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Katherine Pancolin Mimmit 3 päättää jännittävän trilogian 
Bazar lahjoittaa Mimmit-kirjasarjan tuotosta 10 % Naisten Linjalle 

 
Suositun ranskalaiskirjailijan Katherine Pancolin Mimmit-trilogiassa seurataan hänen aiemmista teoksistaan 

tuttujen henkilöhahmojen elämää, mutta mukana on myös uusia tuttavuuksia. Sarjan ensimmäinen osa Mimmit 

ilmestyi syksyllä 2014, toinen osa Mimmit 2 julkaistiin keväällä 2015 ja nyt trilogia saa päätöksensä. 

Romaanisarjan keskiössä ovat naiset ja ystävyys, mutta mukana on myös raskaampia aiheita, kuten 

perheväkivalta. Inspiraatio kirjasarjan kirjoittamiseen syntyi kirjailijan jouduttua todistamaan 

perheväkivaltatilannetta kahvilan terassilla.    

Kirjoitin tämän romaanin mielessäni se Plaisance-du-Gersin kahvilanterassin nainen. Ja kaikki ne naiset, 

joita tätä kirjaa varten haastattelin. Hakatut, raiskatut, pahoinpidellyt naiset. He uskalsivat puhua minulle, 

ja olen siitä heille kiitollinen.  

Ote Katherine Pancolin Mimmit-kirjan jälkisanoista 

Bazar lahjoittaa 1.9.–31.12.2015 välisenä aikana myytyjen Mimmit-sarjan kirjojen tuotosta 10 % Naisten Linjan 

toiminnan tukemiseen. Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta 

huolestuneille naisille.  

Mimmit-trilogian päätösosassa Gary ja Hortense lähtevät New Yorkista kauan suunnittelemalleen matkalle 

Eurooppaan. Gary saapuu Skotlantiin, Hortense Pariisiin uraansa edistämään. Sillä välin Gary on kutsunut 

Skotlantiin Calypson. Samaan aikaan Saint-Chalandin kylässä Ray pitää valtaa mafiatyyliin, eikä kukaan mahda 

hänelle mitään. Stella ei kestä enää isänsä röyhistelyä. Hän saa tuekseen liittolaisen, jolla on paljon 

hampaankolossa Rayta kohtaan.  

Katherine Pancol on syntynyt vuonna 1954 Marokossa. Hän oli viisivuotias, kun hänen perheensä muutti 

Ranskaan. Pancol opiskeli yliopistossa kirjallisuutta ja latinaa ja työskenteli sittemmin opettajana ja toimittajana. 

Pancol on julkaissut lähes 20 teosta. Ennen Mimmit-kirjoja häneltä on julkaistu suomeksi lukijoiden rakastama 

trilogia Krokotiilin keltaiset silmät, Kilpikonnien hidas valssi ja Central Parkin oravat ovat surullisia maanantaisin.  
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Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille. Naisten Linjaan voi 

ottaa yhteyttä puhelimitse tai verkkopalvelun kautta. Yhteydenottoihin vastaavat Naisten Linjan kouluttamat vapaaehtoiset. 

Toiminta on luottamuksellista ja palvelut ovat käyttäjille ilmaisia. Lisätietoa: http://www.naistenlinja.fi.   
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