOVINEN, VEIKKO: Veitikka : A. Hitlerin elämä ja toiminta. WSOY 1971 

Adolf Hitlerin elämää ironisesti kuvaileva romaani, jossa yhdistyy fakta ja fiktio. Hirmuhallitsija ei ole mikään 
poikkeusyksilö vaan ihminen, joka saa toiset uskomaan valheisiinsa.  

HÅKANSON, NILS: Rautakallo. Like 2016 

Keväällä 1917 Tukholmassa murhataan valtaeliittiin kuuluva henkilö. Omalaatuinen joukko ryhtyy 
selvittämään tapausta. 

ILVESHEIMO, GERRY BIRGIT: Lykantropia. Johnny Kniga 2009 

Franziskasta tulee Francesco maailmansotien väliseen aikaan sijoittuvassa romaanissa. 
Maailman myllerrystä vastaan asettuu ihmisen halu seurata omia taipumuksiaan ja 
mieltymyksiään. 

JACQ, CHRISTIAN: Tutankhamonin hauta. Gummerus 2003 

Carterin ja Carnarvonin yhteinen haave oli löytää Tutankhamonin hauta, jonka 
olemassaoloon vain harva enää uskoi. Miehet eivät pelänneet puheita muinaisen faaraon 
kirouksesta, eivätkä juonet tai pahat kielet saaneet heitä luopumaan suunnitelmistaan. 
Heidän palkintonsa oli kultaisen naamion takana lepäävä faarao, vuoden 1922 hautalöytö joka avasi ovet 
muinaiseen maailmaan.  

JAHINA, GUZEL: Suleika avaa silmänsä. Into 2016 

Stalinin määräyksestä miljoonia ihmisiä pakkosiirrettiin kotiseudultaan Siperiaan. Yksi heistä on Suleika, 
miehensä surmaajan kanssa samalle leirille päätyvä neljä lasta menettänyt nainen. Kertomus perustuu 
kirjailijan oman isoäidin kokemuksiin. 

JONES, ROD: Julian unet. WSOY 1990 

Monitasoinen romaani 1920-luvun Kiinasta. Skotlantilainen psykiatri saa potilaakseen metodistipapin 
vaimon, joka kertoo lääkärille unenomaista ja kuviteltua menneisyytensä tarinaa. 

JONES, SADIE: Kutsumattomat vieraat. Otava 2017 

Ollaan 1910-luvulla. Englantilaisessa maaseutukartanossa vietetään tyttären syntymäpäiviä, kun läheisellä 
rataosuudella juna syöksyy raiteilta. Turmasta selvinneet sijoitetaan väliaikaisesti kartanon arkihuoneeseen 
ja unohdetaan, samalla kun juhlavieraat jatkavat ukkosen kumun säestämänä yhä väkinäisemmiksi ja 
raadollisemmiksi käyviä kemujaan. Tilanne laukeaa vasta, kun ihmiset nöyrtyvät ja osoittavat armeliaisuutta. 
  

KAUKONEN, KATJA: Lumikadun kertoja. WSOY 2017 

On vuosi 1937. Salaperäinen mies saapuu puolalaiseen Gwiazdan pikkukaupunkiin ja asettuu asumaan 
Lumikadulle. Hän on luultavasti enkeli, jonka tehtävänä on auttaa Lumikadun asukkaita kohta koittavissa 
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koettelemuksissa. Tapahtumien kulkuun hän ei kuitenkaan saa puuttua, joten avuksi jäävät vain pienet 
ihmeet ja lukuisat kertomukset. 

KEILSON, HANS: Vastustajan kuolema. Like 2012 

Osin elämäkerrallisessa romaanissa kuvataan natsismin voimistumista 1930-luvun Saksassa. 

KENNEDY, WILLIAM: Karhiainen. Otava 1984 

Albany-trilogian jatko-osat: 

Billy Phelanin suurin peli. Otava 1986 

Ikivanhat luut. Otava 1993 

Sarja kuvaa karhealla huumorilla Phelanin suvun taiteilua yhteiskunnan syrjäpuolella. 
Francis Phelan oli suuri basebaltähti ja kaupunkinsa sankari, mutta ajautui sitten 
juopoksi pummiksi ja hylkäsi perheensä. Billy-poika kasvoi kaduilla ja kapakoissa ja 
pelien parissa. Voitto keilamatsissa on asia sinänsä, mutta entäpä kun siihen liittyy 
kovaotteisen irlantilaispomon pojan kidnappaus? Seuraavan sukupolven edustaja etsii 
Saksassa niin itseään kuin isäänsä.  

KENNEDY, WILLIAM: Gangsteri. Otava 1996 

Jack "Legs" Diamond nousi kieltolain aikaan salapolttimoketjun omistajaksi, jahdatuksi 
gangsteriksi ja lehdistön lemmikiksi. Miksi ihmiset palvoivat raakaa rikollista?  

KENNEDY, WILLIAM: Liekki rinnassa. Otava 2001 

Katolinen näytelmäkirjailija ja protestanttinen seurapiirineito solmivat avioliiton, mutta mahtaako 
epäsäätyinen liitto kestää? Miten heihin liittyy "vuoden 1908 lemmenpesätappo"?  

KONDOR, VILMOS: Budapestin varjot. Tammi 2012 

jatko-osat: 

Budapestin synnit. Tammi 2013 

Rikosreportteri Zsigmond Gordon tutkii prostituoidun murhaa 1930-luvun Budapestissa. 
Miksi poliisia ei kiinnosta juutalaistytön kuolema? Entäpä kun pitää jäljittää kadonnut 

lääkelähetys? 

KOSKINEN, JUHA-PEKKA: Ystäväni Rasputin. WSOY 2013 

Vuonna 1911 orpo Vasili-poika pääsee seuraamaan läheltä saarnaaja Rasputinin elämää seurapiirien 
lemmikkinä ja poliittisena taustavaikuttajana. Hän tutustuu tsaarin perhe-elämään ja rakastuu Anastasiaan, 
mutta voiko hän pelastaa rakastettuaan vallankumouksen jaloista?   

KRJUKOV, VLADIMIR: Huvimaja Monrepoossa. Zona A. 2010 

Vuonna 1913 Lappeenrantaa ravisuttavat arvoitukselliset rikokset. Päähenkilö kohtaa petturuutta ja unelmia 
niin vanhassa puistossa kun pietarilaisissa salongeissa. 

KRJUKOV, VLADIMIR: Pirunsormi. Amino-kustannus 2005 

Pietarilainen ruhtinas Feliks Navrotski perii sedältään rantahuvilan Porvoosta. Siellä hän 
tutustuu viehättävään suomalaisneitoon, mutta onnen esteenä on määrätietoinen Anna 
Vetlugina, joka havittelee ruhtinasta itselleen. Romantiikkaa uhkuva jännäri ajoittuu 1910-luvulle. 

KROSS, JAAN: Kuningasajatus. WSOY 1994 

Todellisuuspohjainen kertomus Jüri Wilmsistä, joka taisteli Viron itsenäisyyden puolesta vuonna 1918 ja 
joutui pakenemaan kotimaastaan. 

KROSS, JAAN: Paikallaanlento: Ullo Paerandin romaani. WSOY 1999 

Romaani Viron pääministerin sihteeristä, joka joutuu piiloutumaan tehtaan työläiseksi Viron 
menetettyä itsenäisyytensä ja jouduttua Neuvostovallan alaiseksi. 
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KROSS, JAAN: Professori Martensin lähtö. WSOY 1986 

Oikeusoppinut ja valtiomies Martens nousee Pietarin junaan 7.6.1909. Matkalla hän 
muistelee elämänsä vaiheita, kunnes vaunuosastoon saapuu reipas nuori Hella 
Wuolijoki…  

KROSS, JAAN: Wikmanin pojat. Kirja-Aurora 2001 

Omaelämäkerrallinen kuvaus 1930-luvun Virosta. Wikmanin lyseon pojat omaksuvat 
eurooppalaiset sivistysihanteet ja kristillis-isänmaallisen näkemyksen ja pitävät niistä 
kiinni sekä natsimiehityksen että kommunismin aikana. 

LAMPILA, LEA: Toivontähti : loikkariperheen tarina. WSOY 1991 

jatko-osa: 

Stalinin lapset. WSOY  1995 

Neuvostoliittoon loikanneen suomalaisperheen kohtaloita Stalinin ajan vainoissa 1930-luvulla. 

LAWSON, MARY: Sillan luona. Karisto 2007 

Kömpelö mutta vastuuntuntoinen maanviljelijä Arthur saa vaimokseen pastorin kauniin tyttären. Sen pitäisi 
merkitä voittoa hurmaavasta Jake-veljestä, jonka kanssa Arthur on koko ikänsä käynyt kilpailua, mutta miten 
lienee?   

LE CLÉZIO, J. M. G.: Alkusoitto. Otava 2009 

Mukavaan porvariselämään Pariisissa tottunut nuori nainen joutuu kokemaan, mitä on köyhyys, nälkä ja 
perheen hajoaminen sodan jaloissa. 

LEE, HARPER: Kuin surmaisi satakielen. Gummerus 1961 

Kuvaus 1930-luvun Yhdysvaltain etelävaltioista ja Alabaman pienestä Maycombin 
kaupungista, jossa valkoinen lakimies ottaa puolustettavakseen mustaihoisen miehen ja 
joutuu kohtaamaan syvällä piilevän rotuvihan. 

LEMAITRE, PIERRE: Näkemiin taivaassa. Minerva 2014 

Ensimmäinen maailmansota on päättymässä. Ranskalaisten puolella luutnantti Henri 
d'Aulnay-Pradelle yrittää vielä viime tingassa suorittaa sellaisen maineteon, että ylennys 
kapteeniksi olisi paikallaan. Kirjassa kerrotaan, millaisia seuraamuksia tästä on kahdelle nuorelle sotilaalle, 
rikkaan perheen vesalle Édouard Péricourtille ja kirjanpitäjä Albert Maillardille. Miesten kohtalot kietoutuvat 
sodan jälkeenkin toisiinsa monin säikein, vaikka he itse eivät kaikkea tiedäkään. Sekasortoinen ja sureva 
yhteiskunta on oikea huijareiden paratiisi ja houkuttelee rehellistäkin ihmistä helpon rahan perään, mutta 
onnistuuko se loputtomiin?  

LENNOX, JUDITH: Taivaanranta tummuu. WSOY 2009 

Menneisyydessä tehdyt väärät ratkaisut tulevat päivänvaloon, kun ensimmäisen maailmansodan jälkeinen 
sukupolvi etsii omaa tietään. 

LIHAMMER, ANNA: Kun pimeys peittää maan. Atena 2015 

On vuosi 1934. Uppsalan yliopiston anatomian instituutin kellarista löytyy huomattava tutkija kammottavasti 
murhattuna – liittyykö rikos juuri saatuun tiukkaan sterilisaatiolakiin? 

LIU, AIMEE E.: Pilvivuori. WSOY 1998 

Romaanin tapahtumat perustuvat osittain kirjailijan isovanhempien tarinaan. Kirja kuvaa kalifornialaisen 
opettajattaren ja kiinalaismiehen kiellettyä rakkautta sekä historiallisia tapahtumia 1900-luvun 
alun Kiinassa. 

LUNDBERG, LOTTA: Klovnin kyyneleet. Gummerus 2008 

Coney Islandin huvipuisto, 1932. Sirkuskääpiöt Glauer ja Ka kyllästyvät ihmisten tuijotukseen 
ja purjehtivat takaisin vanhalle mantereelle paremman elämän toivossa. Klovnin kyyneleet 
häikäisee tarkalla ajankuvallaan, kauniilla kielellään ja unohtumattomalla tarinallaan. 
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LUOMA, HEIKKI: Kuparitaivas. WSOY 1996 

Tuliluonteinen Kristian lähtee Ylihärmästä tyhjätaskuna Amerikkaan etsimään parempaa 
elämää ja pääsee töihin kuparikaivokseen 1900-luvun alussa. 

MANKELL, HENNING: Likainen enkeli. Otava 2011 

Anna Maria Lundmark menettää miehensä matkalla Ruotsista Afrikkaan vuonna 1905. 
Vuotta myöhemmin hän omistaa Mosambikin pääkaupungin suurimman bordellin.  

MANN, THOMAS: Taikavuori. WSOY 1957 

Kuvaus Keski-Euroopasta ensimmäisen maailmansodan aattona. Nuori saksalainen Hans Castorp aikoo 
viettää viikon Sveitsin Davosissa ja tavata tuberkuloosiparantolassa olevaa serkkuaan. Oleskelu venähtääkin 
seitsemän vuoden mittaiseksi. 

MASTRETTA, ANGELES: Rakkauden tuska. Karisto 2000 

Kuvaus voimakastahtoisesta nuoresta naisesta vallankumouksen repimässä Meksikossa 1910- ja 1920-
luvulla. Emilia haluaa hoitaa ja parantaa ihmisiä, mutta myös taistella oikeudenmukaisemman Meksikon 
puolesta. Lisäksi hän haluaa omistaa kahden miehen rakkauden. 

MATTSON, ELLEN: Tähden takaa. Paasilinna 2013 

Ruotsalainen Hollywood-tähti Greta Garbo oli 1930-luvulla uransa huipulla, mutta kaipasi kiihkeästi pois 
julkisuuden valokeilasta. Hänen sihteerinsä ja uskottunsa Vendela Berg kertoo, millaista oli elämä 
unelmatehtaalla.  

MCCANN, COLUM: Valon tällä puolen. Otava 1999 

Nuori musta mies rakentaa New Yorkin metrotunnelia vuonna 1916. Hänen vaimonsa on 
valkoinen, mutta pariskunnan omanarvontuntoa ja yritteliäisyyttä ei ympäristön hyljeksintä 
vähennä. Vuosikymmeniä myöhemmin heidän lapsenlapsensa piileskelee metrotunnelissa 
asunnottomien parissa.  

MCLEAY, ALISON: Kaukainen satama. Otava 1996 

Clio Oliverin lapsuus Shanghaissa oli kuin kiinalaisprinsessan elämää. Englannissa 
vietettyjen nuoruusvuosien jälkeen hän palaa lapsuutensa paratiisiin vauraan liikemiehen 
vaimona, mutta 1930-luvun Shanghai ei enää vastaa mielikuvia.  

MENDOZA, EDUARDO: Kissatappelu : Madrid 1936. Tammi 2012 

Taideasiantuntija Anthony Whitelands ei arvaakaan, millaisiin seikkailuihin joutuu saapuessaan Madridiin 
arvioimaan Igualdan herttuan taidekokoelma. Milloin perässä ovat turvallisuusjoukot, milloin falangistit – ja 
vielä joku muu 

MIKKANEN, RAILI: Meren ja ikävän kiertolaiset. Minerva 2009 

Tositapahtumiin perustuva kertomus lapsijoukosta, joka Venäjän sisällissodan seurauksena ajelehtii parin 
vuoden ajan ympäri maapalloa ennen pääsyä takaisin kotiin Pietariin. 

MORRISON, TONI: Jazz. Tammi 1993 

Kuvaus mustien elämästä New Yorkissa 1920-luvulla. Harlemissa kuohuu intohimo ja mustasukkaisuus 
jazzin hakkaavan rytmin säestyksellä. 

MORTON, KATE: Hylätty puutarha. Bazar 2014 

Vuonna 1913 pieni englantilaistyttö istuu Brisbanen laivalaiturilla ilman saattajaa ja ilman 
nimeä. Lähes sata vuotta myöhemmin hänen tyttärentyttärensä lähtee Englantiin 
selvittelemään isoäitinsä taustoja, lähtökohtanaan vain satukirja ja Cornwallissa 
sijaitseva ränsistynyt mökki puutarhoineen. 

MORTON, KATE: Paluu Rivertoniin. Bazar 2011 
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Palvelustyttö Grace oli todistamassa Rivertonin kartanossa tapahtunutta 
murhenäytelmää vuonna 1924. Yli 70 vuotta myöhemmin hän muistelee kartanon 
elämää, rappeutuvaa loistoa ja synkkiä salaisuuksia. Rakkauttakin. 

MOURAD, KENITZÉ: Kuolleen prinsessa puolesta. WSOY 1989 

Ottomaaniprinsessa Selman elämää vuosien 1918-1941 Turkissa. 

MURARI, TIMERI N.: Intian poika. Gummerus 1988 

Romaani sijoittuu imperialismin kukoistuskaudelle, 1900-luvun alun brittiläisen 
imperiumin kruununjalokiveksi kutsuttuun Intiaan. Päähenkilönä on Rudyard Kiplingin 
romaanista tuttu Kim, joka on kasvanut aikuiseksi. 

MÄKINEN, LAURI: Älykkäät kuin käärmeet, viattomat kuin kyyhkyset. Siltala 2015 

Suomalaiset lähetyssaarnaajat kamppailevat "pakanoiden" sieluista Ambomaalla 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa. Pelastettavat eivät hevin luovu vanhoista tavoista ja uskomuksista, joten saarnaajat joutuvat 
aluksi turvautumaan kiristykseen ja lahjontaan. Lisäksi on luovittava siirtomaaherrojen ja heimokuninkaiden 
välillä ja kestettävä nälänhätää ja tauteja. Sitten tapahtuu rikos… 

NESS, ELIOT: Lahjomattomat. Gummerus 1967 

Eliot Ness perusti erikoisryhmän, joka Yhdysvaltain kieltolain aikaan jahtasi viinatrokareita ja etenkin 
mafiapomo Al Caponea. Lehdistö alkoi kutsua ryhmää nimellä "Lahjomattomat".  

OKE, JANETTE: Kutsumus. RV-kirjat 1991 

Nuori Emily tuntee tehtäväkseen perustaa seurakuntia preerialle. Nainen saarnaajana ei ihan heti miellytä 
pienen yhteisön asukkaita, mutta aikanaan sinnikkyys palkitaan.  

OKE, JANETTE: Rouva Tohtori. RV-kirjat 1994 

Menestyvän lääkärin tyttärenä Cassie on paljon lupaavia sulhasehdokkaita, mutta tunteet 
heräävät vasta vakavamielisen nuoren lääkärin kohdalla. Haluaako Cassie kuitenkaan lähteä 
miehen mukana lännen rajaseuduille?  

ORANEN, RAIJA: Miljonääri. Gummerus 2000 

jatko-osat: 

Palatsi. Gummerus 2001 

Ruletti. Gummerus 2002 

Romaanisarja orpotytöstä, joka elää pietarilaisessa kauppiasperheessä ja lähtee näiden 
kanssa vallankumousta pakoon Ranskaan. Ensimmäinen osa alkaa vuodesta 1915 ja 
viimeisessä osassa perhe elää Ranskassa emigrantteina 1930-luvulla. 

PARINI, JAY: Viimeinen asema : romaani Leo Tolstoin viimeisestä vuodesta. Tammi 2008 

Vanha Leo Tolstoi (1828–1910) haluaa eroon raastavista kahinoista, joita käyvät niin perheenjäsenet kuin 
ihailijatkin. Mestarin kuoleman arvataan olevan lähellä ja huoli perinnön jakamisesta ja vaalimisesta 
kuohuttaa.  

PAZZI, ROBERTO: Prinsessa ja lohikäärme.  Otava 1989 

Tarina Venäjän viimeisen tsaarin veljestä, suuriruhtinas Juri Aleksandrovits Romanovista. 

PELO, RIIKKA: Jokapäiväinen elämämme. Teos 2013 

Venäläinen runoilija Marina Tsvetajeva (1892–1941) pakeni perheensä kanssa vallankumousta, mutta palasi 
takaisin Neuvostoliittoon kun mies ja tytärkin palasivat. Huonosti kävi kaikille; Stalinin hallitsema maa ei 
ollutkaan paratiisi, vaan vainoharhainen helvetti. Tytär Ariadna Efron (1912–1975) päätyi vankileirille, mutta 
selvisi.  

PHILLIPS, JAYNE: Murhenäytelmä. Tammi 2014 
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Vuonna 1931 Yhdysvalloissa paljastui vaarallinen "auervaara", jonka jäljiltä katosi yksittäisten uhrien lisäksi 
kokonainen perhe. Syylliseksi todistaminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi. 

PLEIJEL, AGNETA: Tuulentarkkaaja. Otava 1988 

Viiden sukupolven vaiheita 1800-ja 1900-lukujen vaihteen Ruotsissa, Ranskassa ja tämän päivän 
Indonesiassa. 

POWELL, ANTHONY: Kasvatuksen nimissä. Otava 1982 

Tanssi ajan pyörteissä -sarjan jatko-osat: 

Ostajan markkinat. Otava 1986 

Hyväksyjien maailma. Otava 1998 

Lady Mollyn vieraat.  Otava 1991 

Lontoon seurapiirien elämää 1920- ja 1930-luvuilla. Siloisen pinnan alla saattaa piillä monenlaisia asioita, 
mutta hyvät tavat hallitaan. Sarjan osat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, mutta niitä yhdistävät samat henkilöt. 

PREMCHAND: Pyhä lehmä. Otava 1989 

Hindukirjallisuuden mestarin kuvaus intialaiskylästä uuden ajan kynnyksellä vuonna 1936. 

RABB, JONATHAN: Rosa. Like 2006 

Vuonna 1919 komisario Nikolai Hoffner tutkii Berliinissä tehtyjä sarjamurhia, joissa naisuhrien selkään on 
viilletty omituinen kuvio. Liittyvätkö murhat jotenkin Rosa Luxenburgiin?  

RATUSINSKAJA, IRINA: Odessan lapset. Otava 1997 

Lämmin ja värikäs kertomus vuosisadan alun Odessasta ja kolmen perheen, venäläisten Petrovien, 
juutalaisten Geiberien ja puolalais-ukrainalaisten Teslenkojen kohtaloista historian suurissa murroksissa. 

RILEY: Keskiyön ruusu. Bazar 2016 

Köyhä Anahita Chaval pääsee villin intialaisprinsessan seuralaisena Englantiin sisäoppilaitokseen. 
Ensimmäisen maailmansodan alkaessa Anahita hakee turvaa maaseudulta ja kohtaa paikallisen 
kartanoherran. Mitä oikein tapahtui? Sitä selvittelee sata vuotta myöhemmin Anahitan lapsenlapsenlapsi.  

ROBERTS, ANN VICTORIA: Rakkauden varjot. WSOY 1990 

Rakkausromaani viktoriaanisen ajan Englannista. Komea irlantilainen rakuunaupseeri yrittää hakkailla 
reipasotteista kotiopettajatarta, mutta tämä on varuillaan. 

RYBAKOV, ANATOLI: Arbatin lapset 1. Tammi 1987 

jatko-osat: 

Arbatin lapset 2. Tammi 1988 

Arbatin lapset 3. Tammi 1988 

Sarjassa kuvataan toisaalta moskovalaiselta Arbat-kadulta kotoisin olevia nuoria ja toisaalta 
Stalinin ajan poliittisia johtajia. Stalinista itsestään piirtyy kuva vallastaan mustasukkaisena, 
turhamaisena ja vainoharhaisena diktaattorina.  

SAID, KURBAN: Ali ja Nino. Gummerus 1972 

Kertomus kahden bakunilaisen ylhäisönuoren rakkaudesta ja elämästä idän ja lännen 
vaikutuspiirissä Venäjän vallankumouksen ja ensimmäisen maailmansodan aikoihin. 

SALLAMAA, KARI: Keisarin varjo : kertomus vallasta ja rakkaudesta. Nispero 2017 

Wien 1913. Vanha keisari valvoo yöt pelätessään kuolemaa, joka luultavasti merkitsisi 
hänen hallitsemansa valtakunnan sortumista ja sotaa. Toisaalla ajaudutaan 
kolmiodraamaan, jossa osapuolina ovat juutalainen pankkiiriliikkeen lähetti, kaunis 
everstin rouva ja kotikylän tyttö. 
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SALOKANNEL, JUHANI: Pelastaja. Otava 1990 

Kertomus suomalaisista vapaaehtoisista Viron itsenäisyystaistelussa 
vuonna 1919. 

SALOMAA, MARITA: Ovet avoinna. Karisto 1986 

Helena Ebermann opiskelee menestyksekkäästi Aleksanterin yliopistossa 
tavatessaan sivistyneen tiedemiehen Bernt Strömmerin. Toiveet avioliitosta näyttävät 
luhistuvan, kun mies lähtee yllättäen Amerikkaan. Helena ei kuitenkaan lannistu, vaan 
lähtee perässä! 

SAPIENZA, GOLIARDA: Elämän ilo. Gummerus 2014 

 

Modesta syntyy Sisiliassa tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1900. Hän ennättää elämänsä aikana 
olla monessa roolissa: aristokraattina, sosialistina, libertiininä, runoilijana, vastarintaliikkeen taistelijana, 
uranaisena, rakastajattarena ja äitinä. Aina häntä ohjaa elämän ilo. 

SCHENKEL, ANDREA MARIA: Tapaus Kalteis. Gummerus 2010 

Münchenissä tapahtuu 1930-luvun lopulla nuorten naisten murhia. Teoista epäillään perheellistä 
Kansallissosialistisen puolueen jäsentä, mutta onkohan hän sittenkään syyllinen? Tositapahtumiin perustuva 
dekkari. 

SHAMSIE, KAMILA: Jumala joka kivessä. Gummerus 2014 

Nuori Vivian Spencer väsyy työssään sotasairaalassa ensimmäisen maailmansodan aikana ja 
matkustaa Peshawariin etsimään salaperäistä muinaisesinettä. Hän ystävystyy nuoren 
intialaispojan kanssa, mutta siihen ei suhtauduta hyvällä sen enempää intialaisten kuin 
brittienkään taholla. Kapina tekee jo tuloaan. 

SHREVE, ANITA: Merilasia. WSOY 2006 

Yhdysvaltain suuri pörssiromahdus 1920-luvulla romutti kaupparatsu Sexton Beecherin 
talouden ja hän joutui ottamaan työn tekstiilitehtaalla. Kurjat olot aiheuttivat lakkoja, joihin 
Sexton osallistui.   

SINGER, ISAAC: Moskatin suku. Tammi 1986 

Juutalainen Moskatin suku elää Varsovassa. Osa suvun jäsenistä pitäytyy vanhoissa rituaaleissa, mutta osa 
viehättyy marxismista. Osa suvusta muuttaa Amerikkaan ja osa Israeliin, mutta osa jää paikkaan joka 
myöhemmin tunnetaan Varsovan ghettona.   

SINGER, ISAAC BASHEVIS: Parantumaton. Tammi 1992 

Juutalainen Max palaa taskut täynnä rahaa Argentiinasta Varsovaan. Hän on melkoinen flirttailija ja 
elostelija, mutta epäonnekseen myös impotentti. Löytyykö naista, joka auttaisi? 

SINGER, ISAAC: Shosha. Tammi 1979 

Henkisesti jälkeenjäänyt Shosha avioituu lapsuudenystävänsä Aaronin kanssa, joka haaveilee 
kirjailijanurasta. Aaronilla on lukuisia naissuhteita, mutta Shosha lienee hänen todellinen rakkautensa – 
ainakin Aaron jää tämän luo Varsovaan tuhon jo uhatessa.  

SJÓN: Poika nimeltä Kuukivi. Like 2014 

Vuonna 1918 Máni Steinn elää elokuvien maailmassa eikä juuri huomaa maailmalla 
riehuvaa sotaa taikka Katla-tulivuoren purkausta. Vasta raivoisa espanjantautiepidemia 
herättää huomiota. 

SMITH, WILBUR: Elämän ja kuoleman laakso. Otava 1989 

Romaani kuvaa 1920-luvun kuohuvaa Etelä-Afrikkaa, joka elää nousukauttaan mutta 
jota toisaalta repivät ristiriidat. Häikäilemättömät liikemiehet keinottelevat maa-alueilla. 
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SOLZENITSYN, ALEKSANDR: Elokuu neljätoista : (10.-21. elokuuta vanhan 
ajanlaskun mukaan). Tammi 1972 

Punainen pyörä -sarjan jatko-osa: 

Lokakuu 16. 1 : Punainen pyörä : Toinen solmu.  Tammi 1985 

Ensimmäinen solmu: Venäjän armeija hyökkää Saksassa ensimmäisen 
maailmansodan aikana, mutta Berliinin valtaaminen ei onnistu, vaan suuri osa 
joukoista joutuu vetäytymään Pietariin saakka. Keisarin valta on murenemassa ja 

uudet aatteet nostamassa päätään. Toinen solmu: vanhan ajanlaskun mukaan 
14.10.-4.11.1916. Sotaa käydään Romaniassa, mutta yhä useampi alkaa epäillä sen 
oikeutusta. Työväestö järjestäytyy ja lakkoilee, kulttuuriväki ja sotilaat yhtyvät mellakoihin. Lenin astuu 
kuvioihin. 

SOUCY, GAÉTAN: Music - Hall! Gummerus 2004 

Jännittävä kertomus 1920-luvun New Yorkista, elokuvan, sarjakuvan ja kabareiden syntyajoista. 

SOYINKA, WOLE: Isara : matka "Esseen" ympäri. Karisto 1992 

Nobel-kirjailijan sukutarina 1930-40-lukujen Nigeriasta, joka kulkee kohti itsenäisyyttään ja joka elää uuden 
ja vanhan rajamailla, kristinuskon ja jorubauskonnon sekä paikallisten parantajien ja apteekin kilpaillessa 
keskenään. 

SPANBAUER, TOM: Mies joka rakastui kuuhun. Like 1999 

1900-luvun alun Villiin Länteen sijoittuva maaginen romaani puoliverisestä intiaanimiehestä, joka ansaitsee 
elantonsa idaholaisessa Excellentin kultakaupungissa. 

STEDMAN, M. L.: Valo valtameren yllä. Karisto 2013 

Ensimmäisestä maailmansodasta selvinnyt Tom Sherbourne etsiytyy majakanvartijaksi 
kaukaiselle saarelle Australian lounaisrannikolla. Saaresta tulee Tomille paratiisi, kun eloisa 
Isabel suostuu hänen vaimokseen, mutta Isabelin onni vaihtuu masennukseksi toistuvien 
keskenmenojen vuoksi. Mitä tapahtuu, kun saaren rantaan ajautuu vene, jossa on kuollut 
mies ja elävä tyttövauva?  Kun tunteet ja järki vetävät eri suuntiin?  

STEEL, DANIELLE: Isoäiti Dan. WSOY 2001 

Kertomus isoäiti Daninasta, joka eli 1900-luvun alun Pietarissa ballerinana. Loukkaantuminen lopetti uran, 
mutta rakkaus tempaisi hänet ihan uuteen maailmaan. 

STEEL, DANIELLE: Zoja. WSOY 1993 

Romaanissa seurataan venäläisen aristokraattiperheen tyttären vaiheita Venäjän vallankumouksesta toiseen 
maailmansotaan saakka. 

SU, TONG: Punainen lyhty. WSOY 1994 

Tarina rikkaan kiinalaismiehen neljän jalkavaimon välisestä seksuaalisesta valtapelistä 1930-luvun Kiinassa. 
Päähenkilönä on 19-vuotias Songlia, jonka on keskeytettävä rahavaikeuksien takia yliopisto-opintonsa ja 
mentävä 50-vuotiaan miehen jalkavaimoksi. 

TAN, AMY: Ihmeiden laakso. WSOY 2014 

Shanghain rikkaat liikemiehet ja tärkeät hallintoviranomaiset hoitivat 1900-luvun alussa suhdetoimintaa 
kurtisaanitaloissa. Tällaisesta talosta löytää turvapaikan itselleen ja lapselleen amerikkalainen nainen, jonka 
kiinalainen rakastaja joutuu noudattamaan suvun määräyksiä. 

TAN, AMY: Luutohtorin tytär. WSOY 2002 

Vanhan äidin muistiinpanot paljastavat Yhdysvalloissa asuvalle kiinalaissyntyiselle Ruthille, 
että suvussa on satoja vuosia ollut "luutohtoreita". Nämä miehet kaivoivat luolista ikivanhoja 
luita (joita uskottiin lohikäärmeenluiksi) ja paransivat sairaita jauhamalla niistä lääkettä. 

TAPONEN, AHTI: Marseljeesi. WSOY 2008 
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Pariisilaisessa sotasairaalassa ystävystyvät vuonna 1916 italialainen Apollinaire ja 
amerikkalainen Oliver, joiden kummankin sukutausta johtaa Venäjän Finlandia-maakuntaan. 
Montmartren taiteilijayhteisössä he tapaavat tulevaisuuden merkkihenkilöitä Picassosta 
alkaen. 

THOMAS, ROSIE: Kaikki minun syntini. Otava 1992 

Clio ja Grace ovat serkuksia, mutta ulkonäkönsä puolesta kävisivät kaksosista. 
Karismaattinen Grace menee hyviin naimisiin ja lähtee mukaan politiikkaan, kun taas 
hiljainen Clio elää boheemia kirjailijanelämää. Sydänsuruilta ei säästy kumpikaan suuren 
sodan varjossa.  

TOWLES, AMOR: Seuraelämän säännöt. WSOY 2012 

Vuonna 1937 Yhdysvallat ovat keskellä lamaa. Vuoden viimeisenä iltana kaksi nuorta naista tapaa 
ravintolassa kohteliaan miehen ja joutuu mukaan kohtalokkaaseen tapahtumasarjaan. Kirja on saanut 
nimensä George Washingtonin nuorena kirjoittaman tapaoppaan mukaan. Opas on liitteenä romaanin 
lopussa.  

TUURI, ANTTI: Taivaanraapijat. Otava 2005 

Jussi Ketola muuttaa tuhansien maanmiestensä tavoin Suomesta Amerikkaan vuonna 1907. New Yorkissa 
hän liittyy suomalaismiesten joukkoon, joka rakentaa silloisen maailman korkeinta rakennusta, Metropolitan 
Life -pilvenpiirtäjää. Suomalaiset tunnetaan miehinä, jotka ovat valmiita menemään rahasta mihin tahansa, 
jopa yli kahdensadan metrin korkeuteen. Heidän rinnallaan työskentelevät pelottomat mohawk-intiaanit, joita 
ei myöskään huimaa. Taivaanraapijat on viides, itsenäinen osa Äitini suku -sarjassa. 

TUURI, ANTTI: Suuri viljajuna Siperiasta. Kustannus HD 2009 

Helmikuussa 1918 lähti kolme junaa tuomaan viljaa Omskista Suomeen. Neljäntuhannen kilometrin matka 
halki vallankumouksesta kaoottisen Venäjän on melkoinen seikkailu. 

WALTALA, ESKO: Titanicin perikato : romantillinen kuvaus "Titanic"-laivan haaksirikosta yöllä 
vasten 15 päivää huhtikuuta 1912. Juttuapaja 2012 

Kirjan ensimmäinen painos ilmestyi pian haaksirikon jälkeen ja perustui aikalaiskuvauksiin. Monenlaisia 
huhuja ja teorioita, salamyhkäisyyttä ja mystiikkaa. 

VAN HEERDEN, ETIENNE: Lähteensilmä. Otava 1992 

Kirja kuvaa tilallissuvun vaiheita Etelä-Afrikassa sekä maan historiaa ja nykyisyyttä. Moolmanien suvussa ei 
suosita heikkoja ja erilaisia, vaan vahvat ja häikäilemättömät vievät kaiken. 

VANDERBES, JENNIFER:  Pääsiäissaari. Otava 2004 

Nuori kotiopettajatar Elsa lähtee vuonna 1913 antropologimiehensä ja autistisen sisarensa kanssa 
tutkimusmatkalle saarelle. Kaukana Euroopassa syttyy sota ja Pääsiäissaarta uhkaa saksalaislaivasto, joka 
muuttaa kaiken. Kuusikymmentä vuotta myöhemmin kasvitieteen tohtori Greer saapuu tutkimaan saaren 
mysteerejä. Mikä on hävittänyt saaren kukoistavan ekosysteemin? 

VARGAS LLOSA, MARIO: Keltin uni. Otava 2011 

Mitä siitä seuraa, kun ihmisarvoon uskova idealisti valitaan 1900-luvun alussa Britannian konsuliksi 
Kongoon? 

WATERS, SARAH: Parempaa väkeä. Tammi 2015 

Ensimmäinen maailmansota vie Wrayn hienostoperheestä miehet ja samalla 
taloudellisen turvan. Vuokralle otettu pariskunta mullistaa vanhaksipiiaksi luokitellun 
Frances Wrayn elämän, sillä hän rakastuu sievään Lilianiin. Se puolestaan johtaa 
kohtalokkaisiin tapahtumiin. 

WOOD, BARBARA: Lumottu maa. Otava 1988 

Sukutarina 1900-luvun alkupuoliskon Keniasta. Kikujuheimon asuinsijoille 
muuttaneen englantilaisen perheen kohtalo kietoutuu Kenian itsenäisyystaisteluun. 

WOOLF, VIRGINIA: Jaakobin huone. Tammi 2008 

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%3Akaikki+AND+title_index%3Aminun+AND+title_index%3Asyntini%29
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Jaakob Flanders elää edvardiaanisessa luokkayhteiskunnassa toisaalta osallisena, toisaalta havainnoijana. 
Pieni perintö mahdollistaa matkan Ranskaan, Italiaan ja Kreikkaan. Tämä on Jaakobille mullistava, kaikki 
aistit avaava kokemus, mutta sodan kumu lähestyy vääjäämättä ja peittää kaiken alleen. 

 


