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KIRJAN KUVAUS KINKKAUSKIVET
Tellervon vanhemmat ovat lähtöisin Viipurista, mutta kolmilapsinen perhe on
kotiutunut sisäsuomalaiseen kaupunkiin radiomastojen juurelle. Isä on suvun
miesten tapaan töissä rautateillä, ja Tellervo varttuu oppikouluikään junien
viheltäessä kotinurkalla. Sodan jälkeen eletään niukasti mutta tulevaisuuteen
luottaen, ja Tellervon ja hänen parhaan ystävättärensä Tuikan lapsuus on valoisa
ja täynnä pikkutyttöjen ihania asioita: kerätään filmitähtien kuvia, piirretään
vaatteita paperinukeille, prässätään kasveja, pestään tennareita, kuunnellaan
radiosta Miliza Korjusta ja Pekka Lipposen seikkailuja, luetaan auringon
lämmittämällä ullakolla Runotyttöjä, kirjoitetaan herttaisen naiiveja tunnustuksia
päiväkirjaan, käydään kirittämässä Siiri Rantasta ja Veikko
Hakulista.Hämeenlinnalainen Terttu Autere sai runsaasti kiitosta
esikoisteoksestaan Kirjepostia. Kinkkauskivissä hänen taitonsa mestarillisena
tunnelman-luojana loistaa yhtä kirkkaana: Tellervon elämän pikku episodit
palauttavat jokaisen suuriin ikäluokkiin kuuluvan mieleen omat lapsuusmuistot ja
aikuistumisen ajat nostalgisina ja hiukan haikeina tuokiokuvina.
KINKKAUSKIVET | KIRJASAMPO.FI - KIRJALLISUUDEN VERKKOPALVELU
Mitä lukisin seuraavaksi? Kirjastojen Kirjasampo.fi auttaa sinua löytämään
kiinnostavat kirjailijat, kirjat ja lukukokemukset. Osta kirja Kinkkauskivet - Autere,
Terttu Suuri Suomalainen Kirjakerho -verkkokaupasta. kovakantinen, 2009, 35,95
€. Jäsenenä saat kirjat edulliseen kerhohintaan! Tellervon vanhemmat ovat
lähtöisin Viipurista, mutta kolmilapsinen perhe on kotiutunut sisäsuomalaiseen
kaupunkiin radiomastojen juurelle. Isä on suvun miesten. Hinta: 24,40 €. sidottu,
2009. Lähetetään 1?4 arkipäivässä.. Osta kirja Kinkkauskivet Terttu Autere (ISBN
9789512351275) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen. Olen aina pitänyt itseäni
dekkari-ihmisenä, mutta siitä huolimatta mukaani tarttuu kirjoja vähän joka
genrestä. Välillä mielentila tai vuodenaika vaatii. www.prisma.fi Osta nyt
kirjakaupastamme 10 €:lla kirjailijan Terttu Autere uusi kovakantinen kirja
"Kinkkauskivet" Terttu Autere: Kinkkauskivet Terttu Autereen Kinkkauskivet kertoo
lapsuudesta 50-luvulla ja moni muistaa sen ajan hyvin. Selkokielisen keittokirjan
perinneherkut herättävät myös monia muistoja. Pohdin aihettani pitkään, ja
loppujen lopuksi opettajani antoi minulle idean lapsen maailmasta. Aihe kuulosti
mielenkiintoiselta ja hauskalta. Terttu Autereen ensimmäiset romaanit julkaistiin
peräkkäisinä vuosina: Kirjepostia vuonna 2008 ja Kinkkauskivet vuonna 2009.
Hämeenlinnalaisen kirjailija Terttu Autereen (s. 1941) romaaneista Kirjepostia
(2008) ja Kinkkauskivet (2009) tulee mieleen ns. hyvän mielen (feel good. Kirjan
jos toisenkin Sivut. Etusivu Tellervon vanhemmat ovat lähtöisin Viipurista, mutta
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kolmilapsinen perhe on kotiutunut sisäsuomalaiseen kaupunkiin radiomastojen
juurelle. Isä on suvun miesten. Terttu Autereen Kinkkauskivet kertoo lapsuudesta
50-luvulla ja moni muistaa sen ajan hyvin. Selkokielisen keittokirjan perinneherkut
herättävät myös monia muistoja.
SSKK.FI - KINKKAUSKIVET - AUTERE, TERTTU | SUURI SUOMALAINEN
KIRJAKERHO
Kinkkauskivet Terttu Autere 24,40 € sidottu. Sininen hatturasia Terttu Autere
24,90 € Näytä lis ää. Lisää tarjouksia. Kinkkauskivet, Karisto, 2009; Sininen
hatturasia, Karisto, 2011; Huhtikuun morsian, Karisto, 2013; Kuka murhasikaan
rouva Holmin?, 2014; Kuolema Eedeniss. Leena Ahlholm (KP) Terttu Autere:
Kinkkauskivet. 207 s. Karisto, 2009. Ylivieskassa pitkään äidinkielen ja historian
lehtorina toiminut Terttu Autere ryhtyi. Kinkkauskivet. 1 like. Book. This Page is
automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not
affiliated with or endorsed by anyone. Kinkkauskivet Autere, Terttu Kovakantinen
kirja Karisto 2009. 14,90. Kinkkauskivet on Autereen lapsuuskuvaus. Jörn
Donnerin sarja Angelasta 2. maailmansodan ajalta ja suomenruotsalaisen suvun
vaiheista: Nyt sinun täytyy,. Terttu Autere : Kinkkauskivet (UUSI) (1.p.)
ORIMATTILA . Sulkeutuu 24.11. klo 16:04 Osta heti. Osta nyt antikvariaatista
huippukuntoisena 20 €:lla kirjailijan Terttu Autere käytetty kovakantinen kirja
"Kuka murhasikaan rouva Holmin" nTerttu Autere: Kinkkauskivet.
Lapsuustunnelmia radanvarresta ja takapihoilta. Karisto. nJukka Behm: Matkoilla.
Thaimaaseen sijoittuva romaani kirjoittamisen. Kinkkauskivet tulvii tunnelmia,
jotka ovat tuttuja kaikille 50-luvulla lapsuutensa viettäneille. Elämykset ovat
vahvasti aistittavia, nostalgisia,. Kirsi innostuu historiasta, erityisesti
kulttuurihistoriasta ja yhteiskunnallisista aiheista. Kauniit, visuaaliset tietokirjat
saavat aina tarttumaan kirjaan. Eikös tämä ole Auteren ensimmäinen dekkari?
Olen lukenut tämän sarjan kolme ensimmäistä osaa sekä Kinkkauskivet, ja siinä
mielessä olikin aika erikoista. Autere, Terttu: Kinkkauskivet Tellervo elää
lapsuuttansa ja nuoruuttansa sodan jälkeisen ajan ulkonaisesti niukissa oloissa.
Tellervon ja hänen parhaan Terttu Autere: Kirjepostia (2008), Kinkkauskivet
(2009), Sininen hatturasia (2011), Huhtikuun morsian ((2013), Kuka murhasikaan
rouva Holmin (2014)
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