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Finn szerzőink életrajza 
 
Riku Korhonen Riku Korhonen (sz. 1972) 2003-ban debütált íróként, Kahden ja yhden yön tarinoita (Két és egyéjszakás történetek) című első regényéért elnyerte a finn Helsingin Sanomat napilap első-könyveseknek szóló elismerését. 2010-ben a finn szerzők közül elsőként részesült az Euró-pai Unió Irodalmi Díjában, mellyel Lääkäriromaani (Orvosregény, 2008) című alkotását ju-talmazták. Írói stílusát éleslátás és érzelmi intelligencia jellemzi. Itt közölt írása a Hyvästi, 
tytöt (Isten veletek, lányok!) című, 2009-es novellagyűjteményéből származik, melynek hu-moros, olykor abszurd történetei egyetlen kidolgozott narratívává állnak össze.  http://www.bonnierrights.fi/authors/riku-korhonen/   
Jari Järvelä Jari Järvelä (sz. 1966) bő két évtizedes írói pályafutása során számos regényt, novellát, rádió-játékot, valamint több színművet és operalibrettót is alkotott. 2007-ben finn állami irodalmi díjjal jutalmazták. Romeo ja Julia (Rómeó és Júlia, 2007) című regénye 2009-ben szerepelt az Északi Tanács Irodalmi Díjára jelölt alkotások között. Itt közölt írása a Novelli palaa! Matka-
novelleja (Visszatér a novella! Úti novellák; szerk.: Katja Kettu – Aki Salmela) című, 2013-as antológiából származik. http://www.bonnierrights.fi/authors/jari-jarvela/  
Mooses Mentula Mooses Mentula (sz. 1976) 2011-ben debütált íróként Musta timantti (Fekete gyémánt) című novellagyűjteményével, mely különösen gyermekkor-ábrázolásával és tiszta stílusával vívta ki a kritikusok elismerését. Első regénye, az Isän kanssa kahden (Kettesben apával, 2013) németül is megjelent (Nordlicht Südlicht, 2014), és egy részlete magyarul is olvasható a Ma-
gyar Lettre Internationale 2013. őszi számában. Jelen írása a Novelli palaa! Matkanovelleja (Visszatér a novella! Úti novellák; szerk.: Katja Kettu – Aki Salmela) című, 2013-as antológiá-ból származik. http://www.bonnierrights.fi/authors/mooses-mentula/   
Heli Laaksonen Heli Laaksonen (sz. 1972) az egyik legnépszerűbb kortárs finn költő, délnyugati finn nyelvjá-rásban írt verseivel vált ismertté. 2003-as Jänes pussis: Korvallissi runoi című, hangoskönyv-ként megjelent versgyűjteménye több mint 15 000 példányban kelt el Finnországban. Lírai alkotásai mellett szépprózát és publicisztikákat is ír. Itt közölt alkotása a Sekaherelmäpuu (Vegyesgyümölcsfa) című, 2003-as kötetéből származik. https://www.wsoy.fi/kirjailija/heli-laaksonen   
Miki Liukkonen Miki Liukkonen (sz. 1989) eddig megjelent két verseskötete és két regénye mind kritikai el-ismerést aratott hazájában, műveiért számos irodalmi díjra jelölték. Második regénye, a 2017-es O mindennapi emberek és nem mindennapi események, neurózisok, fixa ideák és 



2018. április    35 „borzongató irracionális történések megalomán, enciklopédikus elbeszélése. Itt közölt alkotá-sai 2011-es Elisabet, valamint 2013-as Valkoisia runoja (Fehér versek) című gyűjteményeiből származnak. http://www.bonnierrights.fi/authors/miki-liukkonen/   
Sanna Karlström Sanna Karlström (sz. 1975) eddig négy verseskötettel, egy regénnyel és egy gyermekkönyv-vel jelentkezett. Versgyűjteményeit Finnországban több díjjal is jutalmazták, így például Tai-
vaan mittakaava (Az égbolt léptéke, 2004) című, debütáló kötetéért elnyerte a finn Helsingin 
Sanomat elsőkönyveseknek szóló elismerését. Saját bevallása szerint azért ír, „hogy megtalál-jam a szavakat”. Itt közölt verse Päivänvalossa (Napfénynél) című, 2007-es kötetéből szár-mazik. http://kustantamo.sets.fi/kirjailijat/sanna-karlstrom/   
Jani Nieminen Jani Nieminen (sz. 1973) 2009-ben indult Kylässä (Vendégségben) című verseskötetével, melynek elbeszélésszerű versnarratívája 2011-es, az elválás és az elváláson való túllendülés témáira épülő Kodittomille koirille (Hajléktalan kutyáknak) című kötetében is felfedezhető. Itt közölt verse ez utóbbi gyűjteményéből származik. http://like.fi/kirjailijat/jani-nieminen/  
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