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Uusi viikinkiseikkailu herättää henkiin 800-luvun Hämeen ja esittelee 

naissoturin  

Soturiprinsessa Emerentia tarttuu jouseen ja miekkaan ja muuttaa Hämeen kohtalon 

kolmiosaisessa historiallisessa jatkokertomuksessa Kadonneen valtakunnan 

aikakirjat.   

Freelancetiedottaja ja -toimittaja E. E. Leivon julkaisema, viimeisimpiä arkeologisia tutkimuksia 

hyödyntävä romaanisarja koostuu toistaiseksi kolmesta romaanista Soturiprinsessa, Idän 

turkiskauppias ja Kuninkaan testamentti.  

Kirjan julkistamista juhlitaan lauantaina 14.4.2018 klo 12 - 14 Kievari Aijakassa Auttoisilla 

Padasjoella, osoite Kylänraitti 22. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Auttoinen, kirjoittajan entinen kotikylä, näyttelee tarinassa keskeistä roolia. Ensimmäiset maininnat 

tästä aikanaan Suomen suurimmasta kylästä ovat jo 1400-luvulta. Romaaneissa seikkaillaan myös 

Hämeen tärkeimmillä linnavuorilla, muun muassa Hakoisilla, Hangastenmäellä ja Rapolassa sekä 

muinaisessa Porvoossa ja Karjalassa.  

Kouvolassa syntynyt E. E. Leivo (s. 1971) on työskennellyt viimeksi Padasjoen ja Kuhmoisten 

Sanomissa. Hän valmistui Turun yliopistosta alun perin musiikkitieteilijäksi ja työskenteli 

musiikkialalla, mutta opiskeli myöhemmin myös arkeologiaa. Omakohtainen jousiammunta- ja 

keskiaikainen taisteluratsastusharrastus innostivat kirjoittamaan vallasta ja taisteluista.  

Kirjoittajan isoisä oli padasjokelainen lehtimies, kansankirjailija ja kansanperinteenkerääjä Topias 

Leivo (1893–1979), jonka rakentamassa maatalossa E. E. Leivo aloitti kirjoittamisen muutettuaan 

sinne seitsemän vuotta sitten.  

– Alun perin julkaisin kirjasarjan pikemminkin itseäni varten, sillä tarina oli elänyt päässäni monta 

vuotta. Ensimmäinen kirja sai kotikylässäni Auttoisilla kuitenkin sen verran hyvän vastaanoton ja 

kyläläiset ottivat sen omakseen, joten päätin jatkaa kirjallista harrastustani. Siksi uskon muidenkin 

pitävän tarinasta.  

– Erityisesti vahva naispäähenkilö on saanut hyvää palautetta jopa parilta kustantajalta kieltävästä 

kustannuspäätöksestä huolimatta. Nyt kirjasarjaa pitäisi kai jossain vaiheessa markkinoidakin, että 

muutkin saavat siitä tietää. Itse en haluaisi olla esillä, mutta tarina ja luomani viikinkiaikainen 

yhteiskunta sen sijaan ansaitsisivat omasta mielestänikin huomiota, vaikkeivät arkeologiasta 

ammentavat romaanit tällä hetkellä ehkä muodissa olekaan, Leivo pohtii.  

Kirjoittajan tärkeimmät esikuvat ovat Alexandre Dumas ja Zacharias Topelius, jolle kirjoista kolmas, 

Kuninkaan testamentti, on omistettu. Päähenkilö on saanut nimensä Välskärin kertomuksista.  

Kaikki kolme osaa ovat nyt myynnissä sekä e-kirjoina että painettuina. Jatkokertomuksen kaksi 

ensimmäistä osaa Soturiprinsessa ja Idän turkiskauppias ilmestyivät viime vuonna ja kolmas osa 

Kuninkaan testamentti maaliskuussa. Toimittajat voivat tilata maksuttomat arvostelukappaleet 

lähettämällä sähköpostin yhteystietoineen osoitteeseen lehdisto@bod.fi.   

Lisätiedot: puustellintarinat@gmail.com 
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