
                                           Täydellinen rikosromaani nuorille 

 

Karen M. McManusin romaani “Kaksi voi säilyttää salaisuuden: jos toinen heistä on kuollut” kertoo 
äärimmäisen kutkuttavasta mysteeristä, joka piinaa pikkukaupunkia. Kaksoset Ezra ja Ellery tulevat 
isoäitinsä luokse asumaan lukion viimeisen vuoden kunniaksi, ja rikosromaaneihin rakastunut 
Ellery on päättänyt samalla ratkaista paikkakunnalla tapahtuneita mysteerejä: hänen tätinsä katosi 
jälkiä jättämättä 20 vuotta sitten Homecoming-päivänä, ja viisi vuotta sitten tyttö kuristettiin 
kuoliaaksi kenenkään saamatta selville syyllistä. 

Romaanin tapahtuvat alkavat Ezran ja Elleryn saapuessa lentokentältä isoäitinsä kyydillä Echo 
Ridge -nimiseen pikkukaupunkiin. Matka alkaa heti huonosti, sillä yllättäen he huomaavat 
pimeässä kuolleen miehen, joka on jäänyt auton alle. Paikkakunnalle ominaiseen tyyliin auton 
ajajaa, eli tässäkin tapauksessa tappajaa, ei saada selville. He ajan kuluessa huomaavat, että kaikki 
tunnistavat heidät, sillä heidän tätinsä katoamismysteerin tietävät kaikki, mikä tekee heistäkin 
tunnettuja. He tutustuvat Malcolm-nimiseen poikaan, jonka veljeä epäillään viisi vuotta sitten 
tapahtuneesta murhasta. Malcolm on tottunut elämään niin sanottuna syyllisenä, sillä kukaan ei 
pidä epäillyn murhaajan veljestä, mutta hän yhdessä Elleryn kanssa päättää ratkaista, mitä Echo 
Ridgessä oikein tapahtuu. Pian lähestyvän Homecoming-juhlan takia alkaa ilmestyä uhkauksia, 
sabotointia ja pelkoa uudesta murhasta, mikä osoittautuu oikeaksi, kun yksi kolmesta 
Homecoming-kuningatar ehdokkaasta katoaa. Tapahtumat alkavat pikkuhiljaa paljastua loogisin 
perustein, mikä teki omasta lukukokemuksestani todella mielenkiintoisen. Rakkauteni rikos- ja 
mysteeriromaaneja kohtaan loi minulle ennakko-odotuksia romaania kohtaan, mutta voin iloisesti 
myöntää odotukseni täyttyneen täydellisesti. 

Samaistuttavuutta teokseen loi henkilöhahmot, jotka ovat nähneet ja kokeneet elämän huonoja 
puolia. Romaania lukiessa tuntee myötätuntoa heitä kohtaan, sillä en toivoisi, että kukaan joutuisi 
kokemaan samaa, kuin he. Suru ja ahdistus, mitä romaanissa kuvailtiin nuoren tytön kadotessa 
koskettaa, sillä voi vain kuvitella, mille hänen omaisistaan ja ystävistään tuntuu sillä hetkellä. 
Henkilöiden nuorille ominaiset tavat ja kiusallisen söpöt hetket loivat hyvää vastapainoa synkkää 
teemaa kohden. Minun itseni ollessa suurin piirtein samanikäinen henkilöiden kanssa myös teki 
heistä samaistuttavia ja minulle helpompaa myös eläytyä tapahtumiin. 

Olen lukenut kirjailijalta kaksi muutakin teosta: Yksi meistä valehtelee, ja myös siihen kuuluvan 
jatko-osan. Pidän hänen teoksistaan erittäin paljon, ja suosittelen lämmöllä muitakin niihin 
tutustumaan. Teokset ovat mielestäni nuorille suunnattuja henkilöhahmojen ja kiusallisten 
nuorille ominaisten tilanteiden takia. Vaikka romaanissa onkin synkkä teema, ovat tapahtumat 
hauskoja, eivätkä raskaita ja epämukavia lukea. McManus on todella hyvin kirjoittanut nuorille 
sopivia rikosromaaneja, joissa onnistuu saamaan lukijan eläytymään tapahtumiin ja pohtimaan 
mahdollisia ratkaisuja rikokselle. 

Antaisin kirjalle täydet viisi tähteä viidestä, sillä minun kohdallani se nappasi juuri täydellisesti. 
Juoni, henkilöt, mysteeri ja kaikista näistä muodostuva kokonaisuus on todella vaikuttava, ja 
suosittelen ehdottomasti muitakin sen tsekkaamaan. Jos romaanista innostuu, kannattaa myös 
kirjailijan muitakin teoksia käydä lukemassa. 


