AARNE HAAPAKOSKI-LUKUPIIRI
TI 6.5.2014 Poleenissa Pieksämäellä, jossa käsiteltiin
VICTOR MARION historiallinen romaanitrilogia Ranskan vallankumouksen ajoilta: (Kustannus Oy Mantere,
Hki 1946)
TEMPLE-TORNIN VANKI
AAVEKUNINGAS JA
KRUUNUNTAVOITTELIJAT

TEMPLE-TORNIN VANKI
Tarina alkaa vuodelta 1792, jolloin kuningas Ludvig XVI, Marie Antoinette ja perintöprinssi joutuvat
vangeiksi Temple-Torniin. Kuninkaalla on kannattajansa ja erilaisia salaliittoja kuningasperheen
vapauttamiseksi syntyy mutta ne epäonnistuvat. Lopulta kuningas mestataan. Marie Antoinette ja nyt
kruununprinssi pidetään edelleen vankina ja prinssi erotetaan äidistään ja hänelle määrätään erilliset
kasvattajat ja huoltajat. Marie Antoinette on siirretty pois Temple-tornista ja pian hänet mestataan. Pieni
joukko kruununkannattajia haluaa vapauttaa kruununprinssin ja salajuonen kautta hän vapautuukin erikoisella tavalla?!
AAVEKUNINGAS
Kruununprinssi on joutunut peltisepän ottopojaksi ja pääsee seikkailemaan Portugalissa ja Espanjassa, jossa
on mukana vapaustaisteluissa. Pohjois-Afrikassa Marokossa riehuu vapaustaistelut ja niihinkin
kruununprinssi osallistuu. Hänestä on tullut loistava tulkki mm. egyptin kielessä ja hän pääsee Napoleonin
mukaan Venäjälle. Kruununprinssillä riittää seikkailuja, kunnes hän parinkymmenen vuoden kuluttua palaa
Ranskaan.
KRUUNUNTAVOITTELIJAT
On vuosi 1821. Kruununtavoittelijoita on joka puolella. Ludvig XVIII on vallassa vaikkakin valta on
heikentynyt ja tyytymättömyys kasvanut kansalaisten parissa. Vallankaappausta suunnitellaan ja
toteutetaan vaikka se epäonnistuu. Euroopassa kuohuu. Salaliittolaisia riittää ja jotkut heistä vangitaan ja
viedään Pirunsaarille. Kruununprinssillä on kaksoisolento ja molemmilla omat kannattajansa. Oikealla
kruununprinssillä on poika, jota hän lähtee etsimään. Lopulta he tapaavat eriskummallisissa olosuhteissa.
--------------------------------------------------------------------------------Lukupiiri kävi läpi varsinaisesti ensimmäisen kirjoista eli Temple-tornin vanki. Pidemmälle kirjoissa emme
ehtineet. Lukupiiriläisillä ei ollut kirjasta lukukokemusta - kirjoja ei ollut saatavana - joten käsittely oli
hyvin yksipuolista lukupiirin vetäjän kertomaa.
Kirja kirvoitti kylläkin keskustelun tuon ajan tapahtumista Ranskassa ja Euroopassa. Vapaustaisteluja alettiin
käydä Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa. Pohjois-Afrikka ja Amerikka olivat myös vapaustaistelujen
kentässä.

Tuon ajan historia ja tapahtumat kiinnostivat ja kirjan juonen lyhykäisesti läpikäyden totesimme, että
jatkamme kirjojen käsittelyä kunhan jokainen lukupiiriläinen on saanut kirjat luettua. Historian harrastaja
huomaa, että Haapakoskella on historia hallussaan, erityisesti Ranskan historia ja historiaa vähemmän
tuntevalle hänen kerrontatapansa ja juonikudelmansa ovat melko lystikkäitä.
Yleensä Aarne Haapakosken ja hänen eri nimimerkeillä kirjoitettuja kirjoja on vaikea löytää. Kirjastoissa
saattaa olla joku kappale, varastoista löytyy ehkä joku, mutta päääasiassa divaareista, kirjamessuilta tai
nettikaupoista voi onnistaa jonkun kirjan hankkiminen. Lukupiiriimme saa osallistua kuka tahansa, onpa
kirjan lukenut tai ei. Monesti mielekkäämpää on kuitenkin, jos on päässyt henkilökohtaisesti tutustumaan
kirjan sisältöön.
Jatkamme lukupiiriä tulevaisuudessa mutta ajankohta on vielä avoin.
Kiitän kaikkia ahkeria lukupiiriläisiä. Olemme päässeet hyvään alkuun Aarne Haapakosken alias Outsiderin
alias Victor Marion etc. kirjojen käsittelyssä. Olemme konkreettisesti käyneet läpi kaikkea” maan ja
taivaan” ja menneen ja tulevan väliltä.
Lukupiirin vetäjä Marja Hotti

