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RADIO POPOV
RADIO POPOV kertoo yksinäisyydestä, ystävyydestä
ja tarinankerronnan voimasta. Lämmin seikkailutarina
tuo mieleen lastenkirjallisuuden klassikot Astrid Lindgrenistä Roald Dahliin, mutta tempaa mukaansa myös
aikuisen lukijan.
”Ehdokkuus tuntuu tavattoman tärkeältä. Se kertoo siitä,
että kirja on puhutellut lukijaa, mikä on ehkä paras palkinto jonka kirjailija voi työstään saada”, Anja Portin kertoo. Radio Popovia hän on työstänyt parin vuoden ajan:
”Kirjani lähtevät liikkeelle usein jostain yksittäisestä kuvasta tai tilanteesta. Tällä kertaa mielessäni pyöri kuva
yksinäisestä pojasta, joka odottelee unta yöllä eteisen matolla. Lueskelin samoihin aikoihin radion historiaan liittyvää kirjaa, jossa kerrottiin Aleksandr Popovista ja muista
radion kehittäjistä. Silloin syntyi ajatus radio-ohjelmasta,
jonka nimi olisi Radio Popov. Kertojanääni löytyi yllättä-

vän helposti. Tuntui siltä, että Alfred oli ollut pitkään hiljaa ja sai vihdoin tilaisuuden kertoa tarinansa, jonka minä
vain kirjoitin ylös.”
ANJA PORTIN (s. 1971) on helsinkiläinen kirjailija,
joka kirjoittaa sekä aikuisille että lapsille. Hän on aiemmin
kirjoittanut romaanin ja kolme lastenkirjaa. Lisäksi hän
on kirjoittanut ja toimittanut esseekokoelmia ja tietokirjoja. Hänen lastenkirjoistaan on tehty myös näytelmäsovituksia. Portin on opiskellut Helsingin ja Turun yliopistoissa ja valmistunut filosofian ja oikeustieteen maisteriksi.
Hän on työskennellyt muun muassa toimittajana ja tutkijana.
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RADIO POPOVISTA KIRJOITETTUA
”Nyt tuli luettua sellainen lastenkirja, että vetää melkein sanattomaksi
ja kylmät väreet kulkevat iholla. Radio Popov on valtavan hieno paketti, jossa suuria asioita käsitellään koskettavasti ja lämpimästi.”
HEMULIN KIRJAHYLLY -BLOGI
”Yksinäisyys ja sen eri muodot ja syyt ovat rakentavasti esillä maailmassa, joka vaikuttaa todelta mutta ei ehkä kuitenkaan ihan ole sitä.
Mukana on myös sopivasti jännitystä ja yllättäviä juonenkäänteitä niin,
että tarina ei polje paikallaan ja pakottaa välillä varpaisilleen. Kokonaisuus on mainio ja sopiva ei vain nuorille vaan aikuisillekin.”

”Anja Portinin Radio Popovin kekseliääseen tarinamaailmaan on helppo solahtaa. Se ei tarjoa sadun kimallusta tai hokkus-pokkus-ratkaisuja, mutta onnistuu silti kääntämään ankean lähtötilanteen parhain päin
ja valamaan toiveikkuutta myös lukijaan.”
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