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Ilonhilaaja Panu Rajala Hent PDF "Mutta hetkinen, eikö vain valo sytykin jo tuon korkean kerrostalon
ylimmäiseen ikkunaan, toiseen vasemmalta, missä verho heilahtaa ja uninen pärstä pällistelee ulos ohutta
tukkaa silmiltä haroen. Hän se on, tämän kertomuksen päähenkilö, jollaiseksi hän ei kuunaan voisi itseään

kuvitella. Äänetön mies vailla ominaisuuksia. Ehkä hän on luonnostaan aamuvirkkua tyyppiä, näitä
miehuuden ja vanhuuden välimailla keikkuvia äijänköriläitä, joilla on menneisyyttä enemmän kuin
nykyisyyttä ja tulevaisuutta arvaamattoman vähän, sillä tutkimattomat ovat tämänkin herran tiet."

Kyrönsarven kunnan ansioitunut verojohtaja Kosti Korvensuo jää eläkkeelle samaan aikaan kun Donald
Trump valitaan Yhdysvaltain presidentiksi. Suuria käännekohtia molemmat, eletään uutta maailmanaikaa. Ei

osannut Korvensuo aavistaa, mitä kaikkea seuraisi hänen ensimmäisinä eläkekuukausinaan.

Panu Rajalan satiirinen romaani hilaa väkisin ilon pintaan viimeaikaisten maailmantapahtumien
säikäyttämissä lukijoissa.

Panu Rajala on suomalainen kirjailija ja tutkija. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori. Rajala on toiminut
Helsingin yliopiston assistenttina, MTV Oy:n teatteripäällikkönä ja Hiidenkivi-lehden päätoimittajana. sekä

Tampereen yliopistossa teatterin ja draaman tutkimuksen professorina Rajala on työskennellyt myös
teatteriohjaajana sekä elokuvan parissa dramaturgina. Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa käsittää mm. useita

elämäkertoja tunnetuista suomalaisista kulttuuripersoonista.
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