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Monen naisen loukussa - Marjo Lanérin esikoisromaani Pahaksitekijä kertoo taustansa
kanssa kamppailevista ihmisistä, mutta romaanissa olisi huolittelun varaa
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Outokumpulaisen Marjo Lanérin Pahaksitekijä on hänen ensimmäinen romaaninsa. Aiemmin tänä vuonna ilmestynyt
novellikokoelma Hospoti oli koskettava syrjään sysättyjen ihmiskohtaloiden luotsaus, mutta valitettavasti tällä kertaa ei ylletä
samaan.

Pahaksitekijä rakentuu kahden näkökulman vuorottelulle. Tero on uskontotieteen graduntekijä, perintöasunnon vuokraisäntä ja
seksimaanikko. Yksi nainen ei riitä hänelle. Hän uskoo tai on ainakin uskovinaan polyamoriaan.

Hennakin on uskontotieteen opiskelija. Hän retkahtaa Teroon raskaaksi tuloon asti: Ihan yllätys oli itellenikin, mutta aborttia minä
en voi ees ajatella. Eikä siitä mitään hyötyä olis, kun sitä enää tässä vaiheessa tehdä. Ja mä olen jo neuvolan asiakas. Mä olisin
vaan toivonu että me oltais voitu sopia asioita niin ku aikuiset. Että lapsen etu menis meiän edelle. Sä saisit tavata lasta jos haluat
ja maksat elatuksesta osuutes.

Outokumpulaiskirjailija Marjo Lanér kuvattuna syksyllä 2020. Kuva: Pia Paananen

TERON ENSIMMÄINEN osuus on minämuotoinen, muut ovat objektiivista kerrontaa. Minämuoto kautta linjan olisi kenties
palvellut paremmin henkilöhahmojen tunnetiloja kuvattaessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Nyt näkökulmat ovat paljolti ulkokohtaista referointia, toki havainnollisesti ja yksityiskohtaisesti kirjoitettua. Realistista tasoa
puhkovat lähinnä painajaiset. Seksikuvaukset ovat tympeän naturalistisia.

Miljöönä on Helsinki, mutta myös Kehä kolmosen ulkopuolelle viitataan: Henna on muuttanut kaupunkiin Mäntyharjulta.
Pääkaupunki näyttäytyy lähinnä kadunnimien luettelona.
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NÄYTÄ LISÄÄ

LUITKO JO NÄMÄ?
ISYYn hallituksen puheenjohtaja Sami Tanskanen, 26, koki "järjestöherätyksen" lukiolaisena muttei arvannut päätyvänsä
ylioppilaskunta-aktiiviksi - "Maisterivaiheessa huomasin, että täällä voi tehdä muutakin kiinnostavaa kuin gradua"

Pulaa on nyt moottorikelkoista, sähköpyöristä ja ajoasusteista - Jokikoneen toimitusjohtaja Veli-Pekka Halonen:
"Kaikista kallein kauppa on tekemätön kauppa"

Tanskasen perhe hakee Niittylahteen rakentuvaan taloon klassista ja luonnonläheistä tyyliä: "Se on inspiroivaa, että
kaikki valinnat saa tehdä alusta alkaen itse"

PAHAKSITEKIJÄN ANSIOITA on jälleen kerran kipuilevan taustan kanssa kamppailu. Tero on joutunut pedofilian uhriksi.
Vaikka hän kuinka koittaa ajatella muuta, Mauri isoine kovine käsineen vyöryy päälle. Juuri täällä, kylpyhuoneessa ensimmäistä
kertaa, kun hän oli kaksitoista. Hänellä oli jaloissa karvoja, joita ei ollut ennen huomannut. Mauri tuli kysymättä kylpyhuoneeseen
ja huomasi jalat. Mies halusi ehdottomasti ajella karvat pois. Kuvaus muuttuu rajuudessaan ja karmeudessaan intensiiviseksi.

Myös teoksen loppuun säästetty yllätys kiristää muuten väljähköä jännitettä. Romaanimuoto on kuitenkin vielä hakusessa, ja
Marjo Lanér onkin omimmillaan lyhyessä muodossa. Kieliasussa olisi ollut runsaasti huolittelun varaa.


