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Miehen kylkiluu Maria Jotuni Hent PDF Miehen kylkiluussa kuvataan pienen kyläyhteisön
ihmissuhdekiemuroita. Apteekkioppilas Aina Zinck ja lääkäri Yrjö Kallio on seurusteleva nuoripari, joka

vedetään mukaan mustasukkaisuuskuvioihin.

Farssiksi yltyvä komedia sisältää kaksi tarinaa. Ensimmäisessä vapaamielinen renki Tuomas tavoittelee
kahtakin naista ja joutuu toisen, Amalian, kanssa alttarille ja toinen, Miina, saa Amalian veljen Topiaksen.

Toisessa tarinassa apteekkari Ollenbergin ja hänen vaimonsa Ellin välit viilenevät väärinkäsityksen vuoksi, ja
vaimo muuttaa pois kotoa tohtori Kallion luokse. Asiat selviävät, ja tarina saa onnellisen päätöksen, kun

vaimo Elli palaa kotiin.

Miehen kylkiluusta on tehty elokuva vuonna 1937 Orvo Saarikiven ja Hugo Hytösen ohjaamana sekä vuonna
1967 tv-elokuva Veikko Kerttulan ja Lauri Leinon ohjaamana.

Maria Gustaava Jotuni (9.4.1880 Kuopio – 30.9.1934 Helsinki) oli suomalainen kirjailija ja
näytelmäkirjailija, joka käsitteli teoksissaan erityisesti naisia ja naisten asemaa.

Maria Jotuni kuuluu maailmanlaajuisesti harvinaiseen lajiin: nainen ja näytelmäkirjailija. Jotuni kuuluu
mestareiden joukkoon, eivätkä hänen harvat romaaninsakaan kalpene muiden joukossa.

Vaikka Jotuni muistetaan ehkä parhaiten 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen julkaistusta romaanista
Huojuva talo, hän oli lyhyen tekstin ja dialogin taitaja.
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