
 

 

Toukokuun kirjailijaesittelyssä Stephen King 

Yhdysvaltalainen Stephen King (s. 1947) on tuottelias ja 

maailmankuulu kirjailija, jonka tuotanto painottuu 

kauhukirjallisuuteen. King syntyi Portlandissa ja asuu nykyisellään 

Mainessa. Hän on naimisissa, ja pariskunnalla on kolme lasta. 

Keskimmäinen lapsi on Joe Hill, joka on isänsä tapaan kirjailija. 

Kingin esikoisteos Carrie julkaistiin vuonna 1974, mistä lähtien 

kirjailijan julkaisutahti on ollut omaa luokkaansa: hän on kirjoittanut 

55 romaania, yli 200 novellia ja seitsemän ei-fiktiivistä kirjaa. Vaikka 

King oli kirjoittanut ahkerasti jo koululaisena ja oli opiskellut 

englantia yliopistossa, hänen uransa alkuvaihetta leimasi 

epävarmuus. Ilman Tabitha-vaimon painostusta King tuskin olisi 

kirjoittanut Carrie-tekstiä valmiiksi saati lähettänyt sitä 

kustantamoon. 

Kingin kauhu puree lukijoihin, ja hänellä on uskollinen 

lukijakuntansa. Hänen kirjansa yltävät miljoonamyynteihin vuodesta 

toiseen. Yksi syy huikeaan menestykseen on varmasti se, että King 

kirjoittaa aivan tavallisista ihmisistä, joille sattuu jotakin kamalaa tai 

jotka joutuvat kauhistuttavaan tilanteeseen. Lukijoiden on helppo samastua kirjojen hahmoihin, ja kauhu tulee 

iholle, koska tarina voisi totta, tapahtua juuri minulle. 

Esimerkiksi esikoisteos Carrie kertoo lukiolaistytöstä, jota kiusataan koulussa ja jolla on ankara ja ilkeä äiti. 

Carrie ei pistä hanttiin äidilleen eikä kiusaajilleen, kunnes koulun tanssiaisiltana seinä tulee vastaan. Carriella on 

keino kostaa kaikki kokemansa vääryydet ja nöyryytykset: hänellä on telekineettisiä kykyjä. Carrie pystyy 

liikuttamaan tavaroita tahdonvoimalla ja saakin aikaan hurjaa tuhoa kotikaupungissaan. 

Kingin kolmas romaani ja uran läpimurtoteos Hohto puolestaan kertoo perheestä, joka muuttaa syrjäiseen 

hotelliin Kalliovuorille. Isän on tarkoitus toimia talonmiehenä, ja mukana muuttavat vaimo ja 5-vuotias poika 

Danny. Lumi saartaa hotellin ja perhe jää eristyksiin. Danny ”hohtaa” eli hän näkee näkyjä ja voi keskustella 

ihmisten kanssa, jotka eivät ole läsnä. Hän näkee myös välähdyksiä hotellin kamalasta historiasta, ja samaan 

aikaan isän mielenterveys alkaa pettää ja hän alkaa käyttäytyä aggressiivisesti, kun hotellin yliluonnolliset voimat 

koettelevat häntä. 

Hohto nosti Kingin kaikkien tuntemaksi kauhukirjailijaksi. Stanley Kubrickin kirjasta tekemä elokuvasovitus on 

kauhuelokuvaklassikko, vaikka kirjailija itse ei ollutkaan tyytyväinen kyseiseen filmatisointiin. Yhteensä Kingin 

tuotannon pohjalta on tehty yli sata elokuvaa. 

Kauhun lisäksi King on kirjoittanut myös fantasia- ja scifi-kirjoja. Esimerkiksi massiivinen Musta torni -

fantasiasarja koostuu kahdeksasta osasta ja yhdestä itsenäisestä jatko-osasta. Ensimmäinen 

osa Revolverimies ilmestyi 1982, ja sarja sai päätöksensä 2000-luvun puolella. King on kertonut, että yksi laajan 

teoksen esikuvista on ollut J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta. 

King on julkaissut myös salanimen turvin. Richard Bachman -nimellä teoksia on ilmestynyt kuusi kappaletta. 

Alun perin King alkoi käyttää pseudonyymiä, koska hän kirjoitti ja julkaisi niin kiivaaseen tahtiin: hän ajatteli, ettei 

sama kirjailija voisi julkaista enemmän kuin yhden teoksen vuodessa. 

Alla on lueteltu Kingin romaanituotanto. Kirjoituskokoelmat ja ei-fiktiiviset teokset on jätetty tästä listauksesta 

pois. Linkit vievät Kirkkonummen verkkokirjastoon. 

Kingin tuotanto 



 

 

engl. – suom. – ruots. 

Carrie (1974) – Carrie – Carrie 

'Salem's Lot (1975) – Painajainen– Staden som försvann 

The Shining (1977) – Hohto – Varsel 

Rage (1977) – Raivo – Raseri 

The Stand (1978) – Tukikohta – Pestens tid 

The Long Walk (1979) – Pitkä marssi – Maratonmarschen 

The Dead Zone (1979) – Kosketus – Död Zon 

Firestarter (1980) – Tulisilmä – Eldfödd 

Roadwork (1981) – Vimma – Vägbygge 

Cujo (1981) – Cujo – Cujo 

The Running Man (1982) – Juokse tai kuole – Den flyende mannen 

The Dark Tower: The Gunslinger (1982) – Musta torni I: revolverimies – Det mörka tornet 1: Revolvermannen 

Christine (1983) – Christine – Christine 

Pet Sematary (1983) – Uinu, uinu lemmikkini – Jurtjyrkogården 

Cycle of the Werewolf (1983) – Ihmissuden vuosi – Varulvens år 

The Talisman (1984) – Talismaani– Talismanen 

Thinner (1984) – Kirous – Förbannelse 

It (1986) – Se – Det 

The Eyes of the Dragon (1987) – Lohikäärmeen silmät – Drakens ögon 

The Dark Tower II: The Drawing of the Three (1987) – Musta torni II: kolme korttia pakasta – Det mörka tornet 2: 

De tre blir dragna 

Misery (1987) – Piina – Lida 

The Tommyknockers (1987) – Kolkuttajat – Knackarna 

The Dark Half (1989) – Pimeä puoli – Stark 

The Dark Tower III: The Waste Lands (1991) – Musta torni III: Joutomaa – Det mörka tornet 3: De öde landen 

Needful Things (1991) – Tarpeellista tavaraa – Köplust 

Gerald's Game (1992) – Julma leikki – Geralds lek 

http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=33CB73CD%2DBC68%2D47D9%2D9E8F%2DBEF678B92586&listalta=1&lkm=8&materiaali=100001&edhaku=1&aineistoittain=1
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http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=F9B2B4DB%2DC26D%2D4A6A%2D9257%2D7A2984F7576F&listalta=1&lkm=8&materiaali=100001&edhaku=1&aineistoittain=1
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http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=F0BFB05C%2DA3E7%2D4B4B%2D87A7%2D87652A34AE78&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=14&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00010C8A%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00010C8A%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=5&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00003671%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=6&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=1BC9AF93%2D52F9%2D4241%2DA5D9%2D6B485449DA59&listalta=1&lkm=9&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=77D1879B%2D7C83%2D46C5%2DB9B6%2DD64D2AFD0637&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=13&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=059CF0A2%2D2CA0%2D431C%2D8A1B%2D93B84A461358&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=14&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=6E1EA7D4%2DC21E%2D4B08%2DA8E1%2DFC9942ADAE2B&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=15&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=3E97BB64%2D1F5A%2D46B3%2DB8F9%2D1D9566317945&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=1&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=39BFB3BD%2DD0BF%2D4264%2D8E2C%2D6B2B6B5E628C&listalta=1&lkm=9&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=56B8F18D%2D7B0B%2D4377%2D825B%2DCA8118F70BD5&listalta=1&lkm=10&materiaali=100001&edhaku=7&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00020464%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
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http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=89A5102D%2D5186%2D4732%2DACF8%2D465ECB77510B&listalta=1&lkm=9&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1


 

 

Dolores Claiborne (1992) – Doloreksen tunnustus – Dolores Claiborne 

Insomnia (1994) – Uneton yö – Sömnlös 

Rose Madder (1995) – Naisen raivo – Rasande Rose 

The Green Mile (1996) – Kuoleman käytävä – Den gröna milen 

Desperation (1996) – Epätoivon kaupunki – Desperation 

The Regulators (1996) – Teloittajat – Väktarna 

The Dark Tower IV: Wizard and Glass (1997) – Musta torni IV: velho – Det mörka tornet 4: Magiker och glas 

Bag of Bones (1998) – Kalpea aavistus – Benrangel 

The Girl Who Loved Tom Gordon (1999) – Eksyneiden jumala– Flickan som älskade Tom Gordon 

Dreamcatcher (2001) – Unensieppaaja – Drömfångare 

Black House (2001) – Pimeyden talo – Svarta huset 

From a Buick 8 (2002) – Buick 8 – Om en Buick 8 

The Dark Tower V: Wolves of the Calla (2003) – Musta torni V: Callan sudet – Det mörka tornet 5: Vargarna i 

Calla 

The Dark Tower VI: Song of Susannah (2004) – Musta torni VI: Susannan laulu– Det mörka tornet 6: Sången 

om Susannah 

The Dark Tower VII: The Dark Tower (2004) – Musta torni VII: musta torni – Det mörka tornet 7: Det mörka 

tornet 

The Colorado Kid (2005) – ei suom. – ei ruots. 

Cell (2006) – Kuulolla – Signal 

Lisey's Story (2006) – Liseyn tarina – Liseys berättelse 

Blaze (2007) – ei suom. – Blaze 

Duma Key (2008) – Tapahtumapaikkana Duma Key – Duma Key 

Under the Dome (2009) – Kuvun alla – Under kupolen 

11/22/63 (2011) – 22.11.63 – 11/22/63 

The Dark Tower: The Wind Through the Keyhole (2012) – Musta torni VIII: tuulen avain – The Dark Tower: The 

Wind Through the Keyhole 

Joyland (2013) – Tervetuloa Joylandiin – Joyland 

Doctor Sleep (2013) – Tohtori uni – Doktor Sömn 

Mr. Mercedes (2014) – ei suom. – Mr. Mercedes 

http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=94AFE4E7%2DDC81%2D42C6%2D8F85%2D9B1DD1622AF9&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=4&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00011304%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=7&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00016E27%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=F12C14FA%2D39CA%2D4B96%2DA1EA%2DB9E8A1861AC4&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=11&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00018C2E%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=12&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=192A7F4E%2D3B82%2D4DCD%2D832E%2DFC51BA84FAC9&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=14&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=000136B6%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=14&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0BB49002%2D1725%2D45E4%2D8F89%2DD0D095BF4DC5&listalta=1&lkm=9&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001A7E6%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=000179AB%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001AF64%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=5&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001D2D8%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=7&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001CDDD%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=7&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=000207E1%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=9AA1F3B3%2D1FC6%2D4F72%2DBAF5%2D419DF52C0EAA&listalta=1&lkm=9&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=B3DE40BE%2DB102%2D44DF%2DBFA5%2D75CC4673429C&listalta=1&lkm=9&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=59660F33%2D84AB%2D4212%2D8397%2D0EA8DD44FB2F&listalta=1&lkm=9&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=FD1A2B67%2D75E1%2D44C8%2D802A%2D15EB6E617DC0&listalta=1&lkm=14&materiaali=100001&edhaku=12&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=ABE48EBF%2D8B3C%2D4F14%2D8474%2DF685E8CABBC9&listalta=1&lkm=14&materiaali=100001&edhaku=12&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=9D1A6D50%2DA3C6%2D4611%2DB646%2D9F7B073A7C82&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=15&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=E0C7DC72%2D2279%2D42BD%2DB756%2D9E472F2C9E5D&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=15&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=5DF60BF3%2DCD56%2D4686%2DA52F%2D2B1B3A3B6FEB&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=E0EBE926%2DF672%2D4C80%2D966B%2D6ADE1F2F8D59&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=E86CBDC3%2D6F66%2D4781%2DA421%2DD5E9CDFEBF8B&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=4&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=A55E3EE5%2D3F16%2D40A4%2DB1B7%2D8BC48017B3A7&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=6&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=16880DA7%2DC108%2D4434%2D8280%2D8C56BC182F22&listalta=1&lkm=9&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=E4E49A62%2D0854%2D4117%2DB361%2D4CC817E296AC&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=7&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=B98A138B%2DFB98%2D4B3F%2D838F%2D35C298AC4E71&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=8&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=EDF756BB%2D741A%2D4978%2DB93A%2D9E19BC8636C3&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=8&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=B6864DAD%2D79E0%2D48C6%2DAA19%2D9869294C1AFD&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=6C17D004%2DD461%2D4EC9%2D8C08%2D8C61DFC5C687&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1


 

 

Revival (2014) – Herääminen – Väckelse 

Finders Keepers (2015) – ei suom. – Den som finner 

End of Watch (2016) – ei suom. – End of Watch 

Johanna Valo 

Kirkkonummen kirjasto (23.5.2016) 
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