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Firenzen salalii o vie lukijan historiallisesti kahdessa tasossa kulkevan seikkailun pyörtei-
siin. Medicien ruhtinassuvun hautakappelissa alkaa tapahtua arkeologisten tutkimusten
yhteydessä kummia. Tästä kehkeytyy polveileva jännitystarina, jossa seurataan kätke y-
jä vihjeitä, ratkaistaan historiallisia arvoituksia, paetaan salaperäistä palkkamurhaajaa, ra-
kastutaan, ja tämä kaikki tapahtuu tietenkin usvaisen Venetsian roman isessa yössä. Kun
tähän lisätään vielä historiallisesti kiehtova ja ajoi ain yksityiskohtainen renessanssiajan
elämän kuvaus, on menestyskirjan konsepti kasassa.

Michael White ei ole ehkä ruudinkeksijä, mu a hän on ainakin hyvä valmistamaan ruutia
jo tunnetulla reseptillä. Dan Brownin Da Vinci –koodi loi uudenlaisen, elokuvamaisen ta-
van johda aa jännityskirjaa. Menestysreseptin salaisuus on historiallisen faktan ja fiktion
yhteen kietominen sopivan viihteellisessä muodossa. White seuraa Brownin viitoi amaa
polkua lisäten tarinaansa Umberto Econ Ruusun nimestä tu ua pölyisten pergamen ien
ja pimeiltä käytäviltä kuuluvien askelten mystiikkaa.

Oma mielenkiinnon kohteensa on se, mikä tällaisesta jännityksestä tekee jänni ävää. On-
han toki jo alusta asti selvää, e ä lopussa kaikki tarinan hahmot kerääntyvät johonkin
yhteen, varsinainen salaisuus ratkeaa ja kuin onnen kaupalla hyvät tyypit onnistuvat pe-
lastumaan kun taas pahikset häviävät jo lähes varmalta näy äneestä voitosta huolima a.
Psykoanalyytikot saa avat olla oikeassa sanoessaan, e ä kirjaan sisältyvä tarina on perver-
sionmuoto, lopputulokseen pääsemisen pitki ämistä. Toinen vaihtoehto on eläytymisessä
alitajuisesti kulje u individuaation polku, jonka varrella kohdataan mahtavia vastustajia
mu a myös suuria tukijoita. Seikkailijan maailman keskeisin ominaisuus on se, e ä seik-
kailija ei hallitse tilanne a, vaan hän on heite ynä tapahtumien virtaan. Vapaaehtoinen
luopuminen tilanteiden kehi ymisen hallinnasta avaa leikin, aavistusten ja intuition sa-
laperäiset syvyydet. Seikkailu on kuin muinainen kaupunki, jonka syvimmät katakombit
ovat muistojen tavoi ama omissa. Lopullinen arvoitus pakenee kaikkia selityksiä, mu a
lähestyy siellä, missä kysymykset jäävät vaille ratkaisua. Lopullinen arvoitus on ontologi-
sessa mielessä se, e ä asioilla on merkitys ja meidät on kutsu u etsimään sitä, mu a ei
ratkaisemaan sitä. Seikkailija haluaa elää tässä haasteen maailmassa, jossa salaisuu a etsi-
tään ja varjellaan, koska siellä on läsnä sala una myös lopullisen haasteen ase aja.

Ehkä juuri siksi jännityskirjojen tylsintä antia onkin niiden lopetukset. Onhan ratkaisu vält-
tämä ä por i pois salaperäisyyden hallitsemasta maailmasta. Myöskään tässä suhteessa
Firenzen salalii o ei tuo tuota yllätystä. Kirjaa voi hyvin mielin suositella kaikille Indiana
Jones –faneille sekä Dan Brownin kirjoista pitäneille. Firenzen salalii o on täysverinen mys-
teerijännäri kikkoineen ja kliseineen, ja juuri sellaisena se tarjoaa viihtyisän illan kaikille
kotisohvien arkeologeille.
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