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Omalaatuinen salapoliisikirjailija Ariadne 

Oliver kutsuu ystävänsä Hercule Poirotin 

Greenshore Follyn kartanoon, ja huolimatta 

pätevän sihteerinsä neiti Lemonin pahek-

sunnasta, Poirot päättää lähteä pikaisesti 

maaseudulle. Omenia rouskuttava kirjailija 

on järjestänyt murhaleikin paikallisiin 

kyläjuhliin, mutta Ariadnen mielestä 

kartanossa jokin on pahasti vinossa, ja 

uhkaavan tragedian estämiseksi tarvitaan 

mestarisalapoliisia.

Agatha Christie kirjoitti tämän pienois-

romaanin vuonna 1954 avustaakseen sen 

tuotoilla kirkkonsa kunnostusrahastoa. 

Alkuperäinen romaani jäi pöytälaatikkoon, 

mutta kirjailija laati sen pohjalta yhden 

suosituimmista rikosromaaneistaan, Kuolleen 

miehen huvimaja (suom. 1975). 

Kuusikymmentä vuotta kirjoittami-

sensa jälkeen Hercule Poirot ja huvimajan 

arvoitus viimein julkaistaan. Kirjan esit-

telyn on laatinut taiteilija ja kuvittaja Tom 

Adams, joka 1960- ja -70-luvuilla suun-

nitteli kaikki Christien taskukirjojen kannet 

Englannissa. Esipuheen on kirjoittanut 

kirjailijan tyttärenpoika Mathew Prichard, 

ja taustatietoja pienoisromaanin kirjoitta-

misesta tarjoaa jälkisanoissaan Christie-

asiantuntija John Curran.

AGATHA CHRISTIE syntyi Torquayssa 

1890, ja hänestä tuli maailman kaikkien 

aikojen suosituin kirjailija ja hänen 

luomastaan mestarisalapoliisi Hercule 

Poirotista maailmanhistorian kuuluisin 

etsivä. Christie kirjoitti yhteensä 80 

rikosromaania, 19 näytelmää ja sekä kuusi 

romaania salanimellä Mary Westmacott. 

Hänen kirjojensa pohjalta on tehty valtava 

määrä elokuvia ja televisiosovituksia, joista 

rakastetuimpia lienevät David Suchet’n 

tähdittämät Poirot-� lmatisoinnit.
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Johdanto

Yli puoli vuosisataa sitten, tarkemmin sanottuna 
vuonna 1962, uuttera ja vaikuttavalla nimellä siu-
nattu agenttini Virgil Pomfret vei minut tapaamaan 
Fontana Paperbacksin graafisen osaston johtajaa Pat-
sy Cohenia. Patsylla oli työpöydällään John Fowle-
sin esikoisromaani The Collector, johon olin tehnyt 
kansitaiteen Jonathan Cape -kustantamon graafi-
sen johtajan Tony Colwellin pyynnöstä. Kyseessä oli 
ensimmäinen tekemäni trompe l’œil -tyylinen kirjan 
kanteen tarkoitettu kuva. Kuusikymmenluvun alku-
puoli oli kansitaiteilijan näkökulmasta varsin otollis-
ta aikaa, sillä etenkään taskukirjojen ulkonäköön ei 
vielä tuolloin juuri panostettu. Poikkeuksena mai-
nittakoon Penguin-kustantamon alkuperäiset, typo-
grafiselta ilmeeltään yhdenmukaiset kannet. Kaiken 
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kaikkiaan kansitaiteen taso oli kuitenkin kehno, 
joten sitä oli jo korkea aika nostaa. Olin aiemmin 
tehnyt taidetta yksinomaan kovakantisiin teoksiin, 
muiden muassa John Fowlesin The Magusiin, Pat-
rick Whiten Vivisectoriin ja David Storeyn Savilleen. 
Kustantajat tapasivat pitää pehmeäkantisia painok-
sia vähempiarvoisina tuotteina, joten kansien teki-
jöiksi ei ollut vaivauduttu palkkaamaan hyvätasoisia 
taiteilijoita. Sanoisin kuitenkin, että onnistuimme 
yhdessä Mark Collinsin, Virgil Pomfretin ja Patsy 
Cohenin kanssa muuttamaan tilannetta parempaan 
suuntaan.

Aloin tehdä kansitaidetta Agatha Christien teok-
siin vuonna 1962. Jatkoin samalla tiellä kaksikym-
mentäviisi vuotta ja tein tuona aikana yli sata kansi-
kuvaa Christien kirjoihin. On tietenkin selvää, että 
halusin alusta lähtien tehdä työni mahdollisimman 
hyvin. Mukaan mahtui silti väistämättä joitakin epä-
onnistumisia, ja tiedän, etteivät Agatha ja hänen per-
heensä olleet aina täysin tyytyväisiä työni tuloksiin. 
Minulta kysytään usein, tapasinko Christietä kos-
kaan henkilökohtaisesti. Ikävä kyllä vastaus on kiel-
teinen. Meidän oli toki vuosien varrella määrä tava-
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ta useaan otteeseen, ja tapasinkin hänen tyttärensä 
Rosa lind Hicksin, hänen agenttinsa Edmund Cor-
kin ja muita hänen lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä. 
Christie oli kuitenkin tunnetusti syrjäänvetäytyvä, 
minkä lisäksi hänen terveytensä oli jo alkanut horjua, 
joten suunnitellut tapaamiset jäivät lopulta toteutu-
matta. Näin jälkikäteen ajateltuna on ehkä parempi-
kin, ettemme koskaan kohdanneet kasvotusten, sillä 
maalaamieni kansikuvien hyvistä ja huonoista puo-
lista keskusteleminen olisi saattanut tuntua molem-
mista hivenen kiusalliselta. Minun on silti myön-
nettävä, että olisin mielelläni tavannut tämän maail-
mankuulun kirjailijan.

Christien kirjoihin tekemääni kansitaidetta oli 
näytteillä Torquayn museossa vuonna 2012, minkä 
jälkeen olen tehnyt paljon yhteistyötä Christien tyt-
tärenpojan Mathew Prichardin kanssa, joka on ot-
tanut tehtäväkseen vaalia isoäitinsä kirjallista perin-
töä. Mathew ja hänen vaimonsa Lucy ovat tukeneet 
minua varauksetta ja arvostaneet suuresti Christien 
kirjojen kansitaiteen parissa tekemääni työtä. He 
kannustivat minua etenkin käsillä olevan teoksen 
kansikuvan luomisessa ja järjestivät minulle pääsyn 
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Christien vanhaan kesäpaikkaan Greenway Houseen, 
jossa sain rauhassa laatia luonnostelmia lopullista 
kantta varten. Vierailuni aikana minut ja vaimoni, 
lastenkirjailija Georgie Adams, vietiin ikimuistoiselle 
veneretkelle Dartjoen vehreisiin maisemiin, ja saim-
me tuolloin myös nauttia ihastuttavan lounaan Fer-
ry Cottagessa Mathewin ja Lucyn seurassa.

Ilahduin suuresti, kun Christien kirjoista Harper-
Collinsilla vastaava kustantaja David Brawn pyysi 
minua laatimaan kansitaiteen tähän ennen julkaise-
mattomaan tarinaan. Kyseessä on lyhyempi versio 
erinomaisesta Kuolleen miehen huvimaja -romaanista. 
Toimeksianto soi minulle tervetulleen mahdollisuu-
den palata vielä kerran Greenway Houseen. Christien 
toinen aviomies Max Mallowan on kuvannut Green-
wayta »pieneksi paratiisiksi». Agathalle kartano oli 
»maailman ihanin paikka», ja kerrassaan ihana se to-
siaan on. Greenwayn näyttävä, jykevä ja konstailema-
ton Yrjöjen aikainen kartanorakennus myös heijas-
taa monin tavoin entisen omistajansa ominaisuuksia. 
Todellinen paratiisi löytyy kuitenkin puutarhan puo-
lelta. Hercule Poirotia ja huvimajan arvoitusta varten 
maalaamassani kansikuvassa olen yrittänyt parhaani 
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mukaan tuoda esiin jotakin Greenwayn erikoislaa-
tuisesta ja taianomaisesta luonteesta. Kaiken kaik-
kiaan paikka kuvastaa todella hyvin Lounais-Eng-
lantia – tuota synkeistä nummistaan, vehreistä met-
sistään ja kivikkoisista rannoistaan tunnettua aluetta, 
jota leimaavat runsaat sateet sekä ajoittainen voima-
kas auringonpaiste.

Greenwayn paikoitellen miltei trooppisen rehevi-
nä kasvavat maat ulottuvat aina Dartjoen partaalle 
saakka, ja koko kartano tiluksineen on nykyään Na-
tional Trust -suojelujärjestön omistuksessa. Christiel-
le se tarjosi aikoinaan turvapaikan, josta käsin tar-
kastella ulkopuolista maailmaa. Tuo maailma kieh-
toi häntä suuresti ja hän tarkkailikin sitä mielellään, 
mutta hänellä ei enää elämänsä loppupuolella ollut 
vähäisintäkään kiinnostusta ottaa osaa sen menoon.

Sain itse runsain mitoin innoitusta maalauksiini 
tämän suurenmoisen salapoliisikirjailijan ja pistä-
mättömän juonten ja arvoitusten sommittelijan työs-
tä. Tätä kirjaa varten maalaamani kuva on tietenkin 
kunnianosoitus Greenway Houselle, mutta samalla 
sen täytyi toimia myös hyvänä kansikuvana. Christie 
ei halunnut, että hänen teostensa kansissa esiintyisi 
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juoneen liittyviä tapahtumia, tapahtumapaikkoja tai 
henkilöitä, ja aivan erityisesti hän painotti, ettei Her-
cule Poirotin tai neiti Marplen kuvaa saanut koskaan 
laittaa kanteen. HarperCollinsilla Christien toiveita 
yleensä noudatettiin, mutta amerikkalaiset kustan-
tamot suorastaan vaativat, että kansikuvissa näkyisi 
enemmän kulloiseenkin tarinaan liittyviä element-
tejä. Tämä kirjaimellisempi lähestymistapa on näh-
tävissä Kuolleen miehen huvimajan amerikkalaisver-
sion kansitaiteesta.

Olen omissa kansikuvissani pääosin noudattanut 
Christien mielestäni varsin järkevää toivetta. Välillä 
sääntöjä on kuitenkin hyvä rikkoa, ja näin olen teh-
nyt esimerkiksi Hercule Poirotin ja huvimajan arvoi-
tuksen tapauksessa. Olen sisällyttänyt maalaukseeni 
esimerkiksi tarinassa esiintyvän kartanon, venevajan, 
lauttakellon ja tykin. Mukaan ovat niin ikään pääs-
seet lady Stubbsin kasvot, myrskyn kaatama tammi, 
huvimaja ja magnoliankukka (joka muuten oli yksi 
Christien lempikukista). Kartanon pihanurmella 
puolestaan näkyy hilpeä juhlijajoukko. Kuvasin kan-
teen myös Agathan itsensä istumassa mielipaikassaan 
puutarhan siimeksessä. Nämä elementit olen pyrki-
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nyt yhdistämään mahdollisimman hyväksi kunnian-
osoitukseksi Greenway Houselle.

Tarkkasilmäiset lukijat saattavat panna merkille, 
että tein venevajasta olkikattoisen, kuten tarinassa-
kin. Nykyään Greenwayn venevajassa on tiilikatto, 
mutta Mathew Prichardin mukaan alkuperäinen kat-
to oli tehty oljista. Tulin siis tietämättäni palautta-
neeksi rakennuksen alkuperäiseen asuunsa!

En suinkaan väitä olevani Francis Baconin, Luci-
an Freudin tai Graham Sutherlandin veroinen suu-
ri taiteilija. Mielestäni olen kuitenkin kelpo taide-
maalari ja kuvittaja ja sijoitun toivoakseni moder-
nin ajan brittiläisessä taidemaailmassa vähintäänkin 
hyvään keskikastiin. Asuessani 1950-luvun puolivä-
lissä Kentissä sijaitsevassa Trottiscliffen kylässä sain 
Graham Sutherlandista sekä hyvän ystävän että op-
pi-isän, sillä hän sattui asumaan aivan naapurissa. 
Vierailin usein Grahamin White House -ateljeessa, 
ja hän puolestaan kävi vastavierailuilla Oast Hou-
se -ateljeessani. Nuo tapaamiset lukeutuvat varhais-
ten taiteilijavuosieni kohokohtiin. Minulla on muu-
tenkin ollut onnea, sillä olen saanut elää pitkään ja 
kykenen edelleen työskentelemään ammatissani lä-
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hes yhdeksänkymmentävuotiaana. Perheeni ja ystä-
vieni antama tuki on aina ollut minulle ensiarvoisen 
tärkeää, eikä unohtaa sovi myöskään hienoja ja ym-
märtäväisiä kustantamoita, joihin lukeutuvat mui-
den muassa Jonathan Cape ja HarperCollins. Kir-
jailija John Fowles on todennut minusta suopein sa-
nakääntein, että työni edustaa »erästä englantilaisen 
maalaustaiteen miellyttävimmistä perinteistä, jon-
ka juuret juontavat aina 1860-luvun puupiirroskou-
lukuntaan saakka. Tom jatkaa ansiokkaasti Rackha-
min, Dulacin ja Detmoldin veljesten viitoittamalla 
tiellä…». Moiset kehut lämmittävät mieltäni, mut-
ta katson kuitenkin saaneeni kuvittajan ja kansitai-
teilijan urallani enemmän innoitusta John Fowlesin 
ja Agatha Christien kaltaisten suurten kirjailijoiden 
teoksista. Rohkenisin jopa sanoa, että minussa on tai-
teilijana samankaltaisia ominaisuuksia kuin Chris-
tiessä rikoskirjailijana. Nähdäkseni meidän molem-
pien menestys pohjautuu suurelta osin kärsivälliseen 
tutkimus- ja valmistelutyöhön ja vankkaan ammat-
titaitoon. Olen aina ollut sitä mieltä, ettei periksian-
tamaton pitkäjänteisyys vielä riitä tekemään kenes-
täkään oman alansa neroa, mutta siitä on kuitenkin 
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varsin paljon hyötyä. Christien saattoi ilman epäilyk-
sen häivääkään lukea kirjailijana nerojen joukkoon. 
Omia kuvataiteilijan taitojani en tietenkään voi sa-
malla tavalla arvioida, sillä se on muiden tehtävä.

Vuosien varrella olen tullut yhä vakuuttuneem-
maksi siitä, että Christie oli rikoskirjailijana aivan 
omaa luokkaansa. Hän oli taiturimainen tarinanker-
toja, joka johdatti lukijansa syvälle mestarillisesti pu-
nottujen juonikuvioiden sokkeloihin ja onnistui ker-
ta toisensa jälkeen yllättämään heidät perinpohjai-
sesti. Lukijat saivatkin jatkuvasti ällistellä Christien 
loppuratkaisujen oveluutta. Christie oppi ystävältään 
Eden Philpottsilta jo uransa alkuaikoina, että romaa-
nien kirjoittaminen kysyy syvällisen taiteellisen näke-
myksen lisäksi myös paljon teknistä osaamista, jon-
ka avulla on mahdollista ratkaista sekä tekstin tyyliin 
että rakenteeseen liittyviä ongelmia.

Christien tuotanto on kansitaiteilijalle todellinen 
runsaudensarvi. Tarinoissa esiintyvät henkilöhah-
mot, tapahtumapaikat ja esineet tarjoavat lähes lo-
puttoman aihevalikoiman, mutta Christien hieno-
varainen kuvaus jättää tilaa myös kuvittajan omalle 
mielikuvitukselle. Mielikuvituksen lento oli kirjaili-
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jalle itselleenkin ehtymätön voimavara. Janet Mor-
gan kirjoittaa Christie-elämäkerrassaan, että Agatha 
oli erityisen mieltynyt kahteen kirjaan: J. W. Dunnen 
Experiment With Timeen ja James Jeansin Maailman-
kaikkeuden arvoitukseen. Näiden teosten innoittama-
na Christie kirjoitti miehelleen Maxille vuonna 1930:

En voi sanoa ymmärtäväni niistä paljonkaan, 
mutta mieleeni jää usein pyörimään erilaisia 
kiehtovia ajatuksia. Eikö olisikin kummallista, 
jos Jumala olisi olemassa vasta tulevaisuudessa – 
siis jonkinlaisena meidän jälkeemme syntyvänä 
olevaisuutena, jonka luomisessa meillä ei ole osaa 
eikä arpaa? Tällöin hän ei olisikaan syy vaan seu-
raus… Tällaisilla ajatuksilla on mielenkiintoista 
leikitellä, varsinkin kun minun on vaikea uskoa, 
että Jumala olisi luonut maailman sellaisena kuin 
se on ja voisi olla luomukseensa kovinkaan tyyty-
väinen. Ihmiskunnan historian alkuvaiheissa näl-
kä ja kylmyys koituivat monen kohtaloksi (vaik-
ka maan uumenissa olisi ollut yllin kyllin läm-
mön lähteeksi sopivaa hiiltä), ja kaikkien ihmisen 
omalla toiminnallaan aiheuttamien vitsausten 
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katsottiin ilmentävän Jumalan tahtoa. Jos elämä 
tällä planeetalla tosiaan on saanut alkunsa yllättä-
vän sattuman seurauksena ja sotii kaikkia aurin-
kokunnan lakeja vastaan – kuinka loputtoman 
kiehtova ajatus – voi vain ihmetellä, mihin kaikki 
tämä viimein päättyy. Kenties jonkinlaiseen suu-
renmoiseen kokonaistietoisuuteen…

Morgan kertoo erinomaisessa elämäkerrassaan 
myös siitä, miten Christiellä oli tapana luoda mieli-
kuvituksessaan mitä erilaisimpia haave- ja unimaail-
moja. Hän »näki erittäin todentuntuisia unia muun 
muassa lentämisestä, muisti unensa elävästi, keskus-
teli niistä antaumuksella ja piti niitä erittäin suures-
sa arvossa». Minulla on itsellänikin samanlaisia tai-
pumuksia haaveiluun, ja näen usein unta lentämi-
sestä. Olenkin aina ajatellut, että tämä on yksi niistä 
lukuisista syistä, joiden takia tunnen eräänlaista sie-
lujen sympatiaa Christietä kohtaan.

Christie oli kuitenkin myös erittäin maanläheinen 
ihminen. Seuraava katkelma hänen omaelämäkerras-
taan tuo hyvin esiin hänen inhimillisyytensä ja älyk-
kyytensä:



18

En pidä väkijoukoista, en halua pusertua kiinni naa- 
pureihini tungoksessa, en pidä kovaäänisyydestä,  
en melusta, en pitkistä puheista. En pidä kutsuista 
enkä varsinkaan cocktailkutsuista. En pidä tupakan- 
savusta enkä yleensäkään tupakoinnista. En pidä 
väkijuomista muuhun tarkoitukseen kuin ruoan- 
valmistukseen käytettyinä. En pidä appelsiinimar-
melaatista, en ostereista, haaleasta ruoasta, harmaas- 
ta taivaasta, en linnunkoivista enkä oikeastaan 
mistään linnun tuntuisesta. Eniten kaikesta inhoan  
kuitenkin kuuman maidon makua ja hajua.

Pidän auringonpaisteesta, omenista, lähes kai-
kenlaisesta musiikista, junista, numeroarvoituk-
sista ja kaikesta mikä liittyy numeroihin, meren 
rannasta, kylpemisestä ja uimisesta, hiljaisuudes-
ta, nukkumisesta, uneksimisesta, syömisestä, kah-
vin aromista, kieloista, useimmista koirista ja teat-
tereissakäynneistä.

Voisin tehdä paremmat luettelot, paljon komeam-
malta kalskahtavat, paljon arvokkaammat, mutta 
ne eivät olisi aidosti omiani, ja luullakseni minun 
on parasta tyytyä olemaan oma itseni.
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Christie työskenteli aina yksin: »Kirjailijan am - 
matin paras puoli on, että työtä saa tehdä omissa 
oloissaan, silloin kuin itselle parhaiten sopii.» Olen 
hänen kanssaan tismalleen samaa mieltä! Työsken-
telen itse varsin sotkuisessa ateljeessa, joka on täyn-
nä kirjoja ja kaikenlaista muuta tavaraa. Minus-
ta tuntuu, että Christie oli tässä suhteessa hieman 
samanlainen eikä juuri piitannut siitä, oliko hänen 
työtilansa aina moitteettoman siisti. BBC:n Close-
Up-haastattelusarjassa Christieltä kysyttiin kerran 
hänen työskentelytavoistaan. Tuolloin hän sanoi: 
»Ikävä kyllä minulla ei taida olla minkäänlaista 
suunnitelmallista kirjoitusmenetelmää.» John Cur-
ran huomauttaa varsin tarkkanäköisessä kirjassaan 
Agatha Christien murhasuunnitelmat: »Christie suo-
rastaan nautti kaaoksesta, sillä hän sai siitä enem-
män virikkeitä kuin säntillisestä järjestyksestä. Liial-
linen siisteys häiritsi hänen luovaa työskentelyään.» 
Voisi siis sanoa, että epäjärjestys ruokki Christien 
luovuutta, ja sama pätee minuunkin. Viimeistellyt 
maalaukseni syntyvät niin ikään melko kaoottisesti, 
moninaisten luonnosversioiden ja lukuisien muis-
tiinpanojen pohjalta.
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Christietä ja minua yhdistää myös kiinnostus ar-
keologiaa kohtaan. Christien toinen aviomies oli 
arkeologi Max Mallowan, ja minun vanhin poika-
ni Jonathan Adams puolestaan on meriarkeologian 
professori. Jonathan on toiminut muun muassa kuu-
luisan Mary Rose -hylyn uraauurtavien nostotöiden 
apulaisjohtajana. Työssään hän kokoaa näennäisesti 
yhteensopimattomista osasista loogisia kokonaisuuk-
sia – paljolti samaan tapaan kuin minäkin taidetta 
tehdessäni – minkä lisäksi hän on myös varsin päte-
vä kuvataiteilija. Meidän työskentelytapamme ovat 
monin tavoin samankaltaisia kuin Christiellä, ja us-
konkin, että arkeologin työ muistuttaa pitkälti ri-
kosromaanien kirjoittamista. Molemmissa on ensin 
tehtävä perinpohjainen taustatyö, seurattava sitten 
erilaisia johtolankoja ja koostettava lopulta pienis-
tä osasista saumattomasti toimiva kokonaisuus. Par-
haaseen lopputulokseen päästäkseen molemmissa on 
myös käytettävä kosolti mielikuvitusta.

Christie oli niin ikään taitava näytelmäkirjaili-
ja. Oma teatteri-innostukseni juontuu jo lapsuus-
ajoilta, sillä vanhempani olivat aktiivisesti mukana 
amatööriteatteritoiminnassa sekä näyttelijöinä että 
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tuottajina. Minulla oli kunnia tavata monia heidän 
teatteripiireihin kuuluvia ystäviään, joihin lukeutui-
vat muiden muassa Flora Robson ja Sybil Thorn-
dike. Muistelen myös lämpimästi lukuisia Pariisiin 
ja Lontooseen suuntautuneita teatterimatkoja, joil-
la sain olla mukana. Äitini Constance opiskeli nuo-
ruudessaan Carrie Tubbsin johdolla Guildhall School 
of Musicissa, mutta luopui valitettavasti laulamises-
ta mentyään naimisiin. Christiekin opiskeli nuore-
na laulua, mutta kirjailijanura vei kuitenkin lopul-
ta voiton.

Hercule Poirot ja huvimajan arvoitus -teoksen 
kansikuvan nyt valmistuttua olen toiminut Agatha 
Christien kirjojen kansitaiteilijana yli viisikymmen-
tä vuotta. Toivon, että minulle siunaantuu vielä mah-
dollisuus tehdä lisää kansia hänen kirjoihinsa. Arvos-
tukseni Christien sanataidetta kohtaan on vuosi vuo-
delta vain kasvanut, ja sitä kuvaa parhaiten seuraava 
lainaus News Chronicle -sanomalehden kirjallisuus-
kriitikon arviosta, joka on sisällytetty John Curra-
nin Agatha Christien murhasuunnitelmat -teokseen: 
»Christie on ehdottomasti kaikkien aikojen nerok-
kain salapoliisiromaanien kirjoittaja. Kukaan muu 
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ei voi yltää vastaavaan, ei nyt eikä tulevaisuudessa.» 
Enpä olisi asiaa osannut itse paremmin ilmaista.

Tom Adams
Cornwallissa, tammikuussa 2014
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Esipuhe

Tavoistaan poiketen Agatha Christie sijoitti käsillä 
olevan pienoisromaanin pohjalta syntyneen Kuolleen 
miehen huvimaja -kirjan tapahtumat paikkaan, jol-
la oli selkeä esikuva myös todellisuudessa. Kysees-
sä oli Dartjoen varrella Etelä-Devonissa sijaitseva 
Greenway House. Nima (joksi minä isoäitiäni kut-
sun) vietti Greenwayssa kaikki kesälomansa miltei 
siitä lähtien kun hän osti kartanon vuonna 1938 aina 
kuolinvuoteensa 1976 saakka. Viisitoista vuotta sit-
ten National Trust -suojelujärjestö hankki kartanon 
omistukseensa, ja siitä lähtien rakennus on ollut 
avoinna yleisölle.

ITV:n tuottaman ja David Suchetin tähdittämän 
Hercule Poirot -televisiosarjan viimeinen jakso kuvat-
tiin viime vuonna Greenway Housessa. Vuonna 1989 
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Omalaatuinen salapoliisikirjailija Ariadne 

Oliver kutsuu ystävänsä Hercule Poirotin 

Greenshore Follyn kartanoon, ja huolimatta 

pätevän sihteerinsä neiti Lemonin pahek-

sunnasta, Poirot päättää lähteä pikaisesti 

maaseudulle. Omenia rouskuttava kirjailija 

on järjestänyt murhaleikin paikallisiin 

kyläjuhliin, mutta Ariadnen mielestä 

kartanossa jokin on pahasti vinossa, ja 

uhkaavan tragedian estämiseksi tarvitaan 

mestarisalapoliisia.

Agatha Christie kirjoitti tämän pienois-

romaanin vuonna 1954 avustaakseen sen 

tuotoilla kirkkonsa kunnostusrahastoa. 

Alkuperäinen romaani jäi pöytälaatikkoon, 

mutta kirjailija laati sen pohjalta yhden 

suosituimmista rikosromaaneistaan, Kuolleen 

miehen huvimaja (suom. 1975). 

Kuusikymmentä vuotta kirjoittami-

sensa jälkeen Hercule Poirot ja huvimajan 

arvoitus viimein julkaistaan. Kirjan esit-

telyn on laatinut taiteilija ja kuvittaja Tom 

Adams, joka 1960- ja -70-luvuilla suun-

nitteli kaikki Christien taskukirjojen kannet 

Englannissa. Esipuheen on kirjoittanut 

kirjailijan tyttärenpoika Mathew Prichard, 

ja taustatietoja pienoisromaanin kirjoitta-

misesta tarjoaa jälkisanoissaan Christie-

asiantuntija John Curran.

AGATHA CHRISTIE syntyi Torquayssa 

1890, ja hänestä tuli maailman kaikkien 

aikojen suosituin kirjailija ja hänen 

luomastaan mestarisalapoliisi Hercule 

Poirotista maailmanhistorian kuuluisin 

etsivä. Christie kirjoitti yhteensä 80 

rikosromaania, 19 näytelmää ja sekä kuusi 

romaania salanimellä Mary Westmacott. 

Hänen kirjojensa pohjalta on tehty valtava 

määrä elokuvia ja televisiosovituksia, joista 

rakastetuimpia lienevät David Suchet’n 

tähdittämät Poirot-� lmatisoinnit.
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