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Julkaisuvapaa heti

Japanin suosituimman dekkaristin
läpimurtoteos nyt suomeksi!
Keigo Higashinon Uskollinen naapuri oli valtava bestseller ja
arvostelumenestys Japanissa ja muualla Aasiassa. Kirjan julkaisee nyt
suomeksi uusi, japanilaisiin dekkareihin erikoistunut Punainen Silakka
-kustantamo.
Yksinhuoltaja Yasukon arki särkyy, kun ahne ja väkivaltainen ex-mies ilmestyy
varoittamatta hänen ovelleen. Yllätysvierailu päättyy sanaharkkaan, tappeluun –
ja miehen kuolemaan.
Murtunut Yasuko on soittamaisillaan poliisille tunnustaakseen tekonsa, kun
ovikello soi toistamiseen. Hiljainen ja huippuälykäs naapuri on kuullut kaiken ja
tarjoaa Yasukolle apuaan.
Poliisi ryhtyy selvittämään tapahtumia, mutta palaset eivät millään loksahda
kohdalleen. Pääepäillyllä eli Yasukolla näyttää olevan täydellinen alibi, kiitos
uskollisen naapurin.

Ilmiö Japanissa – kulttisuosikki Yhdysvalloissa
Uskollinen naapuri ilmestyi Japanissa vuonna 2006. Se oli välitön ilmiö ja myi yli
kaksi miljoonaa kappaletta, voittaen myös arvostetun Naoki-palkinnon. Kirjan
pohjalta tehtiin niin elokuva kuin TV-sarjakin.
Kirjan englanninkielinen käännös (The Devotion of Suspect X) oli
ilmestymisvuonnaan 2011 Edgar-finalisti. Kirja on edelleen jatkuvasti Amazonin
myydyin japanilaisdekkari.
Myös kriitikot ovat ottaneet Uskollisen naapurin hyvin vastaan.
New York Times totesi, että Uskollinen naapuri on ”Nerokkaasti rakennettu
mysteeri”. Los Angeles Times kirjoitti, että kirjassa on ”yksi kekseliäimmistä
loppuratkaisuista pitkään aikaan.”
Goodreadsissa Uskollisen naapurin pistekeskiarvo on erinomainen, 4,12.

Higashino – mysteerien mestari
Keigo Higashino on Japanin suosituin dekkaristi. Hän on persoonallinen
tarinankertoja, jonka tavaramerkkinä on erittäin kekseliäät loppuratkaisut.
Kuuluisin Higashinon luoma hahmo on Manabu Yukawa, fysiikan
apulaisprofessori, joka auttaa poliisina työskentelevää ystäväänsä. Higashino on
kirjoittanut useita dekkareita, joissa poliisien ”Etsivä Galileoksi” kutsuma
professori seikkailee. Uskollinen naapuri on niistä keskeisin.

Suomeksi huhtikuussa – takana uusi kustantamo
Uskollinen naapuri julkaistaan suomeksi 13. huhtikuuta. Kirjan julkaisee
Kustantamo Punainen Silakka. Kirjan on suomentanut Raisa Porrasmaa.
Punainen Silakka on uusi, japanilaiseen rikoskirjallisuuteen erikoistunut
pienkustantamo.
Punaisella Silakalla on oikeudet myös toiseen Higashino-dekkariin, nimeltään
Salvation of a Saint.
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