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Janette Backmanin rakastettu Satu maahispeikosta, A
Troll’s Tale välittää Lapin myyttistä kauneutta nyt myös
englanniksi
Kuvataiteilija ja kirjailija Janette Backmanin ihastusta herättänyt lastenkirja Satu
maahispeikosta (Aviador, 2017) ilmestyy 3.12.2018 nimellä A Troll’s Tale. Teoksen on
kääntänyt suomesta englanniksi Julia Kellums.
A Troll’s Tale on kuvitettu kertomus kaikenikäisille Lappiin rakastuneille ja Lapin
mytologiasta kiinnostuneille, joka lumoaa lukijansa maagisilla kuvillaan ja hurmaavalla
kertomuksellaan. Tarinan päähenkilö on pieni maahispeikko Halti, joka tahtoo nähdä ja
kokea koko laajan Lapinmaan. Halti lähtee rohkeasti kotikolostaan matkalle, jolla hän
kohtaa sykähdyttäviä maisemia ja saa uusia ystäviä. Hän tutustuu tarinoita kertovaan
karhuun ja metsälammen haukivanhukseen, saa liitää taivaalla tunturipöllön selässä ja
näkee vilauksen jopa salaperäisestä Tuliketusta. Pitkän taipaleen aikana pieni rohkea
matkaaja joutuu kokemaan iloa tuottavien elämysten lisäksi luopumisen tuskaa ja oivaltaa,
mikä elämässä on tärkeää.	
  
A Troll’s Tale on rovaniemeläisen Janette Backmanin (s. 1985) esikoiskirja. Teoksen upeat
kuvitukset ovat täysin hänen omaa käsialaansa. Taiteen ohella Backman tekee
luonnonsuojelutyötä ja rakastaa vaeltamista, luontovalokuvausta ja eläimiä.

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt	
  
Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin kustantaja Vesa
Tompurille tai tiedottaja Viivi Ängeslevälle. Lähetämme pyynnöstä myös
arvostelukappaleita teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse pdf-tiedostona.	
  
Vesa Tompuri, kustantaja
050 591 6059
vesa@aviador.fi 	
  
Viivi Ängeslevä, tiedottaja
050 495 1431
viivi@aviador.fi
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Northern Finnish mythology in A Troll’s Tale now charms
readers of all ages also in English
Artist and author Janette Backman’s adored first children’s novel, A Troll’s Tale (Satu
maahispeikosta, Aviador, 2017), is published in English on December the 3rd 2018. The
novel is translated from Finnish by Julia Kellums.
A Troll’s Tale is a beautifully illustrated story of Halti, a small troll, who leaves bravely his
small home to travel the magical Lapland. With his travel buddy Falav the Reindeer, he
meets new friends, such as a story-telling bear and an old, wise pike, flies the skies on a
snow owl and even sees glimpses of magical creatures. Eventually he meets his kin, a troll
girl called Freya, who touches his heart deeply, as do all the incredible experiences and
breathtaking nature of the North he faces during his long, eye-opening journey.
Janette Backman (b. 1985) is a painter and writer from Rovaniemi, Finland. She is forestry
engineer by education, and works on nature conservation. Backman is currently studying
applied visual arts. She loves hiking, nature photography, and all kinds of animals.
Backman has had many art exhibitions, but A Troll's Tale is her first book. The
mesmerizing illustrations of the book are entirely by Backman herself.

Copies of the book, photos and interviews	
  
Aviador will be happy to answer your inquiries and send copies of the book (bound book or
e-book) on demand. Please contact publisher Vesa Tompuri or publicist Viivi Ängeslevä for
copies, photos, other material and additional information.
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