Lukija ja pitkä tie
Jos mietin omia kokemuksiani lukijana, ja sitä minkälaiset kirjalliset teokset ovat uurtaneet syvimmät urat
sieluuni, vastaus on ehdottomasti erinäiset kirjasarjat. Siinä missä yksittäisen kirjan lukee kerran läpi ja unohtaa sen jälkeen, antoisan kirjasarjan mukana sitä tulee matkattua huomattavasti pidempiä aikoja. Näin varsinkin siinä tapauksessa, jos kirjasarjaa ei ole vielä kirjoitettu loppuun asti, vaan lukijana saa odottaa jokaista
uutta osaa kuin kuuta nousevaa. Esimerkiksi ensimmäisen Harry Potterin ilmestyessä olin 10-vuotias, ja kun
sarja viimein saavutti päätöksensä, olin jo 20-vuotias. Tuossa oli 10 vuotta pitkä, nautinnollinen kirjallinen
aika ja matka välissä.
On kamalan vaarallista kävellä ulos ovestaan.
Astut tielle ja jollet pidä jalkojasi kurissa,
tie voi pyyhkäistä sinut kuka tietää minne.
Bilbo Reppuli, J. R. R. Tolkien

Löytäessäsi kirjasarjan, jossa on useiden kirjojen edestä nautittavaa, olet lukijana löytänyt jotain kultaakin
arvokkaampaa. Hyvän kirjasarjan ensimmäisen osan löytäminen helpottaa myös lukemisen etsimistä melkoisesti. Jos ensimmäisestä osasta pitää, ei tarvitse päätä raapien ihmetellä, että mitähän sitä seuraavaksi lukisi.
Käy vain hakemassa kirjasarjan seuraavan osan, jonka tyylistä, miljööstä, hahmoista ja juonesta tietää jo pitävänsä.
Täytyy kuitenkin pitää lukijan vaistonsa valppaana ja aistit terävinä, että moinen aarre ei vallan pääse livahtamaan haavista läpi. Tässä aarteenmetsästyksessä auttaa, kun käy antaumuksella muistelemaan niitä aikaisempia kirjoja, sarjoja, genrejä ja kirjailijoita, joista on pitänyt, ja antaa niiden näyttää tietä etsinnässä. Tuon
suuren valtatien varrelta löytyy runsain mitoin pienempiä polkuja, joille voi astua ja kulkea jonkin matkaa,
samalla tunnustellen tuntuuko polku itselle sopivalta.
Jos olet lukijana avarakatseisen hurja ja peloton itsensä haastaja, niin voit jopa unohtaa omien mieltymyksiesi
valtatien tykkänään ja rynniä suoraan villiin kirjojen viidakkoon, napaten haaviisi kirjasarjan ensimmäisen
osan genrestä, jota et koskaan aikaisemmin ole lukenut. Näitä lukijaharrastuksen pioneereja ei rajoita mikään
eikä kukaan. He eivät kavahda hyppyä tuntemattomaan, vaan ennemminkin tuttua ja turvallista. Se on todellista lukuhaasteeseen tarttumista.
Esa Knaapi, Kotkan kaupunginkirjasto

LISÄÄ VINKKEJÄ HEINÄKUUN HAASTEESEEN
Kirja, joka aloittaa kirjasarjan





























Jeffrey Archer: Vain aika näyttää
Tomi Adeyemi: Veren ja luun lapset
Ken Follett: Taivaan pilarit
Jaakko Yli-Juonikas: Yö on viisain
Barbara Taylor Bradford: Uuden ajan portailla
Elena Ferrante: Loistava ystäväni
Andrzej Sapkowski: Viimeinen toivomus
Diana Gabaldon: Muukalainen
Heli Galliano: Kyyhky ja susi
Hugh Howey: Siilo
Marcel Proust: Kadonnutta aikaa etsimässä, Combray
Stephen King: Revolverimies
Karl Ove Knausgård: Taisteluni, ensimmäinen kirja
Kevin Kwan: Ökyrikkaat aasialaiset
Sirpa Kähkönen: Mustat morsiamet
Douglas Adams: Linnunradan käsikirja liftareille
Alison Bechdel: Lepakkoelämää
Mariette Lindstein: Ehdoton valta
Robin Hobb: Salamurhaajan oppipoika
Tamara McKinley: Merten taa
Marja Orkoma: Lesti & Lautanen
Mikko Porvali: Sinisen kuoleman kuva
Esa Sirén: Rukajärven korpisissit
Guillermo del Toro ja Chuck Hogan: Vitsaus, ensimmäinen kirja
Johanna Valkama: Itämeren Auri
Juha Vuorinen: Juoppohullun päiväkirja
Terry Pratchett: Magian väri
Lawrence Durrell: Justine

Vaihtoehto: Vanha lempikirjasi, jota et ole lukenut vuosiin

*-merkityt ovat tietokirjoja.
Lukuhaasteen saat kirjastosta tai Kyyti-Finnasta.

