
MITEN ELÄÄ JATKUVIEN OLETTAMUSTEN JA 
ENNAKKOLUULOJEN MAAILMASSA – JA MITÄ 
TEHDÄ, KUN ITSEKIN TULEE OLETTANEEKSI?

Hyväntuulinen ja raikas nuortenromaani Ihana 
voitti keväällä 2021 WSOY:n TaajuusZ-kirjoitus-
kilpailun. Säeromaanin elävästä ilmaisusta tulee 
mieleen spoken word, ja tekstissä kiteytyy se, mitä 
kirjoituskilpailulla haettiin: uusi ääni, joka kotimai-
sesta kirjallisuuskentästä vielä puuttui.

Lilja, ysiluokkalainen panseksuaali, on krooninen 
ihastuja. Uusimman someihastuksensa hän on ris-
tinyt Ihanaksi – sillä Ihana vain on niin ihana! Kun 
Ihana osoittautuu Liljan yksinhuoltajaisän uuden 
naisystävän lapseksi, ihastuminen saa uudet kier-
rokset. Somessa Ihana on itsevarma ja tiedostava 
muunsukupuolinen, mutta Ihanan konservatiivi-
nen äiti ei tiedä lapsensa todellisesta sukupuolesta 
mitään. Voiko Lilja hyväksyä, että isä seurustelee 
transfobiselta haiskahtavan naisen kanssa? Saako 
toista työntää väkisin ulos kaapista?

Parasta antia ovat nuoruuden kuvaukset,  
se miten väkevät tunteet välittyvät myös kielen 
tasolla. -- Näkökulma pysyy tiukasti nuorella 

ihmisellä, ja kokonaisuudesta tuleekin tunne, että 
nyt ollaan aidosti nuorten puolella. 

– JOHANNA SUOMALAINEN, KESKISUOMALAINEN

Terentjevan nuortenkirja Ihana (WSOY) on kevyt ja 
ilmava säeromaani nuoren ihmisen ihastumisesta. 

Sen teemat käsittelevät myös ennakkoluuloja 
ja transfobiaa. Terentjeva sanoo uskovansa 

kirjallisuuden voimaan lohduttaa, antaa ajateltavaa 
ja korvaavia kokemuksia – jopa jollakin tavoin 
muuttaa maailmaa. – NINA LEHTINEN, A AMULEHTI

Ihana on typografisesti kekseliäs,  
kerronnallisesti soljuva ja teini-ikäisyyttä 

tarkkanäköisesti kuvaava kirja. Tämä teos on 
ehdottomasti nimensä veroinen – ihana.  

– IBBY FINLANDIN ARVOSTELURA ADIN NUORISOJÄSEN                           

DESS TERENTJEVA (s. 1992) on suomenvenäläinen 
kirjailija. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopis-
tosta kirjallisuuden maisteriksi. Terentjevalta on 
aiemmin ilmestynyt kaksi romaania Neonkau-
punki-fantasiasarjaan, jota hän kirjoittaa yhdessä 
Susanna Hynysen kanssa. Ihana on Terentjevan 
ensimmäinen nuorten romaani.

”Nuoret ovat fiksuja, 
ajattelevaisia ja joskus 
he osaavat kuulla vaien-
nettujen ääniä aikuisia 
paremmin. Juuri nuorten 
kiihkeä välittäminen 
marginaalissa elävistä 
ihmisistä on toiminut 
kirjan inspiraationa”, 
Terentjeva kertoo. 
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