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susanna clarke (s. 1959) asuu  
Derbyshiressä, Englannissa. Hänen  
järkälemäinen esikoisromaaninsa Jonathan 
Strange & herra Norrell (wsoy 2005)  
nousi suureksi maailmanmenestykseksi,  
käännettiin 30 kielelle ja voitti British Book 
Awardin, Hugo-palkinnon, World Fantasy 
Awardin sekä monta muuta kirjallisuus- 
palkintoa. Innostuneen vastaanoton saanut 
Clarken toinen romaani Piranesi on vastaus 
hänen faniensa pitkään odotukseen.

suomentanut Helene Bützow
alkuperäispäällys David Mann I Kuvat © Shutterstock

»Kirjallinen tapaus.»

– Daily Telegraph

»Outo ja koskettava ja erinomainen.»

– Kirkus Reviews

»Teoksen oivaltavuus ja kauneus vetää  
vertoja Clarken esikoiskirjalle – – Piranesi  
on romaani, johon lukija palaa kerta  
toisensa perään – yhä uudestaan avautuva  
talo, jonka patsaita hiljaiset mietteet ja oudot 
vuorovedet hellivät.»

– Observer

»Suurenmoisessa uudessa romaanissaan  
Clarke paketoi monisyisen mysteerin  
metafyysiseen fantasiaan – – Takuuvarmasti  
vuoden kekseliäimpiä kirjoja.»

– Publishers Weekly

»Muistuttaa meitä kaunokirjallisuuden  
kyvystä kuljettaa lukija maailmasta toiseen  
ja laajentaa ymmärrystä omastamme.»

– Guardian

Piranesi asuu Talossa, jossa on lukematon määrä valtavia  
huoneita ja käytäviä, joita reunustavat tuhannet patsaat.  
Vuorovesi yltää portaisiin asti, pilvet liikkuvat yläkerran  
saleissa. Mutta Piranesia ei pelota: hän tuntee veden liikkeet  
ja reitit salien välillä. Tiistaisin ja perjantaisin Piranesi  
tapaa ystävänsä Toisen, mutta muuten hän on yksin. Ellei  
Vainajia ja lintuja lasketa.

Kun liidulla piirrettyjä viestejä alkaa ilmestyä lattioihin,  
Piranesille valkenee, että Talossa liikkuu myös joku muu.  
Mutta kuka, ja mitä hän haluaa? Onko kyseessä ystävä –  
vai vihollinen, joka vastustaa järkeä ja tiedettä, kuten  
Toinen väittää?

Piranesi löytää kadonneita kirjoituksia, ja salaisuudet  
alkavat paljastua. Samalla Talon tuttu ja turvallinen maailma 
muuttuu oudoksi ja vaaralliseksi.

 
Susanna Clarken hypnoottinen ja älykäs uusi romaani  
vie lukijan maagiseen labyrinttiin, johon voisi jäädä iki- 
ajoiksi harhailemaan.

Talon Kauneus on mittaamaton;  
sen Lempeys ääretön
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”Minä olen suuri oppinut, taikuri, mestari, joka suorittaa 
kokeen. Tietenkin tarvitsen välikappaleita, joilla koe 
suoritetaan.”

C. S. Lewis: Taikurin sisarenpoika

”Minua sanotaan filosofiksi, tutkijaksi tai antropologiksi. 
En ole mitään niistä. Olen anamnesiologi. Tutkin sitä mikä 
on unohdettu. Etsin sitä mikä on kadonnut lopullisesti. 
Tutkin poissaoloa, hiljaisuuksia, outoja aukkoja asioiden 
välissä. Todellisuudessa olen ennen kaikkea taikuri.”

Laurence Arne-Sayles The Secret Gardenin  
haastattelussa toukokuussa 1976



SISÄLLYS

Ensimmäinen osa: Piranesi 11

Toinen osa: Toinen 29

Kolmas osa: Profeetta 95

Neljäs osa: Kuusitoista 137

Viides osa: Valentine Ketterley 187

Kuudes osa: Aalto 201

Seitsemäs osa: Matthew Rose Sorensen 247



 

ENSIMM Ä I NEN OSA

PIRANESI



13

Kun Kuu nousi Kolmannessa Pohjoissalissa, 
menin Yhdeksänteen Aulaan
Merkintä Viidennen Kuun Ensimmäisenä Päivänä 
Vuonna, jona albatrossit tulivat Lounais saleihin

Kun Kuu nousi Kolmannessa Pohjoissalissa, menin Yhdek-
sänteen Aulaan katsomaan kolmen Nousuveden sulautu-
mista. Se tapahtuu vain kerran joka kahdeksas vuosi.

Yhdeksäs Aula on erityinen kolmen ison Portaikkonsa 
takia. Seiniä peittävät Marmoriveistokset, niitä on sadoit-
tain, ja ne kohoavat kerroksittain kaukaisiin korkeuksiin.

Kiipesin Läntistä Seinää Patsaalle, joka esittää Mehiläis-
pesää kantavaa Naista ja on viisitoista metriä Kiveyksen ylä-
puolella. Nainen on kaksi tai kolme kertaa minun pituiseni, 
ja Pesän päällä on peukaloni kokoisia marmorisia Mehiläisiä. 
Yksi Mehiläisistä – minulle tulee siitä aina hiukan huono 
olo – ryömii Naisen vasemman Silmän päällä. Ahtauduin 
Naisen Syvennykseen ja odotin, kunnes kuulin Nousuveden 
jylisevän Alempiin Saleihin ja tunsin Seinien värähtelevän 
tulevan tapahtuman voimasta.

Ensimmäisenä tuli Kaukaisten Itäsalien Nousuvesi. Se 
kohosi lauhkeasti Itäisessä Portaikossa. Värissä ei ollut mitään 
merkittävää, ja Vesi ulottui vain nilkkojen korkeudelle. Se 
levisi Kiveykselle harmaaksi peiliksi, jonka pintaa marmo-
roivat sameat Vaahtojuovat.

Seuraavaksi tuli Läntisten Salien Nousuvesi. Se jylisi ylös 
Läntistä Portaikkoa, iski rysähtäen Itäseinään ja sai kaikki 
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Patsaat tärähtämään. Sen Vaahto oli vanhojen kalanruotojen 
valkoista, ja myllertävät syvyydet olivat lyijynharmaat. Vesi 
kohosi muutamassa sekunnissa Ensimmäisen Patsaskerrok-
sen Vyötäisten korkeudelle.

Viimeisenä tuli Pohjoissalien Nousuvesi. Se kieppui ylös 
keskimmäistä Portaikkoa ja räjähti Aulaan kimaltavana, 
jäänvalkeana Vaahtona. Kastuin läpimäräksi ja sokaistuin. 
Kun pystyin taas näkemään, Vesi ryöppysi Patsaita pitkin. 
Silloin minulle valkeni, että olin tehnyt virheen arvioidessani 
Toisen ja Kolmannen Veden määriä. Korkea Aalto pyyhkäisi 
piilopaikkaani. Iso Vesikoura ojentautui tempaamaan minut 
seinältä. Kiedoin käsivarteni Mehiläispesää kantavan Naisen 
jalkojen ympäri ja rukoilin Taloa suojelemaan minua. Vesi 
löi ylitseni, ja minut ympäröi hetken ajan outo hiljaisuus, 
joka syntyy silloin kun Meri lyö ihmisen ylitse ja hukuttaa 
omat äänensä. Ajattelin kuolevani tai huuhtoutuvani kauas 
Tuntemattomiin Saleihin, kauaksi Tuttujen Vesien kohinasta 
ja pauhusta. Pidin kiinni.

Ja yhtäkkiä se oli ohi, yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin. 
Toisiinsa Sulautuneet Vedet vyöryivät ympäröiviin Saleihin. 
Kuulin jylyn ja räsähtelyn Veden iskiessä Seiniin. Yhdek-
sännen Aulan vesi laski äkkiä kunnes peitti vain vaivoin 
Ensimmäisen Patsaskerroksen Jalustat.

Tajusin pitäväni jotakin kädessäni. Avasin nyrkin ja näin 
veden tuoman Marmorisormen, joka oli peräisin jostakin 
Kaukaisesta Patsaasta.

Talon Kauneus on mittaamaton; sen Lempeys ääretön.
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Maailman kuvaus
Merkintä Viidennen Kuun Seitsemäntenä Päivänä 
Vuonna, jona albatrossit tulivat Lounais saleihin

Olen päättänyt tutkia Maailmaa niin paljon kuin elinaikanani 
pystyn. Olen matkannut siinä tarkoituksessa niinkin kauas 
kuin Lännessä Yhdeksänteensadanteenkuudenteenkym-
menenteen Saliin, Pohjoisessa Kahdeksanteensadanteen-
yhdeksänteenkymmenenteen Saliin ja Etelässä Seitsemän-
teensadanteenkuudenteenkymmenenteenkahdeksanteen 
Saliin. Olen kiivennyt Ylempiin Saleihin, joissa Pilvet lipuvat 
verkkaisesti ja Patsaat tulevat äkisti näkyviin Sumun keskeltä. 
Olen tutkinut Uponneet Salit, joissa valkoiset lumpeet peit-
tävät mattona Tummia Vesiä. Olen nähnyt Idän Sortuneet 
Salit, joissa Katot ja Lattiat – joskus Seinätkin! – ovat luhis-
tuneet, ja harmaa Valo halkoo keiloina hämäryyttä.

Olen seissyt kaikissa niissä paikoissa Ovensuussa ja 
katsonut eteenpäin. En ole nähnyt merkkiäkään Maailman 
äärestä, vaan Salit ja Käytävät jatkuvat tasaisena virtana niin 
kauas kuin silmä kantaa.

Yksikään Sali, yksikään Aula, yksikään Portaikko tai 
Käytävä ei ole vailla Patsaita. Useimmissa Saleissa ne täyt-
tävät kaiken käytettävissä olevan tilan, mutta siellä täällä on 
jokunen Tyhjä Jalusta, Syvennys, Apsis tai jopa tyhjä aukko 
patsaiden peittämällä Seinällä. Tyhjät kohdat ovat omalla 
tavallaan yhtä arvoituksellisia kuin itse Patsaat.

Olen pannut merkille, että vaikka kunkin Salin Patsaat 
ovat kutakuinkin samankokoisia, Salien välillä on siinä 
suhteessa isoja eroja. Joissakin paikoissa hahmot ovat kaksi 
tai kolme kertaa Ihmisen korkuisia, joissakin luonnollisen 
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kokoisia, kun taas paikoittain ne yltävät minua vain olkapää-
hän. Uponneissa Saleissa Patsaat ovat jättiläismäisiä – vii-
destätoista kahteenkymmeneen metriin korkeita – mutta 
ne ovat poikkeus. 

Olen aloittanut Luettelon, johon aion merkitä jokaisen 
Patsaan Sijainnin, Koon ja Aiheen sekä muut kiinnostavat 
ominaisuudet. Tähän mennessä olen saanut luetteloiduksi 
Ensimmäisen ja Toisen Lounaissalin ja Kolmas on kesken. 
Tehtävän suunnattomuus aiheuttaa minulle joskus hienoista 
heikotusta, mutta tutkijana ja tutkimusmatkailijana minulla 
on velvollisuus toimia Maailman Suurenmoisuuden todis-
tajana.

Talon Ikkunat antavat Isoille Sisäpihoille, kolkkoihin ja 
tyhjiin, kivettyihin tiloihin. Pihat ovat yleensä nelisivuisia, 
vaikka silloin tällöin näkeekin kuusi- ja kahdeksansivuisia tai 
jopa kolmisivuisia, merkillisiä ja synkkiä Pihoja.

Talon ulkopuolella on vain Taivaankappaleita: Aurinko, 
Kuu ja Tähtiä.

Talossa on kolme Kerrosta. Alimmat salit ovat Vuorove-
sien Valtakuntaa: niiden Ikkunat ovat Pihan toiselta puolelta 
katsottuna harmaanvihreitä myllertävistä Vesistä, ja niissä on 
valkeita Vaahtoroiskeita. Alimmat Salit tarjoavat ravinnoksi 
kalaa, äyriäisiä ja vesikasvillisuutta.

Ylimmät Salit ovat Pilvien Valtakuntaa, kuten jo sanoinkin; 
niiden Ikkunat ovat harmahtavanvalkoisia ja sumuisia. Joskus 
näkee, kuinka salaman leimahdus valaisee kokonaisen Ikku-
narivin. Ylimmät Salit tarjoavat Puhdasta Vettä, joka lankeaa 
Auloihin Sateena ja virtaa alas pitkin Seiniä ja Portaikkoja.

Kahden yllä mainitun (suurimmaksi osaksi asumattoman) 
Kerroksen välissä ovat Keskisalit, jotka ovat lintujen ja 
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ihmisten Valtakuntaa. Juuri Talon Kaunis Suunnitelmallisuus 
antaa meille Elämän.

Katsoin tänä aamuna Kahdeksannentoista Kaakkoissalin 
Ikkunasta. Näin, että Toinen katsoi Ikkunasta Pihan toisella 
puolella. Ikkuna oli korkea ja pimeä; Toisen jalomuotoinen 
pää, korkea otsa ja huolellisesti muotoiltu parta erottuivat 
Ikkunan kulman kehystäminä. Hän oli vaipunut ajatuksiinsa, 
niin kuin usein tapahtuu. Vilkutin hänelle. Hän ei nähnyt 
minua. Vilkutin pontevammin. Hypähtelin voimallisesti. 
Mutta Talossa on paljon ikkunoita eikä hän nähnyt minua.

Luettelo kaikista aikojen saatossa eläneistä 
ihmisistä sekä siitä, mitä heistä tiedetään
Merkintä Viidennen Kuun Kymmenentenä Päivänä 
Vuonna, jona albatrossit tulivat Lounais saleihin

On varmaa, että Maailman alun jälkeen on ollut olemassa 
viisitoista ihmistä. Saattaa olla enemmänkin; mutta olen 
tiedemies ja voin tukeutua vain todisteisiin. Niistä viidestä-
toista, joiden olemassaolo voidaan näyttää toteen, ovat tällä 
hetkellä elossa vain Minä ja Toinen.

Luettelen nyt kyseiset viisitoista Henkilöä ja mainitsen 
tarpeen vaatiessa myös heidän sijaintinsa.

Ensimmäinen Henkilö: Minä
Uskoakseni olen iältäni kolmenkymmenen ja kolmenkym-
menenviiden vuoden väliltä. Olen arvioni mukaan 183 
senttiä pitkä ja hoikkarakenteinen.
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Toinen Henkilö: Toinen
Arvioin Toisen olevan iältään viidenkymmenen ja kuuden-
kymmenen vuoden väliltä. Hän on arviolta 188 senttiä pitkä 
ja minun laillani hoikkarakenteinen. Hän on ikäisekseen vahva 
ja hyväkuntoinen. Ihonväri on vaalea oliivi. Lyhyet hiukset ja 
viikset ovat tummanruskeat. Parta on harmaantuva, melkein 
valkoinen; se on tarkasti muotoiltu ja hivenen suippo. Kallon 
luut ovat harvinaisen sopusuhtaiset; poskipäät ovat korkeat 
ja aristokraattiset, korkea otsa on vaikuttava. Hänestä syn-
tyy vaikutelma ystävällisestä mutta hiukan vakavamielisestä 
Henkilöstä joka on keskittynyt älylliseen elämään.

Hän on minun laillani tiedemies ja lisäkseni ainoa elossa 
oleva ihminen, joten on luonnollista, että arvostan hänen 
ystävyyttään suuresti.

Toinen uskoo, että Maailmaan on kätketty Suuri ja Salai-
nen Tieto, joka antaa meille suunnattoman vallan, kunhan 
löydämme sen. Hän ei ole täysin varma Tiedon sisällöstä, 
mutta hän on antanut eri aikoina vihjeitä joiden mukaan 
siihen saattaa sisältyä seuraavaa:

1. Kuoleman voittaminen ja muuttuminen kuolemat-
tomaksi

2. muiden ihmisten ajatusten selvittäminen telepatian 
avulla

3. muuttuminen kotkaksi ja lentäminen Ilmojen halki
4. muuttuminen kalaksi ja uiminen Vesien halki
5. esineiden siirtäminen ajatuksen voimalla
6. Auringon ja Tähtien sammuttaminen ja sytyttäminen
7. älyltään vähempiarvoisten hallitseminen ja alistami-

nen omaan tahtoomme
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Toinen ja minä etsimme uutterasti sanottua Tietoa. 
Tapaamme kaksi kertaa viikossa (tiistaisin ja perjantaisin) 
ja keskustelemme työstämme. Toinen hallitsee ajankäyttöään 
pikkutarkasti eikä salli tapaamistemme kestää koskaan tuntia 
pitempään.

Jos hän haluaa tavata minut muina aikoina, hän huutaa 
”Piranesi!”, kunnes tulen paikalle.

Piranesi. Sillä nimellä hän minua kutsuu.
Se on merkillistä, sillä muistaakseni se ei ole nimeni.

Kolmas Henkilö: Keksirasiamies
Keksirasiamies on luuranko ja asuu tyhjässä Syvennyksessä 
Kolmannessa Luoteissalissa. Luut on järjestetty tietyllä 
tavalla: pitkät samanmittaiset luut on koottu nipuiksi ja 
sidottu meriheinästä tehdyllä narulla. Pääkallo on asetettu 
niiden oikealle puolelle, ja vasemmalla on keksirasia jossa 
ovat kaikki pienet luut – sormien ja varpaiden luut, selkäni-
kamat jne. Keksirasia on punainen. Siinä on kuva kekseistä 
ja tekstissä lukee: Huntley Palmers ja Perhepiiri.

Kun löysin Keksirasiamiehen, meriheinänaru oli kuivunut 
ja hajonnut, ja hän oli jokseenkin sikin sokin. Tein kalanna-
hasta narun ja sidoin luuniput uudestaan. Nyt hän on taas 
hyvässä järjestyksessä.

Neljäs Henkilö: Piilotettu Ihminen
Eräänä päivänä kolme vuotta sitten nousin Portaita Kolman-
teentoista Aulaan. Todettuani että Pilvet olivat hälvenneet 
Ylempien Salien alueelta ja että siellä oli nyt valoisaa, kir-
kasta ja aurinkoista, päätin tutkia paikkaa tarkemmin. Löysin 
eräästä Salista (siitä joka sijoittuu suoraan Kahdeksannen-
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toista Koillissalin yläpuolelle) puolittain kaatuneen luuran-
gon kiilattuna Jalustan ja Seinän väliseen kapeaan rakoon. 
Päättelin luiden nykyisestä asemasta, että luuranko oli alun 
perin ollut istuma-asennossa polvet leukaan vedettyinä. En 
ole kyennyt selvittämän sukupuolta. Jos vetäisin luut esiin 
tutkimusta varten, en saisi niitä enää takaisin.

Henkilöt 5–14: Syvennyksen Ihmiset
Kaikki Syvennyksen Ihmiset ovat luurankoja. Heidän luunsa 
lepäävät vierekkäin tyhjällä Jalustalla Neljännentoista Lou-
naissalin Pohjoisimmassa Syvennyksessä.

Olen alustavasti tunnistanut kolme luurankoa naisiksi 
ja kolme miehiksi, mutta neljän luurangon sukupuolesta 
en pysty sanomaan mitään varmaa. Olen nimennyt yhden 
heistä Kalannahkamieheksi. Kalannahkamiehen luuranko on 
vaillinainen, ja vesi on kuluttanut useita luita. Jotkut niistä 
ovat tuskin muuta kuin pieniä luunsiruja. Joidenkin päihin 
on porattu pieniä reikiä ja niissä on kalannahan riekaleita. 
Olen tehnyt siitä erinäisiä päätelmiä:

1. Kalannahkamiehen luuranko on vanhempi kuin 
muut

2. Kalannahkamiehen luuranko oli alun perin aseteltu 
toisin, ja luut oli harsittu kiinni toisiinsa nahkasuika-
leilla, mutta nahka on lahonnut aikojen saatossa

3. Kalannahkamiehen jälkeen tulleet henkilöt (oletet-
tavasti Syvennyksen Ihmiset) pitivät ihmiselämää 
niin suuressa arvossa että keräsivät kärsivällisesti 
Kalannahkamiehen luut ja sijoittivat ne omien vaina-
jiensa joukkoon
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Kysymys: kun tunnen kuolemani lähestyvän, pitäisikö minun 
asettua makuulle Syvennyksen Ihmisten viereen? Arvioni 
mukaan tilaa on vielä neljälle täysikasvuiselle. Olen pohti-
nut asiaa paljon, vaikka olen vielä nuori mies eikä Kuolema 
(toivottavasti) ole ajankohtainen.

Syvennyksen Ihmisten vieressä on vielä yksi luuranko 
(vaikka sitä ei lasketa elossa olleeksi ihmiseksi). Se on ollut 
noin 50 senttimetriä pitkä olento, jolla on suunnilleen 
samanpituinen häntä. Olen verrannut luita useisiin patsaissa 
kuvattuihin Olentoihin, ja uskoakseni luut kuuluvat apinalle. 
En ole nähnyt Talossa koskaan elävää apinaa.

Viidestoista henkilö: Käpertynyt Lapsi
Käpertynyt Lapsi on luuranko. Oletan, että hän on nais-
puolinen ja arviolta seitsemänvuotias. Hänen paikkansa on 
tyhjällä Jalustalla kuudennessa Kaakkoissalissa. Polvet ovat 
koukussa rintaa vasten, käsivarret ovat polvien ympärillä, ja 
pää on painunut alas. Kaulassa on korallihelmistä ja kalan-
ruodoista tehty koru. 

Olen uhrannut monta ajatusta sille, mikä on lapsen suhde 
minuun. Maailmassa ei ole muita elossa olevia kuin Minä ja 
Toinen (kuten olen jo selittänyt), ja me kumpikin olemme 
miehiä. Mistä Maailma saa asukkaan, kun me kuolemme? 
Uskoakseni Maailma (tai Talo, jos niin halutaan, koska ne 
kaksi ovat käytännössä yksi ja sama asia) toivoo Itselleen 
Asukasta, joka olisi sen Kauneuden todistaja ja Suopeuden 
vastaanottaja. Olen päätellyt, että Maailma tarkoitti lapsen 
vaimokseni, mutta jokin tapahtuma teki suunnitelman tyh-
jäksi. Olen ajatellut siitä lähtien, että on vain kohtuullista 
jakaa lapsen kanssa se mitä minulla on.
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Käyn tervehtimässä kaikkia Vainajia, mutta erityisesti 
Käpertynyttä Lasta. Vien heille ruokaa, vettä ja lumpeen-
kukkia Uponneista Saleista. Puhun heille, kerron mitä olen 
tehnyt ja kuvailen Talossa näkemiäni Ihmeitä. Sillä tavalla he 
tietävät, että eivät ole yksin.

Ainoastaan minä teen niin. Toinen ei tee. Tietääkseni 
hänellä ei ole minkäänlaisia uskonnollisia käytänteitä.

Kuudestoista Henkilö
Ja Sinä. Kuka olet? Kenelle minä kirjoitan tätä? Oletko mat-
kamies joka on huiputtanut Vuorovesiä ja ylittänyt Rikkoutu-
neet Lattiat ja Sortuneet Portaat päästäkseen näihin Saleihin? 
Vai oletko kenties joku, joka asustaa Saleissani kauan sen 
jälkeen, kun olen kuollut?

Päiväkirjani
Merkintä Viidennen Kuun Seitsemäntenätoista 
Päivänä Vuonna, jona albatrossit tulivat  
Lounais saleihin

Kirjoitan havaintoni muistikirjoihin. Siihen on kaksi syytä. 
Ensinnäkin Kirjoittaminen harjoittaa tarkkuutta ja huolelli-
suutta. Toiseksi haluan tallettaa kaikki tietoni sinulle, Kuu-
dennelletoista Henkilölle. Säilytän muistikirjoja ruskeassa 
nahkaisessa olkalaukussa; laukku on yleensä onkalossa, joka 
sijaitsee Ruusupensaaseen Takertunutta Enkeliä esittävän 
Patsaan takana toisen Pohjoissalin Koillisessa Nurkassa. 
Säilytän siellä myös rannekelloani, jota tarvitsen tiistaisin ja 
perjantaisin, kun menen tapaamaan Toista kello kymmeneltä. 
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(Yritän olla käyttämättä kelloa muina päivinä, koska pelkään, 
että sen sisään pääsee Merivettä joka vahingoittaa koneistoa.)

Yksi muistikirjoistani on Vuorovesitaulukko. Merkitsen 
siihen Nousu- ja Laskuveden Ajankohdat ja Korkeudet ja 
teen laskelmia tulevista Vuorovesistä. Toisessa muistikirjassa 
on Luetteloni Patsaista. Muut ovat Päiväkirjoja, joihin kir-
joitan ajatuksia ja muistoja ja merkitsen päivien tapahtumat. 
Tähän mennessä Päiväkirjoja on kertynyt yhdeksän; tämä on 
kymmenes. Kaikki on numeroitu ja useimpiin on merkitty 
myös ajanjakso, jota niissä käsitellään.

Nro 1:ssä lukee: Joulukuu 2011–Kesäkuu 2012
Nro 2:ssa lukee: Kesäkuu 2012–Marraskuu 2012
Nro 3:ssa luki alun perin Marraskuu 2012, mutta se on 

viivattu jossakin vaiheessa yli ja nimetty uudelleen: 
Kahdennentoista Kuun Kolmastoista Päivä Itkun ja Vali-
tuksen Vuonna–Seitsemännen kuun Neljäs Päivä Vuonna, 
jona löysin Korallisalit 

Muistikirjoissa nro 2 ja nro 3 on aukkoja, joista sivut on 
revitty irti. Olen pohtinut syytä siihen ja yrittänyt kuvitella, 
kuka sen olisi voinut tehdä, mutta toistaiseksi asia on auki.

Nro 4:ssä lukee: Seitsemännen Kuun Kymmenes Päivä 
Vuonna, jona löysin Korallisalit–Neljännen Kuun Yhdek-
säs Päivä Vuonna, jona nimesin Tähtikuviot

Nro 5:ssä lukee: Neljännen Kuun Viidestoista Päivä 
Vuonna, jona nimesin Tähtikuviot–Yhdeksännen Kuun 
Kolmaskymmenes Päivä Vuonna, jona laskin ja nimesin 
Vainajat

Nro 6:ssa lukee: Kymmenennen Kuun Ensimmäinen Päivä 
Vuonna, jona laskin ja nimesin Vainajat–Toisen Kuun 
Neljästoista Päivä Vuonna, jona Kahdennenkymmenen-

JONATHAN STRANGE & HERRA NORRELL -romaanin tekijän
»häikäisevä tarina yksinäisyydestä, mielikuvituksesta ja muistamisesta»  

– Spectator
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susanna clarke (s. 1959) asuu  
Derbyshiressä, Englannissa. Hänen  
järkälemäinen esikoisromaaninsa Jonathan 
Strange & herra Norrell (wsoy 2005)  
nousi suureksi maailmanmenestykseksi,  
käännettiin 30 kielelle ja voitti British Book 
Awardin, Hugo-palkinnon, World Fantasy 
Awardin sekä monta muuta kirjallisuus- 
palkintoa. Innostuneen vastaanoton saanut 
Clarken toinen romaani Piranesi on vastaus 
hänen faniensa pitkään odotukseen.

suomentanut Helene Bützow
alkuperäispäällys David Mann I Kuvat © Shutterstock

»Kirjallinen tapaus.»

– Daily Telegraph

»Outo ja koskettava ja erinomainen.»

– Kirkus Reviews

»Teoksen oivaltavuus ja kauneus vetää  
vertoja Clarken esikoiskirjalle – – Piranesi  
on romaani, johon lukija palaa kerta  
toisensa perään – yhä uudestaan avautuva  
talo, jonka patsaita hiljaiset mietteet ja oudot 
vuorovedet hellivät.»

– Observer

»Suurenmoisessa uudessa romaanissaan  
Clarke paketoi monisyisen mysteerin  
metafyysiseen fantasiaan – – Takuuvarmasti  
vuoden kekseliäimpiä kirjoja.»

– Publishers Weekly

»Muistuttaa meitä kaunokirjallisuuden  
kyvystä kuljettaa lukija maailmasta toiseen  
ja laajentaa ymmärrystä omastamme.»

– Guardian

Piranesi asuu Talossa, jossa on lukematon määrä valtavia  
huoneita ja käytäviä, joita reunustavat tuhannet patsaat.  
Vuorovesi yltää portaisiin asti, pilvet liikkuvat yläkerran  
saleissa. Mutta Piranesia ei pelota: hän tuntee veden liikkeet  
ja reitit salien välillä. Tiistaisin ja perjantaisin Piranesi  
tapaa ystävänsä Toisen, mutta muuten hän on yksin. Ellei  
Vainajia ja lintuja lasketa.

Kun liidulla piirrettyjä viestejä alkaa ilmestyä lattioihin,  
Piranesille valkenee, että Talossa liikkuu myös joku muu.  
Mutta kuka, ja mitä hän haluaa? Onko kyseessä ystävä –  
vai vihollinen, joka vastustaa järkeä ja tiedettä, kuten  
Toinen väittää?

Piranesi löytää kadonneita kirjoituksia, ja salaisuudet  
alkavat paljastua. Samalla Talon tuttu ja turvallinen maailma 
muuttuu oudoksi ja vaaralliseksi.

 
Susanna Clarken hypnoottinen ja älykäs uusi romaani  
vie lukijan maagiseen labyrinttiin, johon voisi jäädä iki- 
ajoiksi harhailemaan.

Talon Kauneus on mittaamaton;  
sen Lempeys ääretön


