
                                                              Surullisen kuuluisa rakkaustarina   

 

It Ends With Us on Colleen Hooverin vuonna 2016 julkaistu rakkausromaani. Romaani on hyvin suosittu 

surullisuutensa vuoksi. Romaanissa Lily päätyy suhteeseen lääkäri Rylen kanssa. Heidän suhteensa vaikuttaa 

täydelliselle, mutta asiat alkavat muuttua Rylen väkivaltaisuuden noustessa esille. Lily päätyy vaikean 

valinnan eteen, sillä hänen eteensä ilmestyy myös hänen ensirakkautensa Atlas.  

 Kuvailisin romaania näin heti aluksi raa’aksi ja hyvin rehelliseksi teokseksi, sillä sen juoni on kaikkea muuta 

kuin täydellinen rakkaustarina. Juoni on aluksi kuin mikä tahansa rakkausromaani, mutta Rylen 

väkivaltaisuuden noustessa esiin, muuttuu kaikki täydellisesti. Kaiken tekee kauheammaksi se, että Ryle 

muuten kaikin puolin täydellinen Lilylle. Surullisenkuuluisan romaanista varmasti tekee tämä ristiriitaisuus, 

jota Ryle edustaa. Juonessa esiintyy myös Lilyn ensirakkaus Atlas, kenet voi kuvailla vain täydelliseksi 

mieheksi. Hänen kasvustaan on kaunista lukea, mutta samalla tieto Lilyn ja hänen teidensä eroamisesta on 

myös sydäntä särkevää. Henkilökohtaiseesti sanoisin romaanin juonen olleen kaunein ja surullisin, mitä 

olen koskaan lukenut. Se on osoitus elämän vaikeudesta ja sen haasteista. 

Romaanin henkilöhahmot ovat todella vakuuttavasti rakennettu. Päähenkilö Lily on kohdannut vaikeuksia 

jo nuoresta iästä, sillä hänen isänsä on väkivaltainen vaimoaan kohtaan. Lilyn todistama väkivalta on 

muuttanut häntä ikuisesti, sillä hän lupaa itselleen, ettei koskaan seurustele samanlaisen miehen kanssa 

kuin hänen isänsä. Hän tapaa nuorena itseään vanhemman pojan, Atlaksen. Atlas on koditon, ja asuu salaa 

Lilyn perheen talon vieressä olevassa asunnossa. Lily auttaa häntä selviämään, ja lopulta heidän välilleen 

kehittyy romanttinen suhde. Atlas on unelmien täyttymys, sillä hän on kiltti, rakastavainen ja todella aito. 

Hänen poistuttuansa kuvioista ja Lilyn aikuistuessa ilman häntä, tulee kuvioihin Ryle. Hän vaikuttaa 

hauskalle, intohimoiselle sekä rakastavaiselle miehelle, minkä vuoksi Lily alkaa seurustella hänen kanssaan. 

He päätyvät naimisiin, mutta sen jälkeen Rylen väkivaltaisuus nousee esille muuttaen Lilyn ja hänen 

suhteensa lopullisesti. Romaanissa esiintyy myös muita henkilöitä, jotka rakentavat juonesta täydellisen 

kokonaisuuden. Mielestäni juuri henkilöhahmojen vuoksi romaani satuttaa niin pahasti, sillä niiden 

rakentama täydellinen verkko on kuin unelmien täyttymys.  

Romaani on tällä hetkellä todella suosittu, etenkin sosiaalisessa mediassa. Onnistuin itse välttelemään 

juonipaljastuksia, ja pyrin lukemaan romaanin ilman ennakkoluuloja, vaikka tiesinkin etukäteen sen olevan 

surullisen kuuluisa. Voin teoksen luettua vakuuttaa muille, että sen suosio ei ole yllätys. Kirjailijan taito 

kirjoittaa jotain niin aitoa koskettaa varmasti jokaista lukijaa, ja saa heidät pohtimaan elämäänsä uudelta 

kantilta. Voin siis samaistua romaanin suositteluun. 

Antaisin romaanille arvosanaksi 5/5, sillä en koskaan aikaisemmin ole lukenut teosta, joka saa minut 

nauramaan sekä itkemään. Rakkausromaani teos ei lopulta ehkä täysin ole, mutta sen taitava kirjoitus teki 

siitä täydellisen kokonaisuuden. Suosittelisin romaania ehdottomasti kaikille, jotka haluavat lukea tämän 

suositun romaanin, mutta ovat epävarmoja sen juonesta ja kokonaisuudesta, Sen lisäksi, suosittelisin 

romaania romantiikan ystäville, sekä heille, jotka haluavat lukea semmoisen itkuteoksen. Olen varma, ettei 

romaani jätä ketään kylmäksi.  


