
Douglas Stuart 

Shuggie Bain

”Sä et rakasta mua”, Agnes toisti yhä uudelleen.
Shuggie veti oven hiljaa kiinni perässään. Hän istui
alas ja kokosi hetken itseään ennen kuin soitti
hätänumeroon ja pyysi lähettämään ambulanssin. 
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Kuva: Clive Smith / WSOY 

Douglas Stuartin esikoisromaani Shuggie Bain kertoo
pienestä skottipojasta Shuggiesta ja hänen äidistään
Agnesista, joka hukuttaa toivottomuuttaan alkoholiin.

Agnes ei tunne kuuluvansa ankean näköalattomaan
työläisyhteisöön 1980-luvun rähjäisessä Glasgowssa.
Vaikka elatusmaksut hupenevat juomiseen, äiti on
yksinäiselle pikkupojalle rakas. Agnesin pelastaminen
osoittautuu kuitenkin mahdottomaksi tehtäväksi.

Herkkää Shuggie Bainia kiusataan julmasti koulussa ja
naapurustossa. Hän yrittää olla normaali poika, mutta
erilaisuus paistaa hänestä jo kauas. ”Hänestä tuntui että
jokin oli pielessä. Tuntui kuin jokin hänen sisällään olisi
koottu väärin. Tuntui kuin kaikki olisivat nähneet sen,
mutta hän olisi ollut ainoa, joka ei tiennyt, mistä oli
kysymys. Hän oli vain erilainen – siis vääränlainen.”

Shuggie Bain voitti Booker-palkinnon vuonna 2020. Teos
pohjautuu kirjailijan omaan lapsuuteen, ja siitä on tekeillä
televisiosarja. 
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Kirjavinkkari
Helsinkiläinen Petter Pulkkinen muistelee oma-
kustanteessa kiitollisena Eeva-vaimoaan – sankaria ja
ilopilleriä.

Vaikka taistelu herra Alzheimeria vastaan oli häviöön
päättyvää viivytystaistelua, Petter ymmärsi, että myös
sairausaikana elämänlaatu muodostuu asioiden
hallinnasta, vapaudesta, turvallisuudesta ja ilosta. 

Toivo ja unelmat ovat tärkeitä sekä muistisairaan
ihmisen että omaishoitajan näkökulmasta. 

Petter Pulkkinen, Täyttä elämää – Alzheimerin
kanssa 

Shuggien pää nytkähti
taaksepäin inhosta. ”Kuka äidistä
sitten huolehtii?”
 

Douglas Stuart
Shuggie Bain

Tajusimme järkyttyneinä, että
nyt olimme tosi pulassa.

     
 

Petter Pulkkinen 
Täyttä elämää - Alzheimerin kanssa 

Keskustelunaiheita 
Millaisen kuvan kirja luo Shuggie Bainin elämästä?
Minkälaisia ajatuksia teos synnyttää ylipäänsä
nuorista hoivaajista? 
Miten kirja kuvaa alkoholismia ja riippuvuuksia?
Miksi äiti juo?
Mitä ajatuksia teos herättää lähimmäisen-
rakkaudesta? 
Millaisia tunteita kirjan lukeminen saa aikaan?
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Peter ja Eeva Pulkkinen
Kuva: Susanna Kekkonen 
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