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Dekkarimaailman kohteliaimmat 

poliisit täydellisen rikoksen 

kimpussa – Higashino ei petä!  
 

Punaisen Silakan Keigo Higashino -julkaisut saavat jatkoa. Huhtikuun 

19. päivä ilmestyvä Myrkyllinen liitto on itsenäinen jatko-osa viime 

vuonna ilmestyneelle palkitulle Uskolliselle naapurille.  

 

Yoshitaka Mashiba löytyy myrkytettynä kotinsa lattialta. Mikään ei viittaa 

itsemurhaan, mutta jälkiä rikoksesta ei löydy. Epäilykset kääntyvät nopeasti 

vaimoon, joka kuitenkin oli tapahtumahetkellä satojen kilometrien päässä 

kotoaan. Miten on, onnistuuko myrkytys etänä? 

 

Mitä pidemmälle poliisien tutkimus etenee, sitä mahdottomammalta tapaus 

näyttää. Lopulta virkavallan on käännyttävä vanhan tuttunsa, fysiikan 

apulaisprofessori Yukawan puoleen. Mutta onko ”Galileo-senseistäkään” apua, jos 

kyseessä on täydellinen rikos? 

 

 



  

Myrkyllinen liitto on taattua higashinoa – yllättävää 

loppuratkaisua myöten  
 

Myrkyllinen liitto on toinen suomennettu teos japanilaiselta hittidekkaristi Keigo 

Higashinolta.  

 

Ensimmäinen suomennos, huhtikuussa 2020 ilmestynyt Uskollinen naapuri oli 

arvostelu- ja myyntimenestys. Suomen dekkariseura palkitsi kirjan Ulkomaisen 

jännityskirjallisuuden kunniakirjalla.  

 

Uudessa kirjassa seikkailevat Uskollisesta naapurista tutut hahmot: aivan liian 

kohteliaat rikosetsivät Kusanagi ja Kishitani sekä heitä omalla ylimielisellä 

tavallaan opastava apulaisprofessori Manabu ”Galileo-sensei” Yukawa. Uutena 

hahmona kirjassa esitellään tarkkasilmäinen nuori naisetsivä Kaoru Utsumi. 

 

Myrkyllinen liitto on higashinoa parhaimmillaan: pehmeäksikeitetty älykäs 

murhamysteeri, jossa toimintakohtaukset tapahtuvat rikosta ratkaisevien 

poliisien, ja erityisesti heitä avustavan Galileo-sensein, korvien välissä.  

 

Ja kuten niin usein Higashinolla, kekseliäs loppuratkaisu kruunaa kaiken.  

 

”Tämä aivopähkinä pitää otteessaan” 
 

Myrkyllinen liitto on saanut kriitikoilta ylistäviä arvioita.  

 

The Wall Street Journal totesi, että kirja on ”Mukaansatempaava! [--]Tämä 

aivopähkinä pitää otteessaan.” 

 

Samoilla linjoilla ovat olleet myös muut. ”Nerokas!” kirjoitti Publishers Weekly.  

”Kiehtova ja vaikuttava lukukokemus”, totesi Metro.  



  

 

Suomalainen Kartanon kruunaamaton lukija -blogi kirjoitti osuvasti: ”Mietin voiko 

Higashino räjäyttää potin kaksi kertaa. Kyllä voi.” 

 

Amazonissa Myrkyllisen liiton pistekeskiarvo on erinomainen 4,4. 

 

Mies mysteerien taustalla – Keigo Higashino 
 

Keigo Higashino on Japanin suosituin dekkaristi. Hän on persoonallinen 

tarinankertoja, jonka tavaramerkkinä ovat erittäin kekseliäät loppuratkaisut.  
 

Kirjailijana Higashino on erittäin tuottelias. Hän on kirjoittanut yli viisikymmentä 

dekkaria sekä muun muassa lastenkirjoja. Kansainväliseen kuuluisuuteen hän 

ponnisti Galileo-sensei-sarjallaan. Higashino on kirjoittanut viisi Galileo-dekkaria. 

Myrkyllinen liitto on niistä järjestyksessä toinen.   

 

Higashino karttaa julkisuutta. Hän ei ole antanut haastatteluja vuosiin, eikä hänen 

kuvaansa saa käyttää kirjan markkinoinnissa.  

 

Kirja saatavana kaikilla alustoilla 
 

Myrkyllinen liitto julkaistaan suomeksi 19. huhtikuuta. Kirjan julkaisee Kustantamo 

Punainen Silakka. Kirjan on suomentanut Raisa Porrasmaa.  

 

Fyysisen kirjan lisäksi teos on saatavana e- ja äänikirjana kaikilla isoimmilla digikirja-

alustoilla. Äänikirjan lukee Juhani Rajalin.  
 

Punainen Silakka on japanilaiseen rikoskirjallisuuteen erikoistunut pienkustantamo. 

Myrkyllinen liitto on Silakan toinen julkaisu.  
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