Kirjallisuuden kissat ja koirat
Ihmisen parhaimmat ystävät eli koirat ja kiehtovimmat seuralaiset eli kissat seikkailevat itseoikeutetusti myös maailmankirjallisuuden sivuilla. Eläinhahmojen suulla esitetyt huomiot ihmisten maailmasta saavat lukijan vuoroin ilahtumaan, vuoroin nolostumaan. Kirjojen kissat ja koirat osoittavat myös pyyteetöntä ystävyyttä, tarjoilevat raivostuttavia tempauksia ja selviytyvät uskomattomista vaaroista. Lemmikkien omistajat voivat ehkä osittain samastua tarinoihin, mutta kyllä lemmikkitarinat viihdyttävät, koskettavat ja antavat ajattelemisen aihetta ihan jokaiselle lukijalle karvoihin katsomatta.
Aho, Henry: Ukko ja Hyrrä
Vuonna 1915 syntynyt ukko ryhtyy kertomaan värikästä elämäntarinaansa kissalleen Hyrrälle, ja totta kai myös kissalla on sanansa sanottavana. Riemastuttavan hauskassa kirjassa käydään läpi myös
Suomen ja maailman tapahtumia, sillä elämä on kuljettanut ukkoa kotikonnuilta aina Amerikkaan ja
Neuvostoliittoon asti.
Auster, Paul: Timbuktu
Boheemin runoilijarentun Willyn elämän on lopuillaan, minkä vuoksi hänen pitäisi löytää koiralleen
Mr. Bonesille uusi koti. Koirapäähenkilön kautta kirjassa pohditaan ystävyyttä, amerikkalaista yhteiskuntaa ja kuolemanjäkeistä elämää.
Barber, Catlin: Kolmijalkaisia ystäviä
Elämäntyönsä eläinlääkärinä tehneen kirjailijan romaani perheen monipäisestä lemmikkilaumasta.
Joukkoon mahtuu kissoja, koiria, hevosia ynnä muita pienempiä karvaturreja, eikä ovea tietenkään
suljeta myöskään nälkiintyneeltä ja sateeseen hylätyltä koiranpennulta.
Bowen, James: Katukatti Bob – kissa joka muutti elämäni
Liikuttava tositarina oranssinpunaisen katukissan ja huumevieroituksessa olevan katusoittajan ystävyydestä.
Burnford, Sheila: Bel-Ria – pienen koiran seikkailut sodassa
Kirkassilmäinen, pikkuruinen sirkuskoira joutuu uskomattomiin seikkailuihin toisen maailmansodan
melskeessä.
Capuzzo, Michael: Koiramainen juttu / Sydämeni kissa
Novelleja uskollisista hännänheiluttajista ja kehräävistä oman tiensä kulkijoista.
Dillon, Lucy: Eksyneiden sydänten koti
Rachel perii tädiltään talon ja samalla kokonaisen kennelin Englannin maaseudulta. Hieman vastahakoisesti hän ryhtyy etsimään koirille parhaiten sopivat uudet kodit ja huomaa samalla, kuinka koirat
mullistavat uusien omistajiensa elämän.
Haakana, Veikko: Vekku vähäpuheinen – tarinoita koirista
Humoristisia erätarinoita koirista ja niiden omistajista.

Hakkara, Kaisa: Kissanpäivät
Muistelmateos pitkään eläneestä Minna-kissasta, joka onnistuu pyörittämään muun perheen tassunsa ympärille.
Herriot, James: Elämäni kissat / Elämäni koirat
Maailmankuulun eläinlääkärin koskettavia tarinoita kissa- ja koiraystävistään.
Hiraide, Takashi: Kissavieras
Viehättävä pienoisromaani Tokion laitamilla asuvasta kirjailijapariskunnasta. Eräänä päivänä pariskunnan kotiin (ja sydämiin) tassuttelee pieni valkoturkkinen vieras niin vastaansanomattoman valloittavasti kuin vain kissa voi.
Huovinen, Veikko: Kylän koirat
Huovismaista huumoria ja tarkkanäköistä havainnointia vuosikymmenten takaiselta kylänraitilta,
jossa koirat vielä liikkuivat vapaana. Kirjan valokuvat täydentävät koirayhteisöstä kertovia tarinoita.
Kissat kertovat – mitkä kissanpäivät
Eri kirjoittajien kiehtovia kissatarinoita kauniin kuvituksen kera.
Leino, Eino: Musti
Elämä vie Mustin vaatimattomista oloista hovin vahtikoiraksi ja lopulta kulkukoiraksi. Teräviä huomioita ihmisten omituisesta maailmasta ja koiramaisia elämänviisauksia.
Lessing, Doris: Kissoista
Nobel-kirjailijan tarinoita vahvoista kissapersoonista.
Mann, Thomas: Herra ja koira
Toisen Nobel-kirjailijan lämminhenkisessä pienoisromaanissa kuvataan lyhytkarvaista saksalaista
kanakoiraa ja tämän isäntää, Thomas Mannia itseään.
Myron, Vicki: Kirjastokissa
Iowalaisen pikkukaupungin kirjasto adoptoi palautusluukusta löytyneen kohmeisen kissan ja nimeää
sen vanhan kirjastoluokituksen mukaisesti Dewey Readmore Booksiksi. Deweystä tulee kirjastossa
kävijöiden suosikki, joka muuttaa koko pikkukaupungin kohtalon.
Mäkinen, Heidi: Ei saa mennä ulos saunaiholla
Nirppanokkainen rotukissa Kyllikki kommentoi pirullisesti kuusikymppisen emäntänsä Eevan ja naapurissa asuvan 35-vuotiaan Sinin elämän käänteitä ja kommelluksia.
O’Hagan, Andrew: Maf-koira ja hänen ystävänsä Marilyn Monroe
Frank Sinatran lahjoittama pieni maltankoira Maf seuraa Marilyn Monroen elämän viimeistä kahta
vuotta. Lämpimän humoristisesti kerrottu tarina kuvaa samalla Yhdysvaltain lähihistorian viihde- ja
taidemaailmaa.

Oranen, Raija: Kaikki Doriksesta ja muita ällistyttäviä tarinoita / Sulo tuli taloon ja muita käänteentekeviä kertomuksia / Voitto kotiin ja muita diplomaattisia selkkauksia – kaikenkarvaiset koirakertomukset
Viihdyttäviä tarinoita kirjailijan koiraperheen jäsenistä.
Quinn, Spencer: Karvat pystyssä / Häntäkarvan varassa (Nuuskijatutkimuksia-sarja)
Chet ei selvinnyt poliisikoirakoulusta mutta työskentelee yksityisetsivä Bernien työparina. Chetin
lakoninen kertojanääni yhdistettynä jäyhään isäntään ovat mitä mainioin dekkarimaailman kaksikko.
Roubaudi, Ludovic: Sirkuksen miehiä
Pieni suuri romaani sirkuksen roudareista, joiden elämä muuttuu, kun satunnaisesta kulkukoirasta
sukeutuukin parrasvalojen taituri.
Rowley, Steven: Lily ja mustekala
Nelikymppisellä kirjailijalla Ted Flaskilla on epäonnea niin työ- kuin miesrintamallakin. Onneksi hänellä on kuitenkin uskollinen ystävä mäyräkoira Lily, mutta sitten Lilyn otsasta löytyy mustekala, jolla ei
ole aikomusta päästää irti.
Seiler, Christian: Koirani Barolo – kohtauksia modernista koiranelämästä
Hauskasti kuvitettu ja kerrottu välitilinpäätös Keski-Euroopan ihanimman hovawartin, 4-vuotiaan
Barolon elämästä.
Tovey, Doreen: Pienet siniset kissantassut
Pienessä englantilaiskylässä asuva pariskunta päättää ottaa siamilaisen kissan taloon hiirenpyydystäjäksi. Pian käy ilmi, että Sugiksi nimetty kissapersoona on paljon muutakin kuin jyrsijöiden metsästäjä. Myös sen pennut järjestävät toinen toistaan kummallisempia sattumuksia.
Trojepolski, Gavriil: Bim mustakorva
Sydäntäsärkevän kaunis kertomus Bimin ja tämän isännän Ivanin ystävyydestä. Kun Ivan joutuu vanhan sotavamman vuoksi sairaalaan, Bimin elämäntehtäväksi tulee isännän etsiminen. Venäläinen
klassikkokirja on ajaton ja koskettava tarina ystävyydestä, uskollisuudesta sekä hyvän ja pahan
kamppailusta.
Tuominen, Pirkko: Kaikki elämäni kissat
Tuomisen perheen seitsemän kissan (ja yhden koiran) elämäntarinat jaksavat yllättää erikoisuudellaan tottuneemmankin kissaihmisen.
Vento, Tuomas: Koiranelämää – pakinoita
Leppoisan huumorin sävyttämä pakinakokoelma koirista ja niiden omistajista.
Õnnepalu, Tõnu: Mandala
Virolaiskirjailijan kuvaus yksinäisen miehen ja tämän kissojen verkkaisesta maalaiselämästä.

