KIRJAVINKKEJÄ LAPSILLE JA NUORILLE

Tässä kirjastopedagogeja ovat listanneet kirjoja lapsille ja nuorille.

T
e

Tulostakaa kirjojen kuvat ja kuvaukset ja laittakaa ne paikkaan, josta lapset ja nuoret voivat nähdä ne.
Sijoittakaa tulosteet myös sellaiseen paikkaan, josta aikuiset voivat nähdä ne ja hyötyä vinkeistä.
Lukemisen iloa!

Kirjavinkkejä 0-6-vuotiaille

Alle 3-vuotiaille
Harjanne, Maikki: Santtu supervekara ; Santtu ja ihana Iina

Fletcher, Tom: Tässä kirjassa asuu lohikäärme! sekä Tässä kirjassa asuu hirviö!

Viljanen, Sinituuli: Myyri ja Munni

Eriksson, Eva: Julia-kirjat

Nilsson Thore, Maria: Kolmikko-kirjat

Rossetti-Shustak, Bernadette: Rakkautta päästä varpaisiin

Jäntti, Riikka: Pikku-hiiri-kirjat

Louhi, Kristiina: Aino-kirjat

Heede, Sylvia Vanden: Kettu ja jänis

3-5-vuotiaille

Kunnas, Kirsi: Tiitiäisen kissa- ja koiraystävät : ja yllättävästi myös hiiret

Lee, Andy: Älä avaa tätä kirjaa: lue jotain muuta!

Bergström, Gunilla: Mikko Mallikas-kirjat

John, Jory: Pää tyynyyn!

Hirst, Daisy: Ei käy päinsä, Antero!

Majaluoma, Markus: Rauhallinen Erkki sekä Hulda kulta- kirjat

Harjanne: Minttu ja Vanttu-kirjat

Heede, Sylvia Vanden: Kettu ja jänis

6-vuotiaille
Lalli, Maarit: Hymykuopat

Tommola, Anna: Säpsy uhmaa kohtaloa

Sandelin, Annika: Silkkiapinan nauru

Kallioniemi, Tuula: Neljä muskelisoturia

Higgins, Ryan T.: Mörri-kirjat sekä Kavereita ei saa syödä

Kirkkopelto: Molli- ja Piki-kirjat

Heede, Sylvia Vanden: Kettu ja jänis

Kirjavinkkejä 1-3 luokkalaisille
Kiira Mukka

Päästä irti, Taneli!

Helppolukuinen kirja lukemista harjoittelevalle. Mukaansatempaavassa ja hauskassa
tarinassa tutustutaan Taneliin, joka sinnikkäästi pyrkii löytämään oman urheilulajinsa –
vastoinkäymisistä huolimatta. Kirja on helppolukuinen: sanat on tavutettu, lauserakenteet ovat
yksinkertaisia ja tekstiä on vähän. Humoristinen kuvitus innostaa ja elävöittää lukukokemuksen.
Lukemaan oppimisen lisäksi tarina kehittää tärkeitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Helena Bross

Mitähän opettaja sanoo?

Eeli tekee hienosti läksyt matikankirjaan. Mutta seuraavana päivänä repussa odottaa
ikävä yllätys. Keksiikö Omar ratkaisun?
Lämminhenkinen sarja kertoo luokkakavereista Eelistä ja Omarista, jotka asuvat samassa talossa
Aurinkokadulla ja ovat hyviä ystäviä.

Vuokko Hurme

Eläinhoitola Pehmo ja pumpulirutto

Varoitus: Eläinhoitolassa riehuu hirveä tauti!
Eläinhoitola Pehmo ajautuu kaaoksen partaalle, kun potilaat alkavat saada outoja oireita.
Helppolukuinen kirjasarja on täynnä hauskoja käänteitä ja söpöjä pehmoja (sekä rähmää ja
paiseita).

Mila Teräs

Hotelli Hämärä ja ullakon arvoitus

Teo, Tuukka ja Leila huomaavat pihalla taskulamppupiilosta leikkiessään, että Hotelli
Hämärän ullakolla palaa valo, vaikka kukaan ei ole käynyt siellä pitkään aikaan. Sitten
ikkunassa näkyy varjojen liikehdintää, ja yöllä kuuluu outoja ääniä ja askelia. Pelkoja
uhmaten lapset päättävät selvittää ullakon arvoituksen. Kuka kumma ullakolla asustaa ja mihin tarvitaan lelumuseon johtajaa Ritva Hyrrälää?

Zoe Tucker

Rohkea tyttö ja jättiläiset

Gretan kotimetsässä kaikki ei ole hyvin! Jättiläiset ovat rymistelleet metsään, talloneet
kasvit ja kaataneet puut rakentaakseen taloja ja tehtaita. Jäteille ei mikään riitä! Talojen
pitää olla koko ajan vain suurempia ja näyttävämpiä, kaupunkien mahtavampia ja
korkeampia. Tehtaiden piiput tupruttavat harmaita saastepilviä Metsän eläimet ovat
ahdingossa ja pyytävät pelottoman Gretan apua. Mutta miten ihmeessä pieni tyttö voi olla avuksi
näin suuressa ja vakavassa asiassa?
Greta Thunbergin innoittama satu kertoo maapallon pelastamisesta ja siitä, kuinka pienillä teoilla
voi saada aikaan isoja asioita.

Petri Tamminen

Kun kohtaat avaruusolennon

Voisiko sinun pihallesi laskeutua avaruusalus? Esimerkiksi jo huomenna?
Riippuu pihan koosta. Avaruusalus tarvitsee tilaa suunnilleen saman verran kuin
keskikokoinen vesilätäkkö.
Entä mihin kellonaikaan avaruusalus voisi laskeutua?
Avaruusalukset voivat laskeutua jopa puoli kahdeksalta aamulla.
Sehän on ihan pian. Se on niin pian, että sitä kannattaa ajatella heti.

Troll

Mestarietsivä Peppunen

Terävästä päättelykyvystään tunnetun Peppusen tarjoaa kiperiä arvoituksia.
Testaa hoksottimiasi, bongaa peppuja, etsi virheitä ja jännitä, kuinka Peppunen paljastaa
viekkaimmat konnat tavaramerkillään, jättiläismäisellä pierulla!

Barbara Cantini

Mortina

Upeasti kuvitetut Mortina-kirjat ovat juuri sopivan jännittäviä lapsen ensimmäiseksi
kauhukirjaksi.

Timo Parvela

Ella ja kaverit vihdoin kolmannella

Uusi luokka, tutut kaverit!
Ella ja kaverit karistavat kakkosluokan pölyt kannoiltaan, sillä heidät on ylennetty vihdoin ja
viimein kolmannelle luokalle.

Marko Hautala

Lauri Luu ja riivattu lukukoira

Mitä tehdä, kun kiltti lukukoira alkaa raivoisasti repiä kirjoja ja pitää koko kirjastoa kauhun vallassa?
Lauri Luu ei pidä lukemisesta, ei sitten lainkaan. Kun hän ottaa kirjan käsiinsä, kirjaimista tulee
muurahaisia ja päätä alkaa kivistää.

Elias Våhlund

Käsikirja supersankareille

Tämä kirja muuttaa elämäsi
Alisa on vaihtanut koulua, mutta kaikki on muuttunut ihan kamalaksi. Isot pojat kiusaavat
häntä ja ilkkuvat liian isoja korvia. Liisa joutuu pakenemaan koulun jälkeen kirjastoon
melkein joka päivä. Yhtenä päivänä hän löytää hyllystä kirjan, jonka selkä hehkuu punaisena.
Käsikirja supersankareille, kannessa lukee. Kirja tuntuu kutsuvan juuri Alisaa. Ensimmäisellä
sivulla kerrotaan, että tämä kirja muuttaa elämäsi. Kirja lupaa opettaa 101 kykyä, joita treenamalla
tulee supersankariksi. Onko se mahdollista?

Veera Salmi Jello ja nolo nokkahuilu
Lyhyitä lukupaloja alakoululaisen maailmasta. Tarinoita täynnä seikkailua, huumoria ja huikeita
yllätyksiä.
Shaba-daba-duu-daba – ihan mitä hyvänsä voi tapahtua Jellon maailmassa. Kun kouluun ei
millään huvittaisi mennä, sillä siellä pitää soittaa noloa nokkahuilua, kotipihan puu lähtee kouluun
Jellon sijaan. Entä ovatko rotat todella niin ällöttäviä kuin isä väittää – se selviää kun Jello pääsee
tutustumaan rottien kotiin.

4-6 luokkalaisten kirjat

Meggitt-Phillips, Jack: Hirviö ja Helmikki
Hirviö ja Helmikki aloittaa karmivan hauskan sarjan kaiken ahmivasta hirviöstä ja
Helmikki-tytöstä, johon ei mokoma otus tee vaikutusta.

Sewell, Anna: Uljas Musta
Tarina seuraa Uljas Musta -nimisen hevosen dramaattista elämää. Uljas Musta syntyy
vauraan maalaiskartanon tallissa, mutta elämä mullistuu, kun sen kiltti, varakas
omistaja menettää omaisuutensa.

Tolonen, Tuutikki: Agnes ja unien avain
Koukuttava mysteeriromaani lapsille Kun Agnes näkee hautakiven oudon tekstin,
arvoitus ei jätä häntä rauhaan.

Florence, Debbi Michiko: Homma hallussa, Keiko Carter
Keiko, Audrey ja Jenna ovat olleet tiivis ystäväkolmikko jo alaluokilta asti. Yläkouluun
menoa edeltävän kesäloman aikana he tuntuvat kasvaneen vastakkaisiin suuntiin,
mutta Keiko on päättänyt pitää ystävät yhdessä.

Larsson, Åsa & Korsell, Ingela: Loitsusauva (Pax-sarja)
Hiljaisen ruotsalaiskaupungin keskellä sijaitsee maaginen maanalainen kirjasto, josta
harva tietää. Kirjastoa pahuuden voimilta suojelevan iäkkään sisarusparin aika on
lopussa, ja jonkun on jatkettava heidän työtään.
Sarjakuvamainen kuvitus antaa Paxin tunnelmalle oman jännittävän lisänsä.

Hulkko, Johanna: Geoetsivät ja kadonnut muinaispurkka (Geoetsivät 8)
Geoetsivät juhlistavat satavuotista Suomea etsimällä geokätköjä maamme upeimmista
luontonähtävyyksistä. Kahdeksan salapoliisitarinan kokoelmassa seikkaillaan mm.
Hailuodossa, Hiidenportissa, Bengtskärin majakalla ja Hitonhaudalla. Geokätköilyn
lomassa etsivät ratkovat mysteereitä, joiden selvittämiseen lukijakin voi osallistua.

Salmi, Ronja: Onks noloo? & Onks noloo? leirikoulussa
Elämä kuudesluokkalaisena on täynnä noloja tilanteita. Joskus pienikin julkinen moka
tuntuu maailmanlopulta. Varmin paikka ajautua noloihin tilanteisiin on tietenkin
alakoulumokailujen klassikko, leirikoulu!

Ohlsson, Kristina: Zombikuume
Outo muukalainen ilmaantuu Eldsalaan keskellä yötä. Näin hiostavaa kesää 12-vuotias
Herbert ei muista kokeneensa, ampiaisia pörrää joka paikassa. Sitten ihmisiä alkaa
sairastua erikoisesti. Herbertillä ja Sallylla on pahoja aavistuksia. Yhdessä nuoret hakeutuvat
salaiseen lymypaikkaansa, jossa he ovat turvassa niin eläviltä kuin kuolleiltakin. Vai ovatko?

Mattila, Ilkka: Neljän rikoksen syksy (Mysteerinmurtajat 1)
Interaktiivisessa dekkarissa yhdistyvät kaunokirjallisuus ja tekniikka, jonka erityisesti
nuoret taitavat. Lukija pääsee eläytymään salapoliisin työhön ihan kunnolla. Kirjan
päähenkilöt tekevät joitakin päätelmiä, mutta myös lukijan täytyy olla aktiivinen. ”Aidoilta”
rikospaikoilta tulee lisäaineistoa juonen rakentamiseen. Lisäaineistoon pääsee käsiksi helposti QRkoodin lukemalla.

Burne, Cristy: Takeshitan kintereillä
Japanista Englantiin muuttanut Miku-tyttö joutuu jännittävään seikkailuun ystävänsä
Catin kanssa kun paha demoni kidnappaa Mikun pikkuveljen. Tytöt onnistuvat kuitenkin
päihittämään japanilaiset pahat henget huumorinsa ja ystävyytensä avulla.

Haig, Matt: Eevin eläinmaailma
Mitä jos osaisit puhua eläinten kanssa?
11-vuotias Eevi osaa! Mutta se on jostain syystä VAARALLISTA, tai niin hänen isänsä
sanoo.
Syy liittyy Eevin äitiin, joka on kuollut vuosia aiemmin. Eevi on luvannut isälle, ettei käytä kykyään.
Mutta kun paikallisessa eläintarhassa tapahtuu kauheita, Eevin on IHAN PAKKO rikkoa lupauksensa
isälle ja asettaa itsensä ja läheisensä hirvittävään vaaraan.

Holopainen, Anu: Filigraanityttö
Kaksi asiaa pitää Ennin elämän oikeilla raiteilla: filigraanisormus ja leluhylly, jossa
lapsuusvuosien pehmot istuvat aina tietyssä järjestyksessä. Jos järjestys menee sekaisin,
Enni uskoo jonkin vaaran uhkaavan häntä itseään tai hänen läheisiään. Sormusta Enni pyörittää
hädän hetkellä kolme kertaa oikealle, kolme kertaa vasemmalle. Silloin Varoittaja hänen päässään
vaikenee ja olo on turvallinen. Kukaan ei sitä ymmärrä. Mutta sitten Enni näkee jotakin...
Kohtalotoverin?

Horst, Jørn Lier: Clue -sarja
Täyttä timanttia nuorille dekkarifaneille! Cecilia, Leo, Une ja Egon-koira ovat CLUE ryhmä.
Vaaroja uhmaten he jahtaavat vihjeitä selvittääkseen rikokset.
Täyttä timanttia nuorille dekkarifaneille!

Portin, Anja: Radio Popov
Kiehtova ja unohtumaton tarina yksinäisyydestä ja ystävyydestä
Yhdeksänvuotias Alfred elää käytännössä yksin. Äitiä Alfred ei ole nähnyt syntymänsä jälkeen, eikä
työmatkoilla viipyvä isä taida aina edes muistaa, että Alfred on olemassa. Eräänä yönä Alfred
lähtee seuraamaan salaperäistä Hiipparia, joka työntää postiluukusta lehden mukana muutakin:
omenoita, villasukkia ja voileipiä.
Alkaa unohtumaton seikkailu, joka muuttaa Alfredin ja samalla monen muunkin yksinäisen lapsen
elämän.

Lish, Mikki: Taikuuden talo
Taikuuden talo on huiman kirjasarjan ensimmäinen osa.
Hedy ja Spencer lähetetään jouluksi isoisänsä hoiviin taloon, joka on pullollaan
taikaesineitä, joihin ei missään nimessä saa koskea. Pölyisiin kehyksiin alkaa ilmestyä viestejä,
jotka johdattavat lapset kadonneen isoäitinsä jäljille. Mitä heidän taikuri-isoisänsä salailee?

O`Connell, David: Karkkitehtaan kummitus
Archie McArkki tietää, että tänään hänen onnea tuovat housunsa ovat todella toimineet.
Archie saa selville, että hän on perinyt isosedältään sekä valtavan kartanon että koko
maailmankuulun McArkin karkki ja konvehti -yrityksen. Uusi koti, mieletön omaisuus ja
loputtomasti makeisia — melkoinen lottovoitto!
Mutta uusi elämä ei tuokaan mukanaan pelkkiä purkkapalloja ja nallekarkkeja. Kun Archie lukee
isosetänsä jättämän salaperäisen kirjeen, hän päätyy ratkomaan mysteeriä, jonka tarkoituksena on
pelastaa perheyritys tuholta.

Taylor, Thomas: Malamanteri
Kun mahdoton on mahdollista!
Malamanteri aloittaa trilogian, tarina-aarrearkun, jossa salaisuudet ja legendat
huuhtoutuvat unohtumattoman merenrantakylän rannoille. Siellä monet vannovat nähneensä
mystisen kiehtovan merihirviö malamanterin…

Hai, Magdalena: Neiti Kymenen ihmeellinen talo
Kaukaisen kylän korkeimmalla kukkulalla seisoo Neiti Kymenen arvoituksellinen talo.
Neiti ei pidä ihmisistä, eikä talossa hänen lisäkseen ole muita kuin apinoita, mutta
puutarhan hurjat bengalintiikeritkään eivät pidä eräitä poissa.
Sillä yhtenä päivänä neidin ovelle ilmestyy utelias, likainen pikkupoika, joka ei suostu lähtemään

ennen kuin on löytänyt kadonneen Rohkeutensa. On salaisuuksia, jotka ovat odottaneet liian
pitkään, ja arvoituksia, jotka haluavat tulla ratkaistuksi.

Kalle Veirto: Pelibunkkerin pojat
Pelikiellossa olleet pojat keksivät tehdä tyhjillään olevaan varastoon peliluolan, jossa
aikuiset eivät häiritse. Siellä uskaltavat pelata kaikki, pelikiellossa olevatkin, eikä tarvitse
välittää peliajoista ja siitä, kuinka paljon kenenkin kotona on lupa pelata. Mutta
valitettavasti pojat jäävä kiinni. Totaalisesti.

Kirjavinkkaus 7-9

Happonen, Kaisa ja Miettinen, Karri: Ilmastotekokirja
Rohkea, pamflettimainen nuorten tietokirja tarttuu ilmastoahdistukseen konkreettisesti.
Se selvittää ilmastokriisin syitä ja seurauksia ja kannustaa käytännön tekoihin
lamaannuksen sijaan.

Heiskanen, Marjo: Yhteen hiileen: mistä ilmastonmuutoksessa on kyse ja mitä me
voimme sille tehdä?
Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia ikään, asuinpaikkaan tai koulutukseen
katsomatta. Yhteen hiileen pyrkii kertomaan, miten monimutkaisista tapahtumakuluista ilmiössä
nimeltä ilmastonmuutos on kysymys. Jos kokonaisuutta alkaa ymmärtää, on ehkä helpompi luopua
turhasta kulutuksesta ja alkaa punnita sekä omia että yhteiskunnan valintoja koko maapallon
kannalta.
Annila, Silja: Tekoja nyt! Maailmanpelastajan käsikirja
Ensiapukirja akuuttiin maailmantuskaan kaikille, joita huonot uutiset ahdistavat.
Mitä voin tehdä torjuakseni ilmastonmuutosta tai puuttuakseni syrjintään? Kuinka
autan säilyttämään luonnon monimuotoisuutta tai käyn keskustelua jakautuneessa maailmassa?
Asiantuntijahaastatteluihin perustuva tiivis tietopaketti esittelee selkeästi ja konkreettisesti tämän
päivän polttavimpia ongelmia ja antaa käytännön vinkkejä ja toimintaohjeita.
Strandberg, Mats: Loppu
Suloisen katkera maailmanlopun saaga teinisarja Skamin hengessä.
Olet seitsemäntoistavuotias. On kaunis kesä. Mutta tiedät, että syksyllä kaikki on ohi.
Tulee maailmanloppu. Miten kokonaisen elämän ehtii elää yhdessä ainoassa kesässä?

Frantz, Eva: Osasto 23
Piinaavan jännittävä kauhutarina
Autiolla maaseudulla, Vadelmarinteen keuhkoparantolassa, hoidetaan köyhiä
kaupunkilaislapsia. Raikkaan ulkoilman uskotaan olevan hyödyksi yskiville lapsille. Stinalle
laitos on pikemminkin kuin kartano, mutta hän kaipaa kotiin viiden siskonsa luo, ahtaan
makuuhuoneen kerrossänkyyn.
Salaperäinen potilas Ruben auttaa Stinaa sopeutumaan, ja yhdessä he vaeltavat öisin parantolan

tyhjillä käytävillä.
Ruben kertoo myös oudosta tulipalosta itäsiivessä. Stina havaitsee, että osastolla on käynnissä
jotakin merkillistä lääkärien käytös alkaa kummastuttaa. Pian Stina ymmärtää, että hän on itsekin
suuressa vaarassa.

Yoon, Nicola: Kaikki kaikessa
Olly on riski, joka Maddyn on pakko ottaa.
Maddy on tyttö, joka on allerginen koko maailmalle ja elää oman kotinsa suojissa, kuin
kuplassa. Olly on poika, joka muuttaa naapuriin ja Maddyn sydämeen.

Pitkäkangas, Elina: Kuura
Urbaania fantasiaa ja romantiikkaa sekoittava Kuura ammentaa tiivistunnelmaisen
tarinansa klassisista ihmissusimyyteistä.
Lukiolaiset ystävykset Inka ja Aaron elävät suojattu elämää Turun kupeessa sijaitsevassa,
muurin ympäröimässä Kuurankeron pikkukaupungissa, jossa ihmissusiin törmää enää
vain uutisissa tai historiankirjoissa. Tasainen arki saa kuitenkin säröjä, kun Inkan pikkuveli joutuu
vakavaan onnettomuuteen. Pelko rakkaan menettämisestä pakottaa Inkan etsimään apua muurin
varjoisalta puolelta, kylmästä susien yöstä. Teko repi auki salaisuuden.
Kuura on ensimmäinen osa Kuura-trilogiasta

Pitkäkangas, Elina: Hukan perimät
Hukan perimät on itsenäinen, urbaania fantasiaa edustava young adult -romaani
Yhdeksän erikoisrajajääkäriä lähetetään täydenkuun komennukselle sydäntalvella 2005.
Vain kaksi sotilasta selviää hengissä.
Lykantropia-viruksen runtelemassa maailmassa ihmiset ovat oppineet kunnioittamaan kahta
asiaa: kaupungin suojamuuria ja ihmissusia metsästävää sotilasjärjestö Jahtia. Kun nuorelle
aliupseerioppilaalle Alexander Bergille tarjoutuu tilaisuus osallistua maineikkaan kapteeni Väinö
Ollikaisen metsästyspartioon, Alex on onnensa kukkuloilla. Viimeinkin paheksutulla yksinhuoltajan
pojalla on tilaisuus ansaita maine pelättyjen ihmissusien metsästäjänä.
Todellisuus muurin toisella puolella ei kuitenkaan vastaa kuvitelmaa, ja komennus
pakkashuuruisena susien yönä on kaikkea muuta kuin kunnianhohtoinen.

McManus, Karen M.: Yksi meistä valehtelee
Trilleri Yksi meistä valehtelee pitää lukijansa kiehtovassa piinassa alusta loppuun.

Viisi oppilasta jää jälki-istuntoon, vain neljä selviää siitä hengissä. Jokainen on epäilty ja
kaikilla on jotain salattavaa.
Reynolds, Jason: Minuutin mittainen ikuisuus
Kolme sääntöä: älä itke, älä vasikoi, kosta.
Viisitoistavuotias Will on matkalla kostamaan veljensä Shawnin murhan. Ase on hankittu,
ja koston ja Willin välissä on enää seitsemän kerroksen hissimatka. Will tietää, kenen on
maksettava hengellään Shawnin kuolema ‒ vai tietääkö? Kuudenkymmenen sekunnin odotus ja
hississä kohdatut ihmiset herättävät lisää kysymyksiä. Tarina täydentyy kerros kerrokselta, säe
säkeeltä.

Meresmaa, J.S.: Dodo
Dodo on nuorille suunnattu säeromaani, joka tihkuu vimmaa ja kesän loputonta valoa.
Yksinhuoltajaäidin kasvattamalla Iinalla on edessään paha paikka. Arvosanoja pitäisi nostaa,
jotta lukiosta ja aikanaan yliopisto-opinnoista tulisi totta. Iina tuntuu kuitenkin onnistuvan
vain poissaolojen määrän nostamisessa. Hänellä on syitä. Ensinnäkin on Tuukka. Poikaystävää on
nykyään vaikea saada aamuisin edes sängystä ylös, saati hoitamaan asioitaan. Toiseksi on Dodo,
heidän vaarallinen salaisuutensa. Luonnontieteellinen ihme, joka vaatii huolenpitoa 24/7.
Sitten äiti pakottaa Iinan kesäksi isän luokse maalle. Isän, joka valitsi mieluummin viinan kuin Iinan,
ja jota Iina ei ole nähnyt vuosiin. Että sellainen unelmien kesä edessä.

Kuronen, Kirsti: Paha puuska
Vaatimaton, pehmeäkantinen, mustavalkoinen ulkoasu hämää totaalisesti. Pienen
runokirjan sisältö on vavisuttava.
Hillan maailma järkkyy syyslukukauden ensimmäisen koulupäivän jälkeen. Joku
seiskaluokkalainen on mennyt junan alle. Ei kai se voi olla Lauri, oma pikkuveli?
Painajainen on kuitenkin totta. Mutta mitä oikein tapahtui? Menikö Lauri junan alle tahallaan, vai
oliko kyse vahingosta? Vai tuliko Laurille paha puuska, synkkä hetki, jolloin missään ei ollut mieltä
ja tarkoitusta?

Kuronen, Kirsti: Pönttö
Pönttö kuvaa ainutkertaisen herkästi sitä lyhyttä hetkeä, jolloin on lennettävä pesästä ja
luotettava omiin siipiinsä.
Ylioppilaskevät – kaikki on mahdollista. Toiset tietävät jo, mitä aikovat ja mihin lähtevät.
Luna haluaisi vain valokuvata vettä, mutta eihän sellaista voi sanoa ääneen. Edessä
aikuisuus ja töihin-kotiin-töihin-kotiin-rata, ja se pelottaa. Isä on virittänyt pihan
lintupönttöön kameravalvonnan, ja Arja-tiaisen elämää seuratessaan Luna kelaa omaansa.

Kuronen, Kirsti: Merikki
Merikki on säeromaani ystävyyden kolhuista, peiliin katsomisesta ja oman voiman
löytämisestä.

Acevedo, Elizabeth: Runoilija X
Xiomara Batista on New Yorkissa asuva teinityttö, joka on opetettu pitämään sanansa
sisällään. Ympäristö on tukahduttava: perheessä Xiomaralla on alistettu asema, äidin
katolinen uskonnollisuus ja sen kielteisyys kaikkea seksuaalista kohtaan painaa Xiomaran
nousevaa naiseutta maahan, eikä perheen ulkopuoleltakaan tukea tule.
Koulussa äidinkielenopettaja kutsuu Xiomaran lavarunouskerhoon, joka antaa Xiomaralle
tilaisuuden tulla kuulluksi – mutta kerho on sellaiseen aikaan, että Xiomaran pitäisi olla kirkossa
saamassa oppia vahvistuksen sakramenttia varten. Eikä kirkosta saa missään nimessä olla poissa.
Puitteet ovat siis jokseenkin ahdistavat, mutta Xiomara pystyy löytämään itsestään voimaa ja
rohkeutta ja saamaan äänensä kuuluviin. Runoilija X on vahva kertomus, jonka afrolatinalaista
nuoren naisen ääntä suomenkielisessä kirjallisuudessa ei kovin usein ole kuultu.

Russo, Meredith: Tyttösi sun
Sukupuolensa korjannut Amanda Hardy vaihtaa koulukiusaamisen takia kotikaupunkia
ja lukiota. Uudessa koulussa hän aikoo pitää taustansa salassa ja opiskella ahkerasti,
jotta voisi lukion jälkeen jättää Tennesseen ahdistavat pikkukaupungit lopullisesti
taakseen ja suunnata yliopistoon New Yorkiin tai Bostoniin. Uusiin koulukavereihinsa
tutustuessaan Amanda huomaa, että yhdellä jos toisella on jotain salattavaa... ja sitten
hän kohtaa Grantin, jonka kanssa Amanda haluaisi jakaa kaiken. Mutta ymmärtäisikö Grant?

McGee, Katharine: Amerikan kuninkaalliset
Velvollisuus. Juonittelu. Kruunu. Washingtonit ovat skandaalinkäryisin kuninkaallinen
perhe kautta aikojen!
Prinsessa Beatricesta on tulossa Amerikan ensimmäinen kuningatar, mutta äkkiä
velvollisuus tuntuukin kuristavalta. Täydellisen sisarensa varjossa prinsessa Samantha
saa tehdä melkein mitä haluaa. Bileprinsessaa ei kiinnosta juuri mikään… paitsi se ainoa poika, jota
hän ei voi saada.
Prinssi Jefferson olisi ollut itsestään selvä kruununperillinen sukupolvea aiemmin. Koko Amerikka
jumaloi häikäisevän komeaa prinssiään, mutta kaksi hyvin erilaista tyttöä kilpailee napatakseen
hänen sydämensä.

Sumanen, Nadja: Rambo (löytyy myös selkokirjana, selkomukautus Riikka Tuohimetsä)
Rambo antaa äänen nuorelle, joka saa harvoin ääntään kuuluville.
Rambo on kasvanut kaksin äidin kanssa ja tottunut selviytymään yksin, kun äiti on
masentunut. Pojalla on lyhyt pinna mutta huima mielikuvitus, ja koulussa hän karttaa
hyväosaisten seuraa.
Kesäloma saa väriä, kun Rambo pääsee äidin miesystävän vanhempien mökille. Mikä paratiisi:
päivärytmi, ruoka-ajat ja maailman hyväsydämisin isäntäväki! Rauha rikkoontuu, kun niskojaan
nakkeleva Liina saapuu. Tytöllä on näennäisesti kaikki hyvin, mutta onko hän yhtään Ramboa
onnellisempi?
Stoltz, Lina: Sellainen kuin tahdon olla
Joelia syytettiin yrityksestä murhata poliisi. Hänet vangittiin. Vankila on rankka paikka.
Yrität selvitä hengissä tai tuhoudut. Välistä Joelista tuntuu, että hän on menettämässä
elämänsä. Vai olisiko edessä kuitenkin vielä aivan uusi alku?

Bagge, Tapani: Jäätävää kyytiä (selkokirja)
15-vuotiaat Archie ja Tanja varastavat vanhan jenkkiauton terveyskeskuksen edestä.
Poliisit lähtevät ajamaan heitä takaa, ja takapenkiltä löytyy ruumis. Siitä alkaa jäätävä
kyyti. Pian Archie ja Tanja huomaavat, että myös pahamaineiset rosvot ovat heidän
jäljillään. Selviytyvätkö nuoret Tanjan ukin luo ja ovatko he sielläkään turvassa?

Nurmi, Suvi: Unissamatkaaja
Kadonnut äiti. Umpeen muurattu ovi. Suvun vaiettu salaisuus.
Mielikuvitusta kutkuttava tarina pikkukaupungin sisaruksista, jotka saavat tietää olevansa
aikamatkaajien sukua.

Luttinen, Meri: Myrskysilmä
Myrskysilmä on kaunis, historiallinen fantasiaromaani.
16-vuotias Kainu joutuu luopumaan entisestä elämästään ja tulevaisuuden haaveistaan,
kun hänelle lankeaa suuren tietäjän rooli. Muinaissuomalaiseen fantasiamaailmaan
sijoittuva seikkailu kertoo koskettavasti nuoren aikuisen oman paikan etsimisestä ja löytämisestä.

Hendriks, Jennu ja Caplan, Ted: Tosi rakas reissu
Hillitön roadtrip-tarina matkasta aikuisuuteen, ystävyyden voimasta ja naisen oikeudesta
päättää omasta kehostaan.
Veronica Clarke ei ole koskaan halunnut saada hylättyä kokeesta tai testistä – ennen kuin
pitelee kädessään muovista tikkua, jonka näyttöön on piirtynyt kaksi viivaa. Käy ilmi, että
kondomit eivät estä raskautta, jos poikaystävä on tökkinyt niihin neulalla reikiä.
Raskaus täytyy saada keskeytettyä heti alkuunsa, mutta lähin laillinen aborttiklinikka on kolmen
osavaltion päässä. Veronican mieleen tulee vain yksi ihminen, jonka ei usko tuomitsevan häntä:
lukion syrjäytynein ja sarkastisin olento, Bailey Butler.

Bardugo, Leigh: Varjo ja riipus
Alina Starkov on teini-ikäinen orpotyttö ja rivisotilas, joka tietää ettei välttämättä selviä
hengissä ensimmäisestä vaelluksestaan Sysikuilun halki. Sysikuilu on yliluonnollisen pimeä
ja synkkä alue, joka kuhisee ihmislihaa syöviä hirviöitä. Se katkaisee ravkalaisten pääsyn
merelle, ja retkikunnat ylittävät alueen säännöllisesti kuljettaakseen meritse tulevia
tarvikkeita. Kun Alinan rykmentti joutuu raivoisan hyökkäyksen kohteeksi, hänen
uinuneet voimansa heräävät eloon.

Mikama, Anniina: Trilogia – Taikuri ja taskuvaras, Huijarin oppipoika, Tinasotamiehet

Taikuri ja taskuvaras aloittaa trilogian täynnä silmänkääntötemppuja, juonittelua ja jännitystä.
Mina asuu kadulla ja varastelee henkensä pitimiksi. Tom on nuori keksijä ja taikuri, jonka Ihmeiden
teatteri lumoaa yleisönsä ilta illan jälkeen. Mina ja Tom kohtaavat Helsingissä talvella 1890 ja
Minalla on pian osa Tomin taikashow´ssa. Nuoret huomaavat olevansa toisilleen enemmän kuin
ystävät, mutta kummankin menneisyydessä on pahoja, selvittämättömiä asioita. He joutuvat
juonittelun pyörteeseen ja ajojahtiin, josta he voivat selviytyä vain rohkeutensa avulla - muutama
taikatemppu hihassaan.
Taikurin ja taskuvarkaan tarina jatkuu kirjoissa Huijarin oppipoika ja Tinasotamiehet.

Colfer, Eoin: W.A.R.P.1. kirja, Salamurhaajan oppipoika
Hulvaton aikamatkaseikkailu tempaisee viktoriaanisen ajan Englannista nykypäivään.
Lontoon Bloomsbury, 1898. Apupoika Rileyn pitäisi tuikata mies hengiltä palkkamurhaajaisäntänsä puolesta. Suureksi hämmästyksekseen poika sinkoutuukin aikamatkalle
tulevaisuuteen.
Vuosisata myöhemmin 17-vuotias FBI:n agenttikokelas Chevron Savano vahtii kellariin varastoitua
metallisäiliötä. Tytön kauhuksi säiliöalkaa sykkiä, puoli Lontoota pimenee ja menneisyydestä
putkahtanut apupoika Riley ilmoittaa tarvitsevansa apua.

