
Hulvaton karhukirja valloittaa 

kaikenikäisten sydämet

Mitä tehdä, jos kohtaa metsässä karhun? Kirjailijakaksikko 
MALIN KIVELÄ ja MARTIN GLAZ SERUP neuvovat ihanassa,  
hulvattomassa Jos kohtaat karhun -kirjassaan, mitä tehdä,  
jos ihan oikeasti kohtaa karhun. Samalla LINDA BONDE-

STAMIN upeasti kuvittamassa teoksessa kannustetaan pientä 
lukijaa miettimään ihmisen ja eläimen suhdetta. Idea kir-
jasta syntyi jo vuosia sitten, kun tanskalaiskirjailija Glaz 
Serup raportoi ystävälleen Kivelälle, kuinka seikkaperäisiä 
neuvot suomalaisessa erämaaoppaassa olivat.

”Älä juokse, sillä karhu juoksee nopeammin kuin sinä. Älä 
kiipeä, sillä karhu myös kiipeää paremmin kuin sinä ja niin 
edelleen. Mietimme, missä voisimme olla parempia. Ainakin 
läppärillä kirjoittamisessa! Pohdimme, että tästä voisi tulla 
hyvä taidejuttu. Ehkä jonkinlainen varjo-opas erämaakävi-
jöille, pamfletti? Minusta oli hauska pitää juttu todella yksink-
ertaisena. Tämä on tavallaan vinksahtanut eräopaskirjanen”, 
kuvailee Malin Kivelä, joka myös suomensi kirjan.

Linda Bondestam sanoo, että kuvittajalle tämänkaltainen 
ytimekäs idea on erityisen mielekäs, koska se antaa valta-
vasti mahdollisuuksia kuvakerrontaan.

”Sain siis itse keksiä, että kirja kertoo partiolaisen 
metsäretkestä. Viimeisen vuoden aikana kaikki työmatkat ovat 
jääneet pois, joten minulla on ollut tavallista enemmän aikaa 
kokeilla eri materiaaleja ja tekniikoita. Minusta vesivärit 
sopivat erityisen hyvin metsämaiseman kuvitukseen.”

Bondestamin silmin kirja kertoo myös siitä, miten pieni 
ihminen loppujen lopuksi on kohdatessaan luonnon.

”Minulle oli tärkeää, että kirjassa karhu on oikea karhu 
eikä muutu miksikään kesyksi nalleksi. Oli vapauttavaa tehdä 
hauskalla tavalla pelottava kirja.”

    MALIN KIVELÄ (s. 1974) on palkittu suomenruotsalainen kirjai-

lija, joka on kirjoittanut neljä romaania, lastenkirjoja ja näytelmiä. 

MARTIN GLAZ SERUP (s. 1978) on tanskalainen kirjailija, jonka 

teoksia on julkaistu seitsemässä maassa. LINDA BONDESTAM 

(s. 1977) on palkittu suomenruotsalainen kuvittaja-kirjailija, joka 

on saanut mm. Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkir-

jallisuuspalkinnon. Jos kohtaat karhun (Om du möter en björn, 

Förlaget) oli August-palkintoehdokkaana ja palkittiin Grafian 

Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailussa.
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”Tekstin leikkisyys ja 
jännittävyys sekä kuvien 
vaihteleva koko tuovat 
teokseen dynamiikkaa.”
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