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Vuoden dekkariyllättäjä tuli 
Japanista – Uskollinen naapuri 
suosittu kaikilla alustoilla  
 

Uusi kustantaja, tuntematon kirjailija, dekkarille outo kielialue. Tästä 

lähdettiin, kun Punainen Silakka julkaisi huhtikuussa japanilaisen 

Keigo Higashinon Uskollinen naapuri -dekkarin. Kirja on kuitenkin 

menestynyt loistavasti ja ollut vuoden isoimpia yllätyshittejä.  

 

Japanin suosituimman dekkaristin Keigo Higashinon Uskollinen naapuri julkaistiin 

Suomessa huhtikuussa 2020. Kirja on Kustantamo Punaisen Silakan 

esikoisjulkaisu.  

 

Kirja on ollut yllätyshitti ja menestynyt upeasti kaikilla alustoilla.  

 

Kirjan ensimmäinen painos myytiin loppuun kahdessa kuukaudessa. Toinen 

painos löytyy nyt kaupoista.  

 

Kirjasta on tehty myös e- ja äänikirja. Molemmat löytyvät kaikilta isoimmilta 

digialustoilta. Kuuntelumäärät ovat ylittäneet kaikki odotukset.  

 



  

”Japanilainen dekkari kiinnostaa lukijoita, ja on ollut hyvä saada avaus sille 

puolelle”, toteaa BookBeatin maajohtaja Sari Forsström.   

 

Kirja on ollut julkaisustaan lähtien kirjaston käyttäjien suosiossa. Muun muassa 

Helmet-järjestelmässä siihen on ollut yli 700 lainaajan jono koko kesän ja syksyn. 

 

Media tykkää – kirja-Insta RAKASTAA 

 

Media on huomioinut Uskollisen naapurin erinomaisesti. Arvostelut ovat olleet 

positiivisia kautta linjan. Arvosteluissa on nostettu esiin erityisesti kirjan 

poikkeuksellisen yllättävä loppuratkaisu.  

 

”Lopun erittäin nokkela käänne yllättänee lajityypin paatuneetkin harrastajat.” 

- Helsingin Sanomat 

 

”On aika yleistä, että dekkarin loppuratkaisua mainostetaan yllättäväksi. Niin 

tapahtuu Uskollisen naapurinkin kohdalla, mutta nyt sanoille on normaalia 

enemmän katetta. En muista, että dekkaririntamalla olisi aiemmin tullut vastaan 

vastaavaa yllätyskäännettä.” 

- Turun Sanomat 

 

”Psykologinen dekkari on hidastempoinen, mutta koukuttava, tapahtumat 

etenevät vääjäämättöminä kuin oopperassa kohtalokkaaseen loppuun saakka.” 

- Keskisuomalainen 

 

”Loppuratkaisujen eriskummallisuus nostetaan aina markkinointivaltiksi, jolla on 

harvoin katetta. Mutta tällä kerralla on, ilman että keikaukset vaikuttaisivat 

teennäisen kimurantilta: Uskollinen naapuri on läpikotaisin motivoitu 

psykologinen tutkielma.” 

- Suomen Kuvalehti 

 



  

***** 

- Eeva 

 

Myös sosiaalinen media on ollut innoissaan Uskollisesta naapurista. Kirjapuolen 

merkittävimmässä somemediassa, Instagramissa, kymmenet kirja-influensserit 

ovat hehkuttaneet kirjaa.  

 

”Ihan loistava! Pitää täydellisesti otteessaan alusta loppuun, kirja täynnä 

koukuttavia juonenkäänteitä ja mielenkiintoisia henkilöhahmoja. Ja 

loppuratkaisua en arvannut minäkään, olin aivan metsässä omien aavistuksieni 

kanssa. Vau, siis vau. Täydet 5 tähteä.” 

@HENNANKIRJAT  

 

”Hyvin japanilainen, tietysti. Juoni punottu mestarilliseksi. Pinnalta katsoen 

tapahtuu vähän, mutta pinnan alla sitäkin enemmän! Suosittelen, erityisesti 

matikisteille.” 

@KIRSINKIRJANURKKA  

 

”Teos pitää pihdeissään alusta loppuun. Tarinaa on pakko lukea eteenpäin – jos 

vielä yhden luvun… Todella oivallista luettavaa korona-aikaan, ajatukset 

liimautuvat juoneen ja kiehtovaan henkilögalleriaan, ulkomaailma häviää. 

Loppuratkaisu on uskomattoman kekseliäs, ainakin kaikki omat pohdintani 

menivät täysin metsään.” 

@MARIMOISIO  

 

”Hienosti punottu juoni, joka avaa japanilaista kulttuuria ja taitavan 

matemaatikon ajatuksia. Tosi mielenkiintoinen teos pitää imussaan alusta 

arvoitukselliseen loppuun saakka. Suosittelen!” 

@KOUKUSSAKIRJOIHIN  

 

 



  

Seuraava kirja huhtikuussa 

 

Uskollinen naapuri saa jatkoa ensi huhtikuussa, kun Punainen Silakka julkaisee 

kirjalle itsenäisen jatko-osan. Uuden teoksen nimi on Myrkyllinen liitto.  

 

------------------------------------------------------------ 

 

Punainen Silakka  

Uusi, japanilaiseen rikoskirjallisuuteen erikoistunut punavuorelainen kustantamo.  

 

Keigo Higashino 

Japanin suosituin dekkaristi. Persoonallinen tarinankertoja, jonka tavaramerkkinä 

ovat kekseliäät loppuratkaisut. Higashino on julkaissut Japanissa kymmeniä 

dekkareita sekä muuta kirjallisuutta. Kuuluisin hänen luomansa hahmo on 

Uskollisessa naapurissakin seikkaileva ”Etsivä Galileo”. Higashino kammoaa 

julkisuutta eikä ole antanut haastatteluja yli kymmeneen vuoteen. Edes hänen 

kuvaansa ei saa käyttää kirjojen markkinoinnissa.  

 

------------------------------------------------------------ 

 

Lisätietoja ja arvostelukappaleet: 

Rami Ahonen  

Kustantamo Punainen Silakka  

rami@punainensilakka.fi               

050 352 4847 

 

Kuvat 

 

Kirjan kansi ja Punainen Silakka -logo ovat ladattavissa osoitteesta 

www.punainensilakka.fi/media 

 



  

 


