YLÄKOULUN LUKUDIPLOMI - KIRJALISTA
Mitä voi lukea?
- Tältä listalta mitä vain :)
- Listassa mainitun tekijän toisen kirjan
- Tietokirjoja, sarjakuvia, e-kirjoja, äänikirjoja, novelleja…
- HUOM: Koulussa pakollisena luettavat kirjat lasketaan myös!
- Opettajan hyväksymänä voit lukea kirjoja myös tämän listan ulkopuolelta

Montako kirjaa pitää lukea?
- Saat valita tavoitteesi itse: 5, 10 tai 15 kirjaa

Onko palkintoja?
- Palkintona on 1, 2 tai 3 KitinVaparin uimalippua niille, jotka ovat lukeneet 5, 10 tai 15 kirjaa
- Jos luet 15 kirjaa, saat lisäksi vapaavalintaisen kirjan

Milloin on deadline?
- Huhtikuun lopussa
- HUOM: Voit käyttää diplomiin monta vuotta! Aloita vaikka seiskalla ja kerää palkinnot ysin keväällä!
- Voit myös suorittaa diplomin joka vuosi

Miten homma toimii?
- Kirjoja luetaan haastekohtiin, katso erillinen lista
- Haasteita ovat esim. ”Kirjassa ratkaistaan rikos”, ”Hauska kirja” tai ”Suosikkigenreesi kuuluva kirja”
- Ilmoita lukemiesi kirjojen määrä opettajallesi
- Kirjasto myöntää palkinnot keväällä

Mistä kirjoja löytää?
- Kirjastolaiset auttavat valitsemaan ja etsimään kirjoja!
- Jos kirja on lainassa, sen voi varata: varaaminen on ilmaista
- Voit tehdä varauksia itse verkkokirjastossa anders.finna.fi tai pyytää apua henkilökunnalta
Listassa käytetyt lyhenteet:
N = nuorten osasto
NA = nuorten aikuisten hylly (nuorten osastolla)
A = aikuisten osasto
M = musiikkiosasto

DEK = aikuisten osaston dekkari
ERÄ = aikuisten eräkirja
FAN = nuorten tai aikuisten fantasiakirja
HEV = nuorten osaston hevoskirja
SEL = nuorten tai aikuisten osaston selkokirja
SF = aikuisten science fiction -kirja
SOT = aikuisten osaston sotakirja

Mukavia lukuhetkiä!
@kannuksenkirjasto

Kannuksen kaupunginkirjasto

https://kirjasto.kannus.fi

Lista on päivitetty kesäkuussa 2021. Esittelyissä on hyödynnetty kirjojen takakansitekstejä.

Sisällysluettelo
Nopeat ja lyhyet (s. 7)
Haluatko suorittaa lukudiplomin, mutta et tykkää lukea pitkiä kirjoja? Ei hätää! Tähän kategoriaan on
koottu novelleja, selkokirjoja, sarjakuvaromaaneja ja muita melko lyhyitä kirjoja, joihin on helppo tarttua.
Sisällysluetteloon on lisäksi merkitty ne kirjat, joista voit lainata myös selkoversion.
Bagge, Tapani; Jäätävää kyytiä [N, SEL]
Hai, Magdalena; Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita Uhriniituntakaisesta [N] MYÖS SELKOVERSIO
Hulkko, Johanna; Glasier vastaan Hopea (Harmaa hakkeri -sarja) [N]
Kallioniemi, Tuula; Villi viikko [N]
Kinney, Jeff; Neropatin päiväkirja (-sarja) [N]
Nuotio, Eppu; Venla T:n rakkaudet (Venla T. -sarja) [N]
Palviainen, Jukka-Pekka; Hanaa, Kosonen [N]
Partanen, Seppo; Irtipäässeitä ja ohiammuttuja [A, ERÄ]
Parvela, Timo; Kepler62: Kutsu (Kepler62-sarja) [N]
Paretskoi, Jyri; K15-sarja [N]
Pichon, Liz; Tom Gatesin mahtava maailma (Tom Gates -sarja) [N]
Reynolds, Jason; Minuutin mittainen ikuisuus [NA]
Rodkey, Geoff; Tapperin kaksoset sotajalalla (keskenään) [N]
Russell, Rachel Renée; Nolo elämäni 1: Olisinpa suosittu [N]
Simukka, Salla; Sytytä valot! Sammuta valot! [NA]
Supernyrkki [N]
Tiainen, Marja-Leena; Kyttäyskeikka [N, SEL]
Tusina: novelleja [N]

Hekotellen – Huumoria ja kevyttä kerrontaa (s. 9)
Benway, Robin; Bonusraita [N]
Birchall, Katy; Suosituksi yhdessä päivässä (IT Girl -sarja) [N]
Cabot, Meg; Prinsessapäiväkirjat (-sarja) [N]
Gier, Kerstin; Pilvilinna [NA]
Goo, Maurene; Tämä biisi on sinulle [NA]
Hietala; Miia Martikaisen kärsimysviikko [NA]
Kivinen, Satu; Pese hampaat ennen kuin pussaat [N]
Korkea-aho, Kaj; Viraalit nerot (ZOO! -sarja) [N]
Kyrö, Tuomas; Mielensäpahoittaja (-sarja) [A] MYÖS SELKOVERSIO
Lipasti, Roope; Luutarhurin tapaus (Oskari Onniston uskomattomat vastoinkäymiset -sarja) [N]
Nadin, Joanna; Hanki elämä, Rachel Riley (Rachel Riley –sarja) [N]
Poutanen, Kira; Rakkautta borealis [A]
Pulkkinen, Riikka; Iiris Lempivaaran levoton ja painava sydän [A]
Silvan, Tytti; Operaatio Hardcore Ysäri [N]
Smale, Holly; Geek Girl: Kohellusta korkokengissä [N]
Smith, Jennifer E.; Tilastollinen todennäköisyys kohdata se ainoa oikea [NA]
Tamminen, Petri; Rikosromaani [A, DEK]
Vaahtera, Veera; Kevyesti kipsissä [A]
Varento, Vilu; Be cool [N]
Veirto, Kalle; Ohut hauska kirja [N]
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Loitsujen lumoissa – Fantasiaa ja maagista realismia (s. 11)
Abercrombie, Joe; Vain puoliksi kuningas (Särkynyt meri -sarja) [NA]
Adeyemi; Veren ja luun lapset (Orïshan perintö -trilogia) [NA]
Aveyard, Victoria; Punainen kuningatar (Hopea-sarja) [NA]
Bardugo, Leigh; Varjo ja riipus (Grishaversumi-sarja) [NA]
Colfer, Eoin; Artemis Fowl (Artemis Fowl -sarja) [N, FAN]
Eddings, David; Kiven vartija (Belgarionin taru) [A, FAN]
Gaiman, Neil; Neverwhere - maanalainen Lontoo [A, FAN]
Gier, Kerstin; Rubiininpuna (Rakkaus ei katso aikaa –trilogia) [N, FAN]
Green, Sally; Savuvarkaat (-sarja) [NA]
Hepo-oja, Briitta; Suomea lohikäärmeille [N, FAN]
Law, Ingrid; Lahja [N]
Lewis, Carroll; Alice peilintakamaassa [N]
Lindgren, Astrid; Veljeni Leijonamieli [N]
Maas, Sarah; Lasipalatsi (Throne of Glass –sarja) [N, FAN]
Mikama, Anniina; Taikuri ja taskuvaras (-sarja) [N, FAN]
Moers, Walter; Kapteeni Sinikarhun 13 ½ elämää [N, FAN]
Peltoniemi, Sari; Kuulen kutsun metsänpeittoon [N, FAN]
Pitkäkangas, Elina; Kuura (-sarja) [NA]
Pratchett, Terry; Mort [A, FAN]
Rylander, Chris; Gregin legenda (Eeppisten epäonnistumisten sarja) [N, FAN]
Tolkien, J.R.R.; Satujen valtakunta [N, FAN]
Vik, Erika; Hän sanoi nimekseen Aleia (Kaksoisauringot-sarja) [A, FAN]

Mahdollisia maailmoja – Dystopiaa ja scifiä (s. 13)
Aalto, Anne-Maija; Korento [N]
Bradbury, Ray; Fahrenheit 451 [A, SF]
Cass, Kiera; Valinta (Valinta-sarja) [NA]
Cline, Ernest; Ready Player One [A, SF]
Collins, Suzanne; Nälkäpeli (Nälkäpeli –trilogia) [NA]
Condie, Ally; Tarkoitettu (trilogia) [NA]
Dashner, James; Maze Runner: Labyrintti (-sarja) [NA]
Davidson, I. I.; The Ghost Network: Aktivoi (-sarja) [N]
Enoranta, Siiri; Nokkosvallankumous [NA]
Frey, James; Loppupeli (-sarja) [NA]
Green, Hank; Ihan mieletön juttu [N]
Holopainen, Anu; Ihon alaiset [NA]
Itäranta, Emmi; Teemestarin kirja [A, SF] MYÖS SELKOVERSIO
Kolu, Siri; P.I.: pelko ihmisessä [NA]
Rossi, Veronica; Paljaan taivaan alla (-sarja) [NA]
Roth, Veronica; Outolintu (Outolintu -trilogia) [NA]
Simukka, Salla; Lukitut [NA]
Strandberg, Mats; Loppu [NA]

Selkäni takaa kuului askelia… - Kauhua ja jännitystä (s. 14)
Alongi, K.K.; Kevätuhrit (-sarja) [NA]
Auer, Ilkka; Agnes af Forsellesin kymnaasi orvoille ja hyljeksityille tytöille [N]
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Berry, Julie; Kunnes kerron totuuden [NA]
Brown, Dan; Da Vinci -koodi [A, DEK]
Carman, Patrick; Luurankopuro [N]
Cast, P.C.; Merkitty (Yön talo -sarja) [NA]
Fleming, Ian; Casino Royale: jännitysromaani (James Bond -sarja) [A]
Gagnon, Michelle; Kukaan ei kaipaa sinua [NA]
Hautala, Marko; Kuokkamummo [A]
King, Stephen; Pitkä marssi [A]
Landy, Derek; Keplo Leutokalma (-sarja) [N, FAN]
Luoma, Emma; Perhosten aika [NA]
Luurankomies ja muita kauhutarinoita villistä lännestä [A]
McManus, Karen M.; Yksi meistä valehtelee [NA]
Pearson, Mary E.; Kuka on Jenna Fox? [NA]
Remes, Ilkka; Piraatit (sarja) [N]
Riggs, Ransom; Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille [A, FAN]
Rossi, Nemo; Rooman sudet (Arkeomysteerit-sarja) [N]
Simukka, Salla; Punainen kuin veri (Lumikki-trilogia) [NA] MYÖS SELKOVERSIO
Stiefvater, Maggie; Väristys [NA]
Sugg, Zoe; Magpie Society: salaseura [NA]
Vacklin, Anders; Beta (Sensored Reality –trilogia) [NA]
Valmu, L. K.; Poika: murha seitsemännellä luokalla [N]
With, Mikko; Saakelin satanen [N]

Pitkä päätyyn ja perään – Harrastuksia (s. 17)
Aho, Marja; Kaikki menee, Jessiina! [N]
Andrews, Jesse; Maailmankaikkeuden huonoin elokuva [NA]
Cras, Bengt-Åke; Ketju katkeaa (Lätkäjengi -sarja) [N]
Delikouras, Aleksi; Nörtti 1, New game (-sarja) [N]
Heimonen, Satu; Soinnut solmussa [N]
Heinonen, Henna; Miisan kaksoisaxel (Miisa-sarja) [N]
Johansen, Siri Broch; Minä olen hiihtäjä [N]
Keränen, Mika; Maaliviivalla [N]
Kuronen, Kirsti; 4 x 100 [N]
Kökkö, Hanna; Kätkö (Kätkö-sarja) [N]
Lehtinen, Tuija; Mopo [N]
Lukkarila, Päivi; En ikinä luovuta [NA]
Palviainen, Jukka-Pekka; Virityksiä [N]
Partanen, Seppo; Irtipäässeitä ja ohiammuttuja [A, ERÄ]
Rannela, Terhi; Läpi yön [NA]
Silvan, Heidi; Tytti Seckelinin elämä ja esikoisteos [N]
Tanskanen, Tiina; Talttumaton talismaani (Hevostyttö Iitu –sarja) [N, HEV]
Veirto, Kalle; Säbätalvi [N]
Veistinen, Harri; Kotitekoisen poikabändin alkeet [N] MYÖS SELKOVERSIO
Vesala, Juha; Kaksoiskuljetus [N]
Wickström, Mika; Meidän jengin Zlatan [N]
With, Niina; Joko taas Stella [A]
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Koska mä voin! – Vahvoja nuoria vaikeissa tilanteissa (s.19)
Albertalli, Becky; Minä, Simon, Homo Sapiens [NA]
Acevedo, Elizabeth; Kaikilla mausteilla [NA]
Bourne, Holly; Oonko ihan normaali? (Normaali-sarja) [NA]
Crossan, Sarah; Yksi [NA]
Downham, Jenny; Ennen kuin kuolen [NA]
Hinton, S.E.; Me kolme ja jengi [NA]
Hornby, Nick; Skeittari [NA]
Ihonen, Essi; Ainoa taivas [N]
Jägerfeld, Jenny; Mun huikea elämä [N]
Kilkku, Elina; Ihana tyttö [NA]
Kolu, Siri; Kesän jälkeen kaikki on toisin [NA]
Lehtinen, Tuija; Traktori [N]
Mathieu, Jennifer; Näpit irti! [NA]
Mattila, Riina; Järistyksiä [NA]
Murphy, Julie; Dumplin [NA]
Niemi, Mikael; Aivot pellolle [NA]
Palacio, R. J.; Ihme [N]
Paretskoi, Jyri; Shell’s Angles ja Kalajoen hiekat (Shell’s Angles –sarja) [NA]
Romppainen, Katariina; Sori vaan se on totuus [N]
Rowell, Rainbow; Eleanor & Park [NA]
Saari, Kirsikka; Hölmö nuori sydän [A]
Sloan, Holly Goldberg; Näkymätön poika [NA]
Sumanen, Nadja; Rambo [NA] MYÖS SELKOVERSIO
Tahereh, Mafi; Rakkaus suurempi kuin meri [NA]
Thomas, Angie; Viha jonka kylvät [NA]
Tiainen, Marja-Leena; Khao Lakin sydämet [NA] MYÖS SELKOVERSIO
Yoon, Nicola; Kaikki kaikessa [NA]

Sarja kuvia vai – Sarjakuvia (s. 21)
Abouet, Marguerite; Aya: elämää Yop Cityssä [A 85.32]
Ahonen, JP.; Perkeros [A 85.32]
Andersen, Sarah; Aikuisuus on myytti [A 85.32]
Bendis, Brian Michael; Kostajat kokoon [A 85.32]
Folman, Ari; Anne Frankin päiväkirja [N 85.32]
Jarla, Pertti; Fingerpori [A 85.32]
Kallio, Pauli; Huuhkajia ja helmareita: Suomen palloliitto 111 vuotta [A 85.32]
Kotone, Ranmaru; Your Name [N 85.32]
Louhi, Aino; Mielikuvitustyttö [A 85.32]
Mori, Kaoru; Emma-sarja [N 85.32]
Mäkijärvi, Annukka; Ellen T. [A 85.32]
Rowell, Rainbow; Viimeinen ilta: pumpkinheads [N 85.32]
Russell, Craig P.; Coraline [N 85.32]
Tolppanen, Petri; Sarasvatin hiekkaa [A 85.32]
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Sanoja suoraan sydämestä – Runoja (s. 23)
Happonen, Kaisa; Revi se [N 82.2]
Holma, Antti; Kauheimmat runot [A 82.2]
Kalevauvala: Kansanrunoutta keskustelupalstoilta [A 82.2]
Kaskinen, Anna-Mari; Edessä oma elämä [N 82.2]
Kaskinen; Anna-Mari; Kauneimmat haukkuni [A 82.2]
Kaur, Rupi; Maitoa ja hunajaa [A 82.2]
Kuronen, Kirsi; Paha puuska [N 82.2]
Mun elämäni… Runo- ja kirjoituskilpailun satoa [N 82.2]
Paperi T; Post-alfa [A 82.2]
Pelliccioni, Sanna; Haikuja räjähtäville sydämille [N 82.2]
Voidaan puhua jossitellen [A 82.2]
Voutilainen, Maiju; Itke minulle taivas [N 82.2]

”Sä oot mun haastaja…” – Klassikoita (s. 24)
Aho, Juhani; Rautatie [A]
Austen, Jane; Ylpeys ja ennakkoluulo [A]
Bach, Richard; Lokki Joonatan [A]
Brontë, Emily; Humiseva harju [A]
Cervantes Saveedra, Miquel De; Don Quijoten seikkailut [N]
Christie, Agatha; Eikä yksikään pelastunut [A, DEK]
Doyle, Arthur Conan; Baskervillen koira [A, DEK] MYÖS SELKOVERSIO
Golding, William; Kärpästen herra [A]
Huovinen, Veikko; Havukka-ahon ajattelija [A]
Härkönen, Anna-Leena; Häräntappoase [A tai NA] MYÖS SELKOVERSIO
Kipling, Rudyard; Viidakkokirja [N] MYÖS SELKOVERSIO
Linna, Väinö; Tuntematon sotilas [SOT] MYÖS SELKOVERSIO
Montgomery, L. M.; Pieni runotyttö (Runotyttö -sarja) [N]
Orwell, George; Vuonna 1984 [A] MYÖS SELKOVERSIO
Paasilinna, Arto; Jäniksen vuosi [A]
Shelley, Mary; Frankenstein [A]
Stevenson, Robert Louis; Tohtori Jekyll ja Mr. Hyde [A]
Stoker, Bram; Dracula [NA]
Swift, Jonathan; Gulliverin retket [A]
Waltari, Mika; Komisario Palmun erehdys [A, DEK] MYÖS SELKOVERSIO

Tiesitkös tätä? – Tietokirjallisuutta (s. 26)
Oletko kiinnostunut urheilusta? Ainakin seuraavista urheilijoista on julkaistu selkeä ja mukaansatempaava
elämäkerta: Sebastian Aho, Usain Bolt, Zlatan Ibrahimović, Kiira Korpi, Lauri Markkanen, Petra Olli, Megan
Rapinoe ja Kimi Räikkönen.
Annila, Silja; Tekoja nyt! Maailmanpelastajan käsikirja [N 30.7]
Harden, Blaine; Leiri 14: pako Pohjois-Koreasta [A 99.1]
Hubara, Koko; Ruskeat tytöt: tunne-esseitä [A 32.2]
Ijäs, Aura; Sarjakuvien tekeminen [N 74.11]
Kampusch, Natascha; 3096 päivää [A 99.1]
Karlsson, Ylva; Kirjoittamisen ihanuus: nuoren kirjoittajan opas [N 86.07]
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Kuoppala, Mikko; Pyhimys: Sanat ja tarinat [M 78.993]
Milonoff, Tuomas; Madventures: maailmanselitys - seikkailijan käsikirja kaikkeen [A 03]
Määttä, Essi; Hyvää & halpaa [A 68.2]
Nathan, Ian; Kurkistus taikamaailmaan: Ihmeotukset ja niiden olinpaikat -elokuvan kulisseissa [A 77.41]
Nykänen, Meri; Löydä oma polkusi: nuoren uraopas [N 38.8]
Persson, Åke; Maailman pisin pajunköysi: 101 historiallista harhakäsitystä [A 90]
Price, Catherine; Kuinka päästää irti puhelimesta [A 17.3]
Ristkari, Maiju; Sukupuolena ihminen [N 30.12]
Rönkä, Otto; E-urheilun käsikirja [N 79.81]
Saario, Seppo; Näin sijoitan pörssiosakkeisiin – opas nuorelle [N 36.22]
Sankaritarinoita nuorilta nuorille [N 99.1]
Sisättö, Vesa; Unohtunut avain, joka upotti Titanicin [A 91]
Telkänranta, Helena; Millaista on olla eläin? [A 58.9]
Tolvanen, Joonas; Soturimunkin oppipoika: aikani kung-fu-temppelissä [A 48.183]
Trunko, Emily; Rakas kuka vaan [N 14.8]
Yousafzai, Malala; Minä olen Malala: koulutyttö, jonka Taliban yritti vaientaa [A 99.1]

Nopeat ja lyhyet
Haluatko suorittaa lukudiplomin, mutta et tykkää lukea pitkiä kirjoja? Ei hätää! Tähän kategoriaan on
koottu novelleja, selkokirjoja, sarjakuvaromaaneja ja muita melko lyhyitä kirjoja, joihin on helppo tarttua.

Bagge, Tapani; Jäätävää kyytiä [N, SEL]
Selkoromaani 15-vuotiaista Archiesta ja Tanjasta, jotka varastavat terveyskeskuksen pihalta jenkkiauton.
Auton takapenkiltä löytyy ruumis ja yhtäkkiä nuoret huomaavat, että heitä ajetaan takaa…
Hai, Magdalena; Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita Uhriniituntakaisesta [N]
Kemianopettajan käsi haisee päivä päivältä pahemmalta. Pikajunaan 214 nousee laiha nainen, jolla on
hyönteismäiset silmälasit. Tivolin onnenonginnasta voitettu nukke ei taida olla ihan tavallinen...
Hulkko, Johanna; Glasier vastaan Hopea (Harmaa hakkeri -sarja) [N]
Glasieriksi kutsuttu salaperäinen hakkeri riemastuttaa koulukavereitaan hakkeroimalla käytävän
näyttötauluihin hauskoja viestejä. Viaton huvi muuttuu jännittäväksi seikkailuksi, kun Nico tarvitsee kipeästi
apua. Pystyykö edes Glasier pelastamaan Nicon perheen, kun vastassa on mahtava yritys Hopea?
Kallioniemi, Tuula; Villi viikko [N]
Kaupungissa aina asunut Viltsu kokee järkytyksen, kun hän joutuu viikoksi mummon luo maalle ILMAN
PUHELINTA! Mummo jättää Viltsun sekä paikalle saapuvat Pinjan ja Kassun pärjämään keskenään. Miten
leivinuuni toimii, kuka osaa lypsää vuohen ja miksi pihalta katoilee tavaroita?
Kinney, Jeff; Neropatin päiväkirja (-sarja) [N]
Sarjakuvamainen nuortenromaani, jossa Greg kertoo kommelluksistaan huumoria säästelemättä.
Nuotio, Eppu; Venla T:n rakkaudet (Venla T. -sarja) [N]
”Mä en vaan ole valmis mihinkään parisuhteeseen. Mun sisällä on sekä tuli että tuuli ja mun pitää olla
vapaa. Ja tästä me puhuttiin Matiaksen kanssa. Muistaakseni.”
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Palviainen, Jukka-Pekka; Hanaa, Kosonen [N]
Ukin mielestä Kaapo on luuseri, koska hänellä ei ole omaa mopoa. Kaapo ostaa mopon, mutta se
varastetaan samana iltana! Kun Kaapo saa tökerön kiristysviestin, hän päättää selvittää tapauksen.
Partanen, Seppo; Irtipäässeitä ja ohiammuttuja [A, ERÄ]
Kirja sisältää 20 lyhyttä tarinaa kalastuksesta ja metsästyksestä. Voit lukea myös jonkin toisen
eräkirjallisuushyllystä löytyvän novellikokoelman.
Parvela, Timo; Kepler62: Kutsu (Kepler62-sarja) [N]
Maapallo on ylikansoitettu ja luonnonvarat hupenevat. Ari pelaa veljensä kanssa Kepler62-tietokonepeliä,
jota kukaan ei ole saanut vietyä läpi. Mitä viimeisen tason suorittaneille tapahtuu?
Paretskoi, Jyri; K15-sarja [N]
Roni sanoo aina suoraan, mitä ajattelee. Tämä johtaa usein kiusallisiin tilanteisiin ja pohdintoihin: voiko
suklaamyrkytykseen oikeasti kuolla, kannattaako luokassa ilmoittaa suosikkiharrastuksekseen
runkkaaminen ja onko kuvioista poissa oleva isä vakooja? Kohellusta ja ronskia huumoria tiiviissä paketissa.
Pichon, Liz; Tom Gatesin mahtava maailma (Tom Gates -sarja) [N]
Tom Gates unohtaa usein tehdä kotitehtävänsä, mutta onneksi hän on erityisen taitava keksimään
uskottavia selityksiä opettajalle. Valitettavasti hänen taitoihinsa ei lukeudu vaikutuksen tekeminen ihanaan
Amy Porteriin… Hulvaton kirja koostuu Tomin päiväkirjamerkinnöistä ja pilapiirroksista.
Reynolds, Jason; Minuutin mittainen ikuisuus [NA]
Kolme sääntöä: älä itke, älä vasikoi, kosta. 15-vuotias Will on matkalla kostamaan veljensä Shawnin
murhan. Jäljellä on enää minuutin kestävä hissimatka, joka saa Willin kyseenalaistamaan kaiken.
Rodkey, Geoff; Tapperin kaksoset sotajalalla (keskenään) [N]
Hulvaton kirja kaksosten jäynäsodasta, joka on täynnä valokuvia, ruutukaappauksia, huomautuksia rivien
välissä, karttoja ja vanhempien tekstarikeskusteluja.
Russell, Rachel Renée; Nolo elämäni 1: Olisinpa suosittu [N]
Nikki aloittaa uudessa koulussa ja ihastuu koululehden valokuvaaja Brandoniin. Myös kouluin suosituin
tyttö MacKenzie on kiinnostunut Brandonista ja Nikki tuntuu nolaavan itsensä aina Brandonin edessä…
Simukka, Salla; Sytytä valot! Sammuta valot! [NA]
Simukan kääntökirjan toisessa päässä on lyhyitä ihania tarinoita ja toisessa pieniä kauhujuttuja. Novelleilla
on usein vastapari, joten niitä kannattaa ehdottomasti lukea vuorotellen kirjan molemmista päistä.
Supernyrkki [N]
”Tekstejä, joiden kirjoittaja ei halua miellyttää ketään muuta kuin itseään ja kaikkein vähiten opettajaa.”
Nuorille suunnatun kirjoituskilpailun parhaimmisto, jossa esiintyvät mm. huoraava asianajaja,
itseoikeutettu diktaattori ja syvimmässä teini-iän alhossa kieriskelevä maailmantuskainen angstipallero.
Tiainen, Marja-Leena; Kyttäyskeikka [N, SEL] TAI Tatu, Iiris ja Pääkallomies [N, SEL]
15-vuotias Niko saa kuulla, että nuorisotalolle on murtauduttu. Pian murtoja tulee lisää. Voisiko syyllinen
olla Nikon isoveli Juuso? Helppolukuinen nuortenromaani.
Tusina: novelleja [N]
Etkö tiedä, minkälaisista kirjoista voisit tykätä? Tähän kokoelmaan on koottu 12 suomalaista novellia
laidasta laitaan: kauhua, steampunkia, dystopiaa, romantiikkaa, historiallista kerrontaa…
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Hekotellen – Huumoria ja kevyttä kerrontaa
Benway, Robin; Bonusraita [N]
Audrey päättää jättää flegmaattisen poikaystävänsä, mutta tämä kirjoittaakin sydänsurustaan biisin, joka
kohoaa soittolistojen kärkeen! Pian koko Amerikka haluaa tietää, kuka laulun tyttö todellisuudessa on.
Birchall, Katy; Suosituksi yhdessä päivässä (IT Girl -sarja) [N]
Hulvaton kirja 14-vuotiaasta nörttitytöstä, jonka suosio koulukavereiden silmissä nousee yhtäkkiä
räjähdysmäisesti, kun hänen isänsä menee kihloihin kuuluisan filmitähden kanssa ja paparazzien piiritys
alkaa. Noloilta tilanteilta ja myötähäpeältä ei voi välttyä.
Cabot, Meg; Prinsessapäiväkirjat (-sarja) [N]
New Yorkissa asuva Mia saa yllättäen kuulla olevansa Genovian prinsessa. Algebran läksyt vaihtuvat
hovietikettiin. Entä miten käy ystävyyssuhteille siniverisyyden paljastuttua?
Gier, Kerstin; Pilvilinna [NA]
17-vuotias Fanny pääsee harjoittelijaksi luksushotelliin. Työn tuoksinassa Fanny huomaa, että kaikki vieraat
eivät taida olla aivan sitä, mitä sanovat olevansa. Pian Fanny löytää itsensä seikkailun silmästä. Sen myötä
hän saattaa menettää työnsä — ja sydämensä. Hurmaava sekoitus jännitystä, huumoria ja romantiikkaa.
Goo, Maurene; Tämä biisi on sinulle [NA]
Lucky on K-popin kuumin tähti, mutta nyt hän haluaa vain laittaa tohvelit jalkaan ja syödä hampurilaisen.
Hampurilaisen hakureissulla Lucky törmää Jackiin, joka on juorulehden skuuppia etsivä toimittaja. Heillä
tuntuu synkkaavan, mutta voiko koko jutusta tulla mitään, kun molemmat salaavat todellisen minänsä?
Hietala; Miia Martikaisen kärsimysviikko [NA]
Taneli ajautuu isänsä kanssa Miian perheen mökkirantaan, kun heidän veneestään loppuu bensa. Nuoret
lähetetään satamaan täyttämään kanisteria, mistä muodostuu vuorokauden mittainen seikkailu.
Kivinen, Satu; Pese hampaat ennen kuin pussaat [N]
Päiväkirjaromaani Sofiasta, joka on omasta mielestään varsin mukiinmenevä olemattomia tissejä lukuun
ottamatta: Hän rakastaa pizzaa ja listojen laatimista. Hän pystyy kertomaan Salattujen elämien juonenkäänteet 10 vuoden ajalta. Hän on perillä muotivillityksistä. Hän saa pierun tulemaan tahdonvoimalla.
Korkea-aho, Kaj; Viraalit nerot (ZOO! -sarja) [N]
Yläasteen arki on karunkoomista ja kisa suosiosta ja huomiosta on kovaa. Voiko pahasta puheripulista
kärsivä Atlas voittaa oppilaskunnan vaalit, kun vastassa on muskelimies Justus, jonka Youtube-video oman
ahterin kärventämisestä on saanut peräti 150 000 katsojaa? Hillitön sarjakuvaromaani Neropattien tyyliin.
Kyrö, Tuomas; Mielensäpahoittaja (-sarja) [A]
”Kyllä minä niin mieleni pahoitin…” Mielensäpahoittajan mielestä kaikki oli ennen paremmin. Nykyään
TV:stä tulee huonoja ohjelmia, perunaa ei arvosteta tarpeeksi ja moottoriteitä rakennetaan liikaa.
Lipasti, Roope; Luutarhurin tapaus (Oskari Onniston uskomattomat vastoinkäymiset -sarja) [N]
Rahapulan takia Oskarin luokka päätyy retkelle kaivokseen, jossa Oskarin isä on johtajana. Yllättäen
kaivoksesta löytyy mystinen ovi, jonka takana vaanii sanoinkuvaamattomia kauhuja… Sarjakuvaromaani.
Nadin, Joanna; Hanki elämä, Rachel Riley (Rachel Riley –sarja) [N]
Rachel Riley uskoo löytäneensä SEN OIKEAN, kiiltävään haarniskaan tai ainakin kiiltäviin pillifarkkuihin
sonnustautuneen Jackin. Mutta sitten Jack pillastuu rockjumala Justinin suukosta, vaikka kyseessä on pelkkä
tieteellinen koe. Tyypillistä. Rachelin on nyt aika herätä todellisuuteen.
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Poutanen, Kira; Rakkautta borealis [A]
Lara koettaa Lapin matkalla saada poikaystävänsä kosimaan, mutta saa aikaan koomisia kommelluksia ja
väärinkäsityksiä vain olemalla ihanan hömppä oma itsensä.
Pulkkinen, Riikka; Iiris Lempivaaran levoton ja painava sydän [A]
Kun Aleksi yllättäen jättää Iiriksen seitsemän vuoden seurustelun jälkeen, edessä on uusi alku, joka aluksi
näyttää lopulta. Mutta ei hätää, koulupsykologina Iiris kyllä keksii selviytymiskeinot! Tai sitten ei…
Silvan, Tytti; Operaatio Hardcore Ysäri [N]
12-vuotiaan Otson puhelin on huollossa, ja isä haastaa hänet elämään viikon ajan 90-luvun hengessä ilman
puhelinta, pelikoneita tai muitakaan teknisiä vempeleitä. Otso päättää ottaa kajahtaneen haasteen vastaan.
Smale, Holly; Geek Girl: Kohellusta korkokengissä [N]
Mallin töitä tekevä 15-vuotias Harriet Manners, on sisimmässään nörtti. Huonosti alkanut kesä pelastuu,
kun Harriet saa yllättäen töitä Tokiosta. Katastrofi ei kuitenkaan ole kaukana tässä sarjan avausosassa.
Smith, Jennifer E.; Tilastollinen todennäköisyys kohdata se ainoa oikea [NA]
17-vuotias Hadley on matkalla isänsä ja uuden äitipuolensa häihin ja päätyy koneessa Oliverin viereen.
Nuoret ehtivät rakastua New Yorkin ja Lontoon välillä, mutta lentokentällä he eksyvät toisistaan. Miten
todennäköistä Hadleyn on löytää Oliver Lontoosta, kun hän ei tiedä edes tämän sukunimeä?
Tamminen, Petri; Rikosromaani [A]
Alttarille jätetty morsian, sairauslomalle masennettu valtioneuvos, tylyn lääkärinlausunnon masentamia
kansalaisia. Komisario Vehmakselle riittää töitä kummallisen rikollisen jahtaamisessa.
Vaahtera, Veera; Kevyesti kipsissä [A]
Lukutoukka Lotta elää unelmaansa: hän on sinkku ja töissä kirjastossa. Kaiken muuttava ketjureaktio
käynnistyy, kun Lotta kävelee kirja kädessä auton alle ja yläkerran mummo unohtaa hanan valumaan…
Varento, Vilu; Be cool [N]
Tassu uskoo olevansa koulun noloin oppilas. Pian Tassu kuulee, että myös hänen Kisse-siskonsa on saanut
yläkouluaikanaan kyseenalaisen maineen. Sisko on kuitenkin mystisesti kadonnut. Asiaan tuntuu liittyvän
paikallisen energiajuomatehtaan Be Cool -juoma, jota koululaisille tyrkytetään joka käänteessä.
Veirto, Kalle; Ohut hauska kirja [N]
Ekku ja Iiro-Matias yrittävät parhaansa mukaan selvitä peruskoulusta lukematta yhtään kirjaa. Pakon edessä
pojat kuitenkin päätyvät etsimään mystistä teosta Ohut hauska kirja, jonka jäljittämisestä muodostuukin
outoja sattumia ja absurdia huumoria vilisevä viimeinen kouluviikko.
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Loitsujen lumoissa - Fantasiaa ja maagista realismia
Abercrombie, Joe; Vain puoliksi kuningas (Särkynyt meri -sarja) [NA]
Raajarikko ja jopa vanhempiensa väheksymä prinssi Yarvi päättää voittaa vajaavaisuutensa aiheuttamat
rajoitteet älyllä. Kirja aloittaa juonittelua, liittolaisia ja salaisuuksia vilisevän trilogian.
Adeyemi; Veren ja luun lapset (Orïshan perintö -trilogia) [NA]
Länsi-Afrikkalaista mytologiaa hyödyntävä romaani, josta ei verisiä taisteluita tai rakkautta puutu. Taikuus
on kadonnut ja siihen kykeneviä divinejä vainotaan. Onnistuuko vainottu Zélie palauttamaan magian?
Aveyard, Victoria; Punainen kuningatar (Hopea-sarja) [NA]
Veri jakaa ihmiset kahteen kastiin – punaisiin ja hopeisiin. Punaiset ovat rahvas, jota lähes jumalallisia
voimia omaava hopeisten eliitti hallitsee. Punainen taskuvaras Mare päätyy hopeisten keskuuteen ja löytää
salatut voimansa. Toimiva sekoitus fantasiaa, dystopiaa, hengästyttäviä juonenkäänteitä ja romantiikkaa.
Bardugo, Leigh; Varjo ja riipus (Grishaversumi-sarja) [NA]
Alina Starkov tietää, ettei välttämättä selviä hengissä ensimmäisestä matkastaan Sysikuilun halki. Kuilulla
tapahtuvan hyökkäyksen seurauksena Alinan salaiset voimat heräävät eloon. Grishasotureiden johtaja
Varjo päättää kouluttaa Alinasta grishan, mutta mihin hänen voimansa lopulta riittävät? Tuttu Netflixistä.
Colfer, Eoin; Artemis Fowl (Artemis Fowl -sarja) [N, FAN]
12-vuotias rikollisnero Artemis Fowl kaappaa menninkäiskomisarion, minkä seurauksena hän sotkeutuu
keijujen ja maahisten maanalaisen maailman valtapeliin huumoria sisältävän sarjan avausosassa.
Eddings, David; Kiven vartija (Belgarionin taru) [A, FAN]
Eeppisen fantasian perusteos, joka on hurmannut lukijoita jo 20 vuotta. Nuori Garion repäistään maatilalta
mukaan taikuutta ja huumoria pursuavaan seikkailuun, jonka lukemista ei voi jättää kesken.
Gaiman, Neil; Neverwhere - maanalainen Lontoo [A, FAN]
Tuiki tavallinen Richard päättää auttaa kadulla tapaamansa loukkaantunutta tyttöä ja pian mikään ei ole
enää tavallista. Lontoon alla on toinen maailma, jonka metrotunnelit ja katakombit ovat täynnä hirviöitä ja
pyhimyksiä. Urbaanin fantasian klassikko on suositun Gaimanin esikoisromaani.
Gier, Kerstin; Rubiininpuna (Rakkaus ei katso aikaa –trilogia) [N, FAN]
Gwendolyn saa eräänä päivänä huimauskohtauksen ja huomaa yhtäkkiä olevansa entisaikojen Lontoossa!
Gwendolynillä onkin aikamatkailugeeni, joten häntä aletaan valmistella tuleviin aikamatkoihin komean
mutta raivostuttavan Gideonin kanssa. Koukuttavan, hauskan ja romanttisen trilogian ensimmäinen osa.
Green, Sally; Savuvarkaat (-sarja) [NA]
Game of Thrones -henkisen sarjan avausosa, jossa viiden valtakunnan välit ovat kireät. Prinsessa Catherine
valmistautuu järjestettyyn avioliittoon, vaikka hänen rakastettunsa Ambrose on tuomittu kuolemaan.
Palvelija March hautoo kostoa, hurmuri Edyon varastelee huvikseen ja Tash osallistuu vaaralliseen
pahoilaismetsästykseen. Viiden nuoren tiet kohtaavat kauaskantoisin seurauksin.
Hepo-oja, Briitta; Suomea lohikäärmeille [N, FAN]
Vaihtoehtofantasia 2000-luvun Suomesta, jossa säätyjaot ovat yhä totta ja noituutta harjoitetaan
laittomasti. Timin lemmikkilohikäärmeen karkaaminen johtaa trilleriin, joka saa sinut janoamaan jatko-osaa.
Law, Ingrid; Lahja [N]
13-vuotispäivänään Beaumonteja odottaa erikoinen lahja: jokin yliluonnollinen kyky. Mibsin on lähdettävä
eeppiselle road tripille etsimään omaa lahjaansa, vaikka sitten pinkillä raamattukauppiaan bussilla.
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Lewis, Carroll; Alice peilintakamaassa [N]
Kun Alice pujahtaa peilin lävitse, hän löytää sen takaa villin ja hurmaavan maailman. Loputtomasti
polveilevat sanaleikit, lorut ja keskustelut johtavat hauskoihin väärinymmärryksiin ja umpikujiin.
Lindgren, Astrid; Veljeni Leijonamieli [N]
Sykähdyttävä saturomaani hyvän ja pahan taistelusta, rakkaudesta, kuolemasta ja pelon voittamisesta.
Maas, Sarah; Lasipalatsi (Throne of Glass –sarja) [N, FAN]
Adarlanin hovin valtaistuinsaliin astelee pahamaineinen salamurhaaja. Hän ei ole tullut tappamaan julmaa
kuningasta, vaan hän on siellä lunastaakseen vapautensa. Jos hän päihittää taistelutaidoillaan 23 varasta,
salamurhaajaa ja soturia, hänet vapautetaan orjatyöstä ja hänestä tehdään Kuninkaan Miekka.
Mikama, Anniina; Taikuri ja taskuvaras (-sarja) [N, FAN]
Mina on kadulla asuva taskuvaras, Tom nuori keksijä ja taikuri. He kohtaavat Helsingissä talvella 1890 ja
Mina on pian osa show'ta, jossa mekaaniset koneet heräävät eloon. Kirja aloittaa maagisen trilogian täynnä
silmänkääntötemppuja, juonittelua ja yllättäviä juonenkäänteitä.
Moers, Walter; Kapteeni Sinikarhun 13 ½ elämää [N, FAN]
”Sinikarhulla on kaksikymmentäseitsemän elämää. Paljastan teille, hyvät lukijat, niistä kolmetoista ja puoli,
loput pidän omana tietonani.” Tärähtänyt tarina yhdistää nerokkaasti fantasian ja satujen elementtejä.
Peltoniemi, Sari; Kuulen kutsun metsänpeittoon [N, FAN]
Onko kaikki Jounin kuvittelua – miksi muut eivät näe naista, joka ilmestyy Jounin tielle niin Lapin tuntureilla
kuin kotikaupungissakin? Jounin äiti on kolttasaamelainen ja kadonnut kun Jouni oli pieni. Liittyvätkö
tapahtumat jotenkin äitiin? Koukuttava kauhuelementtejä ja suomalaista mytologiaa yhdistävä tarina.
Pitkäkangas, Elina; Kuura (-sarja) [NA]
Urbaania fantasiaa, romantiikkaa, verta, suolenpätkiä ja ihmissusia uudesta näkökulmasta. Inka ja Aaron
elävät suojattua elämää Kuurankeron pikkukaupungissa, jossa ihmissusiin törmää enää vain uutisissa tai
historiankirjoissa. Kaikki muuttuu, kun Inkan pikkuveli joutuu onnettomuuteen. Trilogian avausosa.
Pratchett, Terry; Mort [A, FAN]
Kuolema haluaa lomaa työstään, joten hän hankkii itselleen Mort-nimisen oppipojan. Kuoleman kuuluisi
pysyä aina puolueettomana, mutta entäs kun Mortin listalla on seuraavana salamurhan kohteeksi joutuva
ihana prinsessa? Tärähtänyttä mustaa huumoria sisältävä kirja on hyvä johdatus Kiekkomaailma-sarjaan.
Rylander, Chris; Gregin legenda (Eeppisten epäonnistumisten sarja) [N, FAN]
Hulvattoman trilogian avausosa, jossa epäonninen Greg saa tietää olevansa kääpiö! Vauhdikkaassa
tarinassa jutellaan kirveen kanssa, joudutaan jääkarhun hyökkäyksen kohteeksi ja syödään. Paljon.
Tolkien, J.R.R.; Satujen valtakunta [N, FAN]
Satujen valtakunta on uudelleenkuvitettu yhteisnide J.R.R. Tolkienin vähemmän tunnetusta tuotannosta.
Vik, Erika; Hän sanoi nimekseen Aleia (Kaksoisauringot-sarja) [A, FAN]
Eristyksissä elävä Corildon on seleesien kartografi. Eräänä päivänä pihalle törmää muistinsa menettänyt
Aleia. Corildonin järkytykseksi Aleia tuntee huonot tuulet, vaikka sen pitäisi olla ihmiselle mahdotonta. Mitä
tuulille on tapahtumassa ja kuka Aleia oikein on? Steampunkia ja westerniä yhdistävän trilogian avausosa.
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Mahdollisia maailmoja - Dystopiaa ja scifiä
Aalto, Anne-Maija; Korento [N]
Kaksi nuorta naista, Satomi ja Mai ovat aina pitäneet yhtä. He ovat internointikylän ulkokansalaisia, joiden
tarkoitus on palvella kokokansalaisia. Sitten komentaja Rafikov vie Main mukanaan Nymfiksi, eikä Satomi
voi enää vain odottaa. Rankka tarina menee ihon alle ja vaatii lukijaansa uppoutumaan siihen ajan kanssa.
Bradbury, Ray; Fahrenheit 451 [A, SF]
Tiedotustekniikka on syrjäyttänyt kirjat. Ne täytyy polttaa. Fahrenheit 451 on lämpötila, jossa painopaperi
syttyy, se on sieluntila, jossa tuhkakin palaa ja yksilön näkemykset haihtuvat savuna ilmaan. Klassikkokirja.
Cass, Kiera; Valinta (Valinta-sarja) [NA]
Kolmellekymmenelleviidelle tytölle Valintaan joutuminen on elämän mullistava mahdollisuus. Heidän
joukossaan on myös America Singer, joka alkaa kyseenalaistaa itselleen tekemiään suunnitelmia.
Cline, Ernest; Ready Player One [A, SF]
Rikas pelisuunnittelija testamenttaa koko omaisuutensa ja luomansa virtuaalitodellisuuden sille, joka osaa
ratkaista kolme kätkettyä arvoitusta. Wade Watts alkaa ratkoa vaarallisiksi muuttuvia arvoituksia, joiden
ratkaisemiseksi täytyy tuntea 70-80-lukujen popkulttuuria: musiikkia, elokuvia, pelejä, kirjoja ja sarjakuvia.
Collins, Suzanne; Nälkäpeli (Nälkäpeli –trilogia) [NA]
Pääkaupunki Capitol kontrolloi tiukasti Panemin Vyöhykkeitä, joilla kurjan elämän tekee vielä kurjemmaksi
Nälkäpeli, johon jokaiselta Vyöhykkeeltä pakotetaan osallistumaan kaksi teini-ikäistä tribuuttia. 24
tribuuttia, joista vain yksi voi selvitä hengissä… Äärettömän koukuttava tarina Katniss Everdeenin
selviytymiskamppailusta hengenvaarallisen juonittelun keskellä.
Condie, Ally; Tarkoitettu (trilogia) [NA]
17-vuotias Cassia elää täydellisen säännellyssä yhteiskunnassa, joka valitsee heille jopa optimaalisimmat
kumppanit. Cassia kuitenkin kyseenalaistaa kumppaninsa sopivuuden – ja lopulta koko yhteiskunnan.
Dashner, James; Maze Runner: Labyrintti (-sarja) [NA]
”Jos et pelkää, et ole ihminen.” Elokuvastakin tuttu koukuttava kertomus Thomasista, joka herää hissistä
muistamatta muuta kuin nimensä. Thomas kohtaa lauman lapsia aukiolta, jota ympäröi joka yö muuttuva
labyrintti. Lapset yrittävät kuumeisesti paeta, mutta labyrintti kätkee sisäänsä monia vaaroja…
Davidson, I. I.; The Ghost Network: Aktivoi (-sarja) [N]
Joukko teini-ikäisiä hakkereita on kutsuttu opiskelemaan huipputeknologiseen erikoiskouluun Alaskaan.
Heistä parhaat valitaan eliittioppilaiden sisäpiiriin, joka saa salaisen tutkimustehtävän. Pääsy koulun
ykköstiimiin vaikuttaa jokaisen unelmalta, mutta mitä tai ketä koulussa oikeasti tutkitaan?
Enoranta, Siiri; Nokkosvallankumous [NA]
Dharan ja Vaya kohtaavat todellisuudessa, jossa aurinko ei ole paistanut enää vuosiin, sivistyksen
tukirakenteet ovat murtuneet, ja resuiset Nokkoslapset kytevät kapinaansa vallatussa huvipuistossa.
Frey, James; Loppupeli (-sarja) [NA]
Kaksitoista teini-ikäistä pelaajaa, joista periytyy koko nykyinen ihmiskunta. Heidän on yksin ratkaistava
pelastuksen suuri arvoitus. Jonkun heistä täytyy siihen kyetä – muutoin olemme kaikki tuhoon tuomittuja.
Green, Hank; Ihan mieletön juttu [N]
Viihdyttävä scifimysteeri kohtaa somejulkisuuden pimeän puolen. Eräänä aamuyönä April löytää
jalkakäytävällä olevan jättimäisen patsaan. April nimeää patsaan Carliksi ja kuvaa siitä YouTubeen videon.
Yhdessä yössä videosta tulee viraalihitti ja Aprilista asiantuntija. Sitten patsaita alkaa löytyä muualtakin…
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Holopainen, Anu; Ihon alaiset [NA]
Pelottavan todellinen kuvaus maailmasta, jossa menestymiseen vaaditaan täytetyt huulet, rintaimplantit,
sarvet tai vaikka ihon alle asennetut led-valot. Milloin oman vartalon muokkaaminen menee liian pitkälle?
Itäranta, Emmi; Teemestarin kirja [A, SF]
Kauniisti kirjoitettu kirja postapokalyptisestä maailmasta, jossa vedestä on huutava pula. Teemestareiden
sukua oleva Noria opiskelee oppiakseen edeltäjiensä salaisuudet – myös sen kaikkein suurimman. Kun
veden kätkeminen on rikoksista pahin, sotilasvallan katseet kiinnittyvät väistämättä teemestarin taloon...
Kolu, Siri; P.I.: pelko ihmisessä [NA]
Pilvi elää maailmassa, jossa salaperäinen P-influenssa leviää. Sairastuneet eristetään luolaan, josta ei ole
paluuta. Pilvin isoveli Petri ei kuitenkaan suostu hylkäämään siskoaan. Uskottavaa suomalaista dystopiaa.
Rossi, Veronica; Paljaan taivaan alla (-sarja) [NA]
Aria on elänyt koko elämänsä kaupungissa, suljetussa kapselimaisessa tilassa, jonka ruoka, vesi ja ilma
tuotetaan muualla. Ekologisen katastrofin kokeneessa maailmassa jokainen taistelee olemassaolostaan.
Roth, Veronica; Outolintu (Outolintu -trilogia) [NA]
Rauhaan tähtäävässä yhteiskunnassa ihmiset on jaettu Vaatimattomiin, Uskaliaisiin, Rehteihin, Teräviin ja
Sopuisiin. Trisin on tehtävä elämänsä tärkein päätös: Hylätäkö perhe ja Vaatimattomien yhteisö ja seurata
sydäntään tuntemattomaan? Toimintavetoisen trillerisarjan avaus koukuttaa myös elokuvana.
Simukka, Salla; Lukitut [NA]
50 nuorta suljetaan vankilaan rangaistuksena rikoksesta, jonka he tulisivat tekemään tulevaisuudessa.
Vapaaksi pääsee, jos arvaa oikein oman rikoksensa ja katuu sen tekemistä päiväkirjahuoneessa. Mutta onko
kaikki sitä, miltä näyttää ja onko nuorten vangitseminen oikein?
Strandberg, Mats; Loppu [NA]
“Reilun kuukauden päästä kaikki on todella ohi. Tiedossa on jopa kellonaika. Syyskuun 16. päivä kello 4:12
aamulla Ruotsin aikaa Foxworth-komeetta puhkaisee Maan ilmakehän.” 17-vuotias Simon elää koko
maailman väestön kanssa viimeistä kesäänsä.

Selkäni takaa kuului askelia… – Kauhua ja jännitystä
Alongi, K.K.; Kevätuhrit (-sarja) [NA]
Jade herää metrossa Sörnäisissä keskellä pimeyttä. Kaikki muut ympärillä ovat kuolleet. Sattuma heittää
yhteen joukon saman kauheuden kohdanneita nuoria ja he aloittavat matkan kohti tuntematonta.
Auer, Ilkka; Agnes af Forsellesin kymnaasi orvoille ja hyljeksityille tytöille [N]
Kaltoinkohdeltu Sofia on vuosien sijaisperhekierteen jälkeen päätymässä lopulliseen ratkaisuun.
Pelastukseksi koituu Kymnaasi, mystinen sisäoppilaitos, joka kätkee sisälleen kielletyn länsisiiven, synkän
kellarin ja muita salaisuuksia. Kauhu- ja fantasiatarinaa ei voi suositella herkimmille lukijoille.
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Berry, Julie; Kunnes kerron totuuden [NA]
Neljä vuotta sitten Judith ja Lottie katosivat. Kaksi vuotta myöhemmin Judith palasi, mutta yksin. Lottien
ruumis löydettiin joesta. Vain Judith tietää, mitä tapahtui, mutta hän on mykkä. Millaista salaisuutta Judith
kantaa? Hypnoottisen jännittävä rakkaustarina, trilleri ja kidnappausdraama.
Brown, Dan; Da Vinci -koodi [A, DEK]
Mestarillinen trilleri, joka on kukkuroillaan kiehtovaa kulttuuri- ja taidehistoriaa mystisistä salaseuroista ja
salaperäisistä symboleista. Jännitys pitää otteessaan läpi teoksen niin kirjana kuin elokuvaversionakin.
Carman, Patrick; Luurankopuro [N]
Ryan ja Sarah ovat tutkimassa kaivoksessa sattunutta kuolemaa, kun Ryanin jalka murtuu. Hän joutuu
kotiarestiin ja kaikki yhteydenpito Sarahiin kielletään. Nuoret eivät kuitenkaan malta jättää tapausta, joten
hyytävä tarina jatkuu Ryanin päiväkirjamerkintöjen ja Sarahin kaivoksella kuvattujen videoiden kautta.
Cast, P.C.; Merkitty (Yön talo -sarja) [NA]
Kun 16-vuotias Zoey tulee merkityksi, hänen on muutettava Yön taloon, vampyyrien sisäoppilaitokseen.
Siellä tulokkaat käyvät läpi muutoksen, josta selvinneistä tulee karismaattisia vampyyreita.
Fleming, Ian; Casino Royale: jännitysromaani (James Bond -sarja) [A]
Pienessä ranskalaiskylässä Bond joutuu elämänsä peliin, kun vastapelurina on neuvostoasiamies ”Herra
Numero”. Kun peli kasinolla loppuu, todellinen uhkapeli vasta alkaa…
Gagnon, Michelle; Kukaan ei kaipaa sinua [NA]
Noa herää sairaalavuoteessa vartijoita ympärillään. Kun Noa ja Peter kohtaavat hakkeriyhteisön kautta,
vaikuttaa siltä, että molemmat ovat sohaisseet ampiaispesää. Kutkuttavan karmea teknojännäri.
Hautala, Marko; Kuokkamummo [A]
”Te mietitte, mitä Kuokkamummo tekee. Kuokkamummo tappaa lapsia.” Maisa alkaa tutkia
kuokkamummon legendaa, josta hän on kuullut jo lapsena. Eihän legenda tietenkään ole totta – eihän?
King, Stephen; Pitkä marssi [A]
Joka vuosi sata alle 18-vuotiasta poikaa osallistuu kilpailuun, jonka voittaa se, joka jaksaa kävellä pisimpään.
Panokset ovat kovat: voittaja saa koko loppuelämäkseen kaiken haluamansa, mutta kaikki muut ammutaan.
Landy, Derek; Keplo Leutokalma (-sarja) [N, FAN]
Jännittävä, humoristinen ja maaginen sarja yksityisetsivä Keplo Leutokalmasta. Keplo on elävä luuranko,
älykkö ja velho, josta tulee kaksitoistavuotiaan Stephanie Edgleyn oppi-isä, liittolainen ja puolustaja heidän
selvittäessään yhdessä Stephanien sedän, kauhukirjailija Gordon Edgleyn, salaperäistä kuolemaa.
Luoma, Emma; Perhosten aika [NA]
Sen piti olla paras kesä ikinä, mutta sitten saapuivat toukat. Toukkien määrä lisääntyy hälyttävää vauhtia, ja
Viima joutuu lähtemään evakkoon. Turvapaikkaa on vaikea löytää, koska epidemia laajenee ja Viiman
menneisyyden salaisuudet alkavat paljastua... Sisältövaroitukset: kehokauhu, ötökkäkauhu, karanteeni.
Luurankomies ja muita kauhutarinoita villistä lännestä [A]
Länkkäri ei ole kuollut, tai ainakin se on noussut kuolleista vainoamaan eläviä! Yhdeksässä novellissa John
Fordin ja Sergio Leonen leffamaisemat toimivat taustana kammottaville ja välillä huvittaville tapahtumille.
McManus, Karen M.; Yksi meistä valehtelee [NA]
Viisi oppilasta jää jälki-istuntoon, mutta vain neljä selviää siitä hengissä. Hikipinko Bronwyn, prom queen
Addy, paha poika Nate ja huippu-urheilija Cooper: jokainen on epäilty ja kaikilla on jotain salattavaa.
Tiivistunnelmainen jännäri, joka on täynnä salaisuuksia, juonittelua ja yllättäviä käänteitä.
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Pearson, Mary E.; Kuka on Jenna Fox? [NA]
17-vuotias Jenna on joutunut auto-onnettomuuteen, eikä muista aikaa ennen kolaria. Kotivideoiden avulla
Jenna koettaa palauttaa muistinsa. Muistojen mukana tulevat kysymykset, joihin kukaan ei halua vastata.
Remes, Ilkka; Piraatit (sarja) [N]
Terrorismiyksikön poliisi Antti Korven poika Aaro joutuu tahtomattaan mukaan jännittävään
tapahtumaketjuun, kun hän jää jumiin risteilijälle kaappareiden kanssa. Sarjan avausosa.
Riggs, Ransom; Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille [A, FAN]
Koko lapsuutensa ajan Jacob on saanut kuunnella isoisänsä tarinoita eriskummallisista orpolapsista ja
hirviöistä. Kauhean tragedian jälkeen Jacob lähtee selvittämään, onko kertomuksissa perää ja löytää Neiti
Peregrinen lastenkodin rauniot… Filmillekin päätynyt tarina hyödyntää tehokkaasti aitoja vintage-valokuvia.
Rossi, Nemo; Rooman sudet (Arkeomysteerit-sarja) [N]
Kaius, Silva ja Leo näkevät Roomassa harmittoman oloisen peltikolarin. Kyydissä olevien laatikoiden teksti
johdattaa kuitenkin neuvokkaat nuoret vuosituhansia vanhan salaisuuden jäljille. Historiallisia faktoja ja
toimintaa onnistuneesti sekoittavan sarjan ensimmäinen osa.
Simukka, Salla; Punainen kuin veri (Lumikki-trilogia) [NA]
Lukiolaistyttö, omaperäinen Lumikki Andersson, löytää koulun pimiöstä kuivumassa olleita seteleitä ja
päätyy tahtomattaan mukaan hengenvaaralliseen huumebisnekseen. Vakuuttavan trilleritrilogian alku.
Stiefvater, Maggie; Väristys [NA]
Grace on jo vuosien ajan seurannut kotinsa takana asustavia susia. Etenkin eräs keltasilmäinen yksilö on
saanut hänet pauloihinsa... Ihmissusi-legendaa raikkaasti hyödyntävä tarina nuoresta rakkaudesta.
Sugg, Zoe; Magpie Society: salaseura [NA]
Ivy ja Audrey päätyvät tahtomattaan kämppiksiksi. Kun kesken bileiden rantaan ajautuu ruumis, tytöt
joutuvat tekemään yhteistyötä: Kuka pitää murhasta kertovaa podcastia ja mikä Harakkaseura oikein on?
Vacklin, Anders; Beta (Sensored Reality –trilogia) [NA]
Tervetuloa vuoteen 2117. Ilmastonmuutos ja merenpinnan kohoaminen ovat todellisuutta. Mereen
vajonneesta Helsingistä on tullut peliteollisuuden mekka ja videopelaamisesta elämäntapa. Uhkarohkea
Bug päätyy testaamaan uutta ninjapeliä, jonka tapahtumat alkavat tuntua liiankin todellisilta…
Valmu, L. K.; Poika: murha seitsemännellä luokalla [N]
Kun Hege aloittaa uudessa yläkoulussa, hän kuulee, että kahden opettajan poika Teemu on menehtynyt
opettajien kesätapaamisessa insuliinin yliannostukseen. Hege kiinnostuu tapauksesta: olisiko huolelliseksi
tiedetty Teemu tehnyt virheen annostuksessa – vai onko joku opettajista murhaaja?
With, Mikko; Saakelin satanen [N]
Uunon elämä on tylsää (koska hänellä ei ole tyttöystävää) tai paskaa (silloin kun kiusaajat piinaavat tai
äidillä on rahahuolia). Kesätyö rautakaupassa johtaa hillittömään sekasotkuun, joka lopulta eskaloituu
siihen, että Uunon on ryöstettävä lähikauppa parin tunnin varoitusajalla, samalla kun vahtii pikkuveljeä.
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Pitkä päätyyn ja perään - Harrastuksia
Aho, Marja; Kaikki menee, Jessiina! [N]
Uuden sarjan avausosa, jossa seiskalle menevän Jessiinan perhe muuttaa uudelle paikkakunnalle. Jessiina
tutustuu onneksi Nelliin ja Sandraan, jotka ottavat hänet mukaan cheerleader-joukkueeseen. Ongelmia
aiheuttavat vaikeat temput, kaveripulmat ja hallilla harjoitteleva Max…
Andrews, Jesse; Maailmankaikkeuden huonoin elokuva [NA]
Greg tekee kaverinsa kanssa muilta koulukavereilta salassa kotikutoisia elokuvia. Greg tietää miten vaikeaa
on olla kaikkien mielestä ok. Ei saa olla outo eikä missään nimessä kenenkään paras kaveri…
Cras, Bengt-Åke; Ketju katkeaa (Lätkäjengi -sarja) [N]
Jääkiekkoa harrastavien ystävysten välit kiristyvät, kun valmentaja valitsee Malmhammar IS:n joukkueeseen
vain toisen pojista. Joukkueen ulkopuolelle jäänyt Peter tekee kuitenkin hätkähdyttävän valinnan.
Delikouras, Aleksi; Nörtti 1, New game (-sarja) [N]
DragonSlayer666 eläisi mieluiten 24/7 virtuaalimaailmassa - vain tietokoneriippuvuudesta huolestunut äiti
voi estää häntä tulemasta maailman parhaaksi pelaajaksi! Nuori mies raportoi elämäänsä hauskasti, mutta
kommentoi hankaliakin asioita: koulukiusaamista ja pelimaailman tarjoamaa pakoa.
Heimonen, Satu; Soinnut solmussa [N]
Keväällä kymmenen soittajaa valitaan Itävallan musiikkileirille. Osa yläkoulu- ja lukioikäisistä nuorista
unelmoi leiristä, toisia ei taas koko harrastus enää kiinnosta. Millaisia persoonia orkesteriin mahtuu?
Heinonen, Henna; Miisan kaksoisaxel (Miisa-sarja) [N]
7-luokkalainen Miisa on harrastanut luistelua pienestä pitäen, mutta nyt hän joutuu lujille niin jäähallilla
kuin sen ulkopuolellakin. Miisa huomaa pohtivansa olisiko parempi lopettaa taitoluistelu kokonaan.
Johansen, Siri Broch; Minä olen hiihtäjä [N]
Josef haluaa tulla yhtä kuuluisaksi hiihtäjäksi kuin Petter Northug ja päästä bändinsä kanssa soittamaan
isoille yleisöille. Mutta kaikista tärkeintä on viettää aikaa Marjan kanssa. Josef ehtii toteuttaa unelmiaan ja
kokea paljon, kunnes tapahtuu jotain odottamatonta joka muuttaa kaiken.
Keränen, Mika; Maaliviivalla [N]
Kallen valmentaja ja ehkä myös osa joukkueesta on sotkeutunut sopupelikuvioihin. Uran tärkeimmän pelin
alla Kallella on puoli tuntia aikaa päättää, pitääkö tontti puhtaana vai imuroida pallo omaan maaliin.
Kuronen, Kirsti; 4 x 100 [N] TAI Piruettiystävyys [N]
Urheiluelämää ja kaveripulmia: 15-vuotiaiden tyttöjen 4x100 metrin viestijoukkueesta puuttuu kohta yksi
juoksija. Valmentaja ehdottaa seiskaluokkalaista Siriä, jota tytöt eivät halua porukkaansa.
Kökkö, Hanna; Kätkö (Kätkö-sarja) [N]
Geokätköilystä kertovan sarjan ensimmäinen osa, jossa geokätköä etsiessään Manu tapaa mustatukkaisen
Helmin, jonka kanssa on helppo jutella ja mukava olla. Mutta onko tytöllä jokin salaisuus?
Lehtinen, Tuija; Mopo [N]
Kitusen hallille kokoontuu kymmenen poikaa ja yksi tyttö. He ovat keskenään varsin erilaisia, mutta kaikilla
on sama kiinnostuksen kohde ja päämäärä: mopo ja sen tuunaaminen.
Lukkarila, Päivi; En ikinä luovuta [NA]
Emilian päivät täyttyvät ratsastuksesta ja omasta ponista. Kun flunssa ja lonkkakivut vain jatkuvat, tilalle
tulevat pitkät sairaalajaksot ja sytostaattihoidot. Koskettava kirja perustuu tositapahtumiin.
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Palviainen, Jukka-Pekka; Virityksiä [N]
Valtteri ajaa kolarin paetessaan poliiseja viritetyllä mopollaan. Hän joutuu sairaalaan ja saa
huonekaverikseen Einarin. Einarin vloggaava lapsenlapsi Amanda käy usein sairaalassa. Kun Amanda saa
vlogiinsa rasittavan häirikön, hän pyytää Valtterilta apua. Onko häirikkö joku Amandan tuttu?
Partanen, Seppo; Irtipäässeitä ja ohiammuttuja [A, ERÄ]
Kirja sisältää 20 lyhyttä tarinaa kalastuksesta ja metsästyksestä. Voit lukea myös jonkin toisen
eräkirjallisuushyllystä löytyvän novellikokoelman.
Rannela, Terhi; Läpi yön [NA] TAI Scarlettin puvussa [N]
15-vuotiaan Marian kaikkein suurin unelma on tulla kirjailijaksi. Ilman kirjoittamista hän ei pysyisi elossa.
Mutta haaveen tiellä on monta estettä: riitaisa isäsuhde, jokapäiväiset seurusteluhuolet, yöunet varastavat
lukio-opinnot ja vastahakoiset kustantajat. Rankka päiväkirjaromaani unelmien tavoittelusta.
Silvan, Heidi; Tytti Seckelinin elämä ja esikoisteos [N]
Tytti haaveilee kirjan kirjoittamisesta. Salaisuus tulee koko koulun tietoon, kun Tytin muistitikku joutuu
vääriin käsiin. Syyllisen selvittäminen on hankalaa, eikä Tytti välttämättä selviä tehtävästä itse.
Tanskanen, Tiina; Talttumaton talismaani (Hevostyttö Iitu –sarja) [N, HEV]
Isä ostaa Iitulle oman hevosen, kouluttamattoman Talismaanin. Haastava hevonen saa Iitun ja hänen
sydänystävänsä Aadan välit rakoilemaan, eivätkä tallin pahanilmanlintu Ella ja kiinnostava tallipoika Manu
ainakaan helpota asiaa. Eläinrakkautta, aitoa tallielämää ja koukuttava, realistinen tarina.
Veirto, Kalle; Säbätalvi [N]
Skootteri lähti käsistä ja tyttöystävä vammautui. Pään yllä leijuu oikeusjuttu ja kovat korvaukset. Sitten
puhelin soi ja Einaria viedään. Tarjolla olisi ura salibandyammattilaisena Heinolassa.
Veistinen, Harri; Kotitekoisen poikabändin alkeet [N]
15-vuotias Rene on lähes selvinnyt yläkoulusta pyrkimällä olemaan mahdollisimman normaali. Kolme
kuukautta ennen koulun loppua Rene saa kuitenkin hullun idean perustaa poikabändi.
Vesala, Juha; Kaksoiskuljetus [N]
Yhdeksäsluokkalaisen Santun vapaa-aika kuluu koripallokentällä. Joukkueen tavoite on ikäluokan SMfinaalissa. Mutta elämä huutaa myös urheiluhallin ulkopuolella, eikä valintoja aina huomaa edes tekevänsä.
Wickström, Mika; Meidän jengin Zlatan [N]
Karri kerää kortteja ja takoo maaleja kuin liukuhihnalta. Yhtäkkiä maalitykki ilmoittaa lopettavansa
pelaamisen. Mikä kääntäisi Karrin pään takaisin pelikentille? Uuden jengin perustaminen?
With, Niina; Joko taas Stella [A]
Stella Kaarnisto on päättänyt vakaasti pysyä totuudessa. Ei enää valkoisia valheita eikä asioiden salailua.
Mutta kun puolison tie lentäjänä vie tätä ympäri maailmaa, huomaa Stella täyttävänsä vapaa-aikansa
keksityillä tarinoilla ja kuvitelluilla henkilöillä. Bloggaamisesta tule hänelle salainen intohimo.
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Koska mä voin! – Vahvoja nuoria vaikeissa tilanteissa
Albertalli, Becky; Minä, Simon, Homo Sapiens [NA]
16-vuotias Simon inhoaa kaikenlaista draamaa, eikä ole ulkona kaapista homoutensa suhteen. Ainoastaan
netti-ihastus Blue tietää Simonin olevan homo, eikä Simon edes tiedä, kuka Blue on oikeassa elämässä.
Sitten sähköpostiviesti joutuu väriin käsiin, ja Simonin on astuttava pois mukavuusalueeltaan.
Acevedo, Elizabeth; Kaikilla mausteilla [NA]
Emoni on teiniäiti, jonka pitää tasapainoilla lastenhoidon, opiskelun, töiden ja vaikean isäsuhteen kanssa.
Hänen intohimonsa on ruoanlaitto. Kun koulussa alkaa gastronomiakurssi, Emoni ilmoittautuu mukaan,
vaikka hänellä ei ole varaa kurssiin kuuluvaan opintomatkaan. Voiko Emoni tavoitella omia unelmiaan?
Bourne, Holly; Oonko ihan normaali? (Normaali-sarja) [NA]
Naurattava, itkettävä ja nuoren elämää rehellisesti kuvaava sarja, jonka kantava voima on feminismi: ”Ei ole
helppoa olla tyttö”. Ensimmäisessä osassa tutustutaan Evieen, joka on hukannut elämästään kolme vuotta
OCD:n kanssa kamppailuun. Uusi koulu + uudet bestikset = uusi, normaali elämä?
Crossan, Sarah; Yksi [NA]
Kun siamilaisten kaksosten vanhempien rahat loppuvat, Tippi ja Grace joutuvat tavalliseen kouluun. Siellä
he keräävät huomiota, vaikka tytöt haluaisivat vain tulla kohdelluksi kahtena eri ihmisenä. Edessä on
vaikeita valintoja. Säeromaani on nopea lukea, mutta aihe koskettaa ja nenäliinoille voi tulla käyttöä.
Downham, Jenny; Ennen kuin kuolen [NA]
”Minun tulee ikävä jäätä. Ja sohvaa. Ja olohuonetta. Ja sitä miten Cal rakastaa taikatemppuja.” 16vuotiaalla Tessalla on vain muutama kuukausi elinaikaa – on viimeinen hetki tehdä unelmista totta.
Green, John; Arvoitus nimeltä Margo [NA]
Quentin on ihastunut Margoon, joten hän lähtee empimättä Margon mukaan koko yön kestävälle kostoretkelle. Seuraavana aamuna Margo on kadonnut. Quentin alkaa ratkoa arvoitusta nimeltä Margo ja tajuaa,
ettei ole tuntenut tyttöä lainkaan. Paper Towns –elokuvana tuttu tarina on taattua John Green –laatua.
Hinton, S.E.; Me kolme ja jengi [NA]
S.E. Hintonin teoksen rajujen jengikuvausten nuoret ovat jääneet aina toisiksi. He tuntevat systeemit: Kun
opettelee kovanaamaksi, mikään ei pysty satuttamaan – vai pystyykö? Nuortenkirjallisuuden klassikko.
Hornby, Nick; Skeittari [NA]
Samin oli tarvinnut murehtia ainoastaan skeittitemppujen onnistumisesta, kunnes hän saa tietää tulevansa
16-vuotiaana isäksi… ”Koko elämä pilalla!”, ajattelee yksinhuoltajaäidin kanssa varttunut Sam.
Ihonen, Essi; Ainoa taivas [N]
17-vuotias Aino on kasvanut tiukassa esilestadiolaisessa perheessä. Hän ei ole koskaan edes pitänyt poikaa
kädestä, mutta on silti suostunut Armon kosintaan. Onko uskonnollinen yhteisö turvallinen koti, vai onko
Ainon paikka sittenkin jossain muualla? Kaunis tarina itsensä etsimisestä.
Jägerfeld, Jenny; Mun huikea elämä [N]
Siggeä on kiusattu, joten ennen yläasteelle menoa hän on päättänyt muuttua cooliksi. Aikaa on 59 päivää.
Miten rullaluistimet, harppuuna, turkoositukkainen tyttö ja Insta-video vaikuttavat onnistumiseen?
Kilkku, Elina; Ihana tyttö [NA]
Yksinäinen ja ujo Reetta ei usko onneaan: hän on saanut musikaalin pääosan! Musikaalin ohjaa
ammattilaisohjaaja, jonka suosion saadakseen Reetta on valmis antamaan kaikkensa. Ihan mitä vain.
Koskettava #metoo-henkinen romaani salailusta ja syyllisyydestä perustuu kirjailijan omiin kokemuksiin.
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Kolu, Siri; Kesän jälkeen kaikki on toisin [NA]
”Mä en ole sun tyttösi, ja jos mä en voi olla sun poikasi, mä en voi olla sun lapsesi enää.” Kesän jälkeen
Peetun hoidot jatkuvat leikkauksella. Se on tehtävä, jotta hän voi tulla omaksi itsekseen. Ja vaikka itseksi
tulemisen hinta on kallis, Peetu on valmis maksamaan sen.
Lehtinen, Tuija; Traktori [N] TAI Mopo [N]
15-vuotiaan Rikin elämä muuttuu kertaheitolla, kun hän perii koppimallisen vuoden 1979 Valmet 1102traktorin. Halki Suomen kulkevalla traktorirallillaan Riki tapaa koko joukon omaperäisiä ihmisiä.
Mathieu, Jennifer; Näpit irti! [NA]
Asennetta! Viv on kyllästynyt noudattamaan takapajuisen koulunsa seksistisiä sääntöjä. Miksi jalkapallojoukkueen poikien annetaan kouria tyttöjä koulun käytävillä ilman rangaistusta? Vivin äiti oli 90-luvun
punkkari, Riot Grrrl. Viv lainaa hänen asennettaan ja aloittaa salaisen kapinan asioiden muuttamiseksi.
Mattila, Riina; Järistyksiä [NA]
Eelia ei tunne olevansa tyttö eikä poika, eikä sitä katsota hyvällä hänen pienessä kotikaupungissaan.
Onneksi muutto tuo mukanaan uuden lukion, uuden yhteisön ja ehkä myös ensirakkauden.
Murphy, Julie; Dumplin [NA]
Dumplin on lihava - ja ihan ok asian kanssa. Hänestä täydellinen bikinivartalo saavutetaan pukemalla päälle
bikinit. Kun hänen selleriä muistuttava äitinsä järjestää missikisat, Dumplin ilmoittautuu kisoihin mukaan
protestina. Pakkaa sekoittaa entisestään työpaikan hottis, joka Dumplinin järkytykseksi ihastuu häneen.
Niemi, Mikael; Aivot pellolle [NA]
Maailman tuska on 16-vuotiaan työtä. Elääkö harmaata elämää ja olla nolla (niin kuin aikuiset)? Eikö olisi
parempi olla reilusti miinus? Kursailematon ja yllättävä tarina teiniangstista.
Palacio, R. J.; Ihme [N]
Auggien kasvot ovat pahasti epämuodostuneet ja nyt hänen pitäisi aloittaa tavallisessa koulussa.
Uskaltaako kukaan tutustua häneen? Koskettava ja rohkaiseva romaani erilaisuudesta.
Paretskoi, Jyri; Shell’s Angles ja Kalajoen hiekat (Shell’s Angles –sarja) [NA]
Rudilla on rakkaushuolia: Hanna-ihastus on lähtenyt kesätöidensä päätyttyä kauas Kalajoelle. Tässähän on
selvä tehtävä mopojengille. Eikä perille päästäkään ilman muutamaa kommellusta…
Romppainen, Katariina; Sori vaan se on totuus [N]
Millaista on olla köyhä nuori, kun shoppailu, kalliit älypuhelimet ja ulkomaanmatkat ovat kavereille
itsestäänselvyyksiä? Romaani käsittelee oivaltavasti myös isän kaipuuta ja rehellisyyden merkitystä.
Rowell, Rainbow; Eleanor & Park [NA]
Eleanor ja Park erottuvat kumpikin joukosta. Heillä on kuitenkin yhteinen kiinnostuksenkohde: sarjakuvat.
Syrjäytyneiden nuorten orastava ystävyys kasvaa vuoteen 1986 sijoittuvassa tarinassa joksikin paljon
suuremmaksi. Rikkinäisiä perheitä, koulukiusaamista ja syrjintää, mutta myös rakkautta ja toivoa.
Saari, Kirsikka; Hölmö nuori sydän [A]
Yhden yön jutun seurauksena Kiira odottaa lasta Lennille. Lenni haluaisi olla hyvä isä, mutta ei tiedä miten.
Lenni ajautuu äärioikeistolaisiin pireihin, joissa hän tuntee olevansa kunnon mies. Aikuistuminen ei ole
helppoa kummallekaan, ja tehdyillä valinnoilla voi olla kauaskantoisia seurauksia.
Sloan, Holly Goldberg; Näkymätön poika [NA]
Sam asuu isänsä ja veljensä pakettiautossa, eikä käy koulua. Hänellä ei ole puhelinta eikä hän tunne
elokuvatähtiä. Sitten Sam näkee Emilyn ja alkaa kapina lainsuojattomuudesta kohti tavallista elämää.
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Sumanen, Nadja; Rambo [NA]
Hankalista olosuhteista ponnistava Rambo ei ole luovuttaja. Hän on päättänyt pysäyttää ilmastonmuutoksen, tehdä käsilläroikkumisen maailmanennätyksen ja nähdä äidin nousevan masennuksen suosta.
Tahereh, Mafi; Rakkaus suurempi kuin meri [NA]
Muslimityttö Shirin elää New Yorkin terrori-iskujen jälkimainingeissa jatkuvan vihan kohteena. Ainoa keino
selvitä on piiloutua kovan kuoren taakse. Kun Shirin tapaa koulun koripallotähden Oceanin, hänen on
vaikea uskoa, että poika oikeasti haluaa tutustua häneen. Uskaltaako Shirin päästää pojan lähelleen?
Thomas, Angie; Viha jonka kylvät [NA]
16-vuotias Starr on köyhän slummin kasvatti, joka käy koulua paremmalla puolella kaupunkia. Ristiriita
kahden maailman välillä kärjistyy, kun poliisi ampuu syyttä Starrin ystävän. Starr on ainoa silminnäkijä, ja
hänen todistuksensa voi tuhota koko mustan yhteisön. Pelottavan ajankohtainen romaani rasismista.
Tiainen, Marja-Leena; Khao Lakin sydämet [NA]
Vuonna 2004 Emman perhe jää Thaimaan lomamatkalla keskelle tsunamia, josta vain 6-vuotias Emma
selviää. Lähes 10 vuotta myöhemmin Emma matkustaa Thaimaahan tarkoituksenaan löytää
hotellityöntekijä, joka pelasti hänet. Koskettava tarina menettämisestä ja löytämisestä.
Yoon, Nicola; Kaikki kaikessa [NA]
Maddy on allerginen koko maailmalle. Sairautensa vankina hän pysyy kotonaan. Eräänä päivänä naapuriin
muuttaa Olly. Maddy tajuaa, että joskus rakkaus on kaikki kaikessa; Olly on riski, joka Maddyn on otettava.

Sarja kuvia vai – Sarjakuvia
Abouet, Marguerite; Aya: elämää Yop Cityssä [A 85.32]
Buori Aya ja muut Yop Cityn eli Yopougonin kaupungin asukkaat riitelevät, rakastavat, työskentelevät ja
juhlivat Norsunluurannikon auringon alla.
Ahonen, JP.; Perkeros [A 85.32]
Itsetunto-ongelmainen perfektionisti Akseli yrittää luotsata avangardistista metallibändiään, mutta
henkinen lukko vääntää kielet epävireeseen. Hiljalleen Akselille alkaa selvitä musiikin salaperäinen voima,
joka voi olla avain kauniisiin tai kammottaviin asioihin.
Andersen, Sarah; Aikuisuus on myytti [A 85.32] TAI Elämänhallinta on illuusio [A 85.32]
”Ovatko verkostoitumistilaisuudet ihania mahdollisuuksia edistää uraasi? Onko aikuisuus jännittävä haaste,
johon koet olevasi hyvin valmistautunut? Tämä kirja ei ole sinua varten. Tämä kirja on meille muille.”
Samaistuttavia Sarah’s Scribbles -sarjakuvia kaikille introverteille.
Bendis, Brian Michael; Kostajat kokoon [A 85.32]
Kapteeni Amerikka, Rautamies, Thor… Tämä tarina on Avengers-elokuvista innostuneille faneille paras
mahdollinen tapa tutustua Marvel-sarjakuvien maailmaan. Sokerina pohjalla vierailevat Galaksin vartijat!
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Folman, Ari; Anne Frankin päiväkirja [N 85.32]
Anne Frank perheineen piiloutuu juutalaisvainoilta tehtaan Salaiseen siipeen. Sarjakuvasovitus tiivistää
hienosti klassikkoromaanin. Millaista on teinin elämä äärimmäisissä poikkeusoloissa?
Jarla, Pertti; Fingerpori [A 85.32]
Sanaleikkeihin ja muihin kielellisiin vitseihin perustuvaa huumoria mm. Heimo Vesan ja Rivo-Riitan elämästä
kuvitteellisessa Fingerporin kaupungissa. Useista sanomalehdistä tuttuja strippejä koviin kansiin koottuna.
Kallio, Pauli; Huuhkajia ja helmareita: Suomen palloliitto 111 vuotta [A 85.32]
Sarjakuvaa suomifutiksen tärkeimmistä hetkistä ja legendaarisimmista pelaajista, mutta myös
junnutoiminnasta, nuorisomaajoukkueista, divareista ja futsalista.
Kotone, Ranmaru; Your Name [N 85.32]
Toisenlaisesta elämästä haaveilevat ventovieraat maalaistyttö Mitsuha ja tokiolaispoika Taki heräävät
järkyttyneenä toistensa vartaloissa. Kun tämä toistuu useita kertoja, nuoret alkavat pohtia vaihtojen syytä.
Louhi, Aino; Mielikuvitustyttö [A 85.32]
Herkässä ja vähäeleisessä sarjakuvassa Mielikuvitustyttö luovii lapsuudesta teini-iän kautta aikuisuuteen,
kohdaten kiusaamista, ystävyyttä, yksinäisyyttä, ensirakkauden ja epävarmuutta.
Mori, Kaoru; Emma-sarja [N 85.32]
Emma kertoo nuoresta sisäköstä, joka työskentelee kotiopettajattaren luona ja rakastuu tämän entiseen
oppilaaseen. Luokkajaon vuoksi miehen perhe ei hyväksy suhdetta, mikä tietää rakastavaisille suuria huolia.
Mäkijärvi, Annukka; Ellen T. [A 85.32]
Ellen Thesleff (1869-1954) on oman aikansa radikaali, joka tekee, mitä tahtoo ja elää taiteelleen. Hän vihaa
opettamista, mutta rakastaa rahaa, joka antaa hänelle mahdollisuuden matkustaa, asua ulkomailla ja
maalata. Hanna-Reetta Schreckin elämäkerran upea sarjakuvasovitus.
Rowell, Rainbow; Viimeinen ilta: pumpkinheads [N 85.32]
Tomera Deja ja ujohko Josie ovat vuosikaudet työskennelleet kurpitsafarmilla. Nyt edessä on viimeinen
työvuoro ennen opiskelupaikkakunnille muuttoa. Ehtiikö Josie tunnustaa tunteensa Toffeetytölle?
Russell, Craig P.; Coraline [N 85.32]
Coraline löytää omituisen oven ja astuu sen kautta toiseen taloon, joka muistuttaa hänen omaa kotiaan…
paitsi että siellä kaikki on paremmin. Ainakin aluksi. Neil Gaimanin karmivan kirjan sarjakuvasovitus.
Tolppanen, Petri; Sarasvatin hiekkaa [A 85.32]
Kaksi eri puolilla maapalloa työskentelevää tutkimusryhmää yhdistää voimansa, kun jäätiköiden sulamista
on vaarassa seurata tsunamikatastrofi ja vedenpaisumus. Sarjakuvasovitus Risto Isomäen dystopiasta.
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Sanoja suoraan sydämestä – Runoja
Happonen, Kaisa; Revi se [N 82.2]
Suorapuheisia ja kantaaottavia runoja, jotka on toteutettu leikkaamalla, tussaamalla ja irrottamalla sanoja
irti kontekstistaan. Kokoelma kannustaa kaikkia runoilemaan: Maailma on täynnä sanoja. Ota ne käyttöön!
Holma, Antti; Kauheimmat runot [A 82.2]
Antti Holma esittelee neljä runoilijasuuruutta, jotka eivät (hyvästä syystä!) koskaan päässeet mukaan
Kauneimmat runot -kokoelmiin: Reino Leino, Sirsi Sunnas, Karin Toisiks-Paraske ja Edith Södermalm.
Kalevauvala: Kansanrunoutta keskustelupalstoilta [A 82.2]
Vauva.fi-sivuston legendaarisimmista keskusteluista syntyy hillittömiä runoja mm. siitä, miten mies syö
lapsen vanukkaat ja pitääkö synnytyksessä todella olla alapää paljaana. Ei tosikoille.
Kaskinen, Anna-Mari; Edessä oma elämä [N 82.2]
Keskustelua runon avulla kasvamisen iloista ja kivuista. Kuinka elämä muuttuu, kun nuoren on aika lähteä
pois kotoa aloittamaan omaa elämää. Vanhemman ja nuoren näkökulmat vaihtelevat.
Kaskinen; Anna-Mari; Kauneimmat haukkuni [A 82.2]
Runokokoelmassa käydään läpi koiran koko elämä: millaista on kun taloon tulee uusi pentu, kuinka
uskollinen ystävä koirasta voi tulla ja miten paljon koirasta luopuminen lopulta voi sattua.
Kaur, Rupi; Maitoa ja hunajaa [A 82.2]
Instagramista tutun tekijän selkeitä runoja feministisistä aiheista ja muista naiseuden tuntemuksista. Osa
kokee runot voimaannuttaviksi, osa liian pureksituiksi. Päätä itse!
Kuronen, Kirsi; Paha puuska [N 82.2] TAI Pönttö [N 82.2]
Nuoren itsemurhaa käsittelevä säeromaani. Synkästä aiheesta huolimatta teos soljuu eteenpäin ja
runomuotoista tekstiä on helppo lukea.
Mun elämäni… Runo- ja kirjoituskilpailun satoa [N 82.2]
Pohjanmaalaisten nuorten kirjoittamia runoja ja tarinoita aiheesta ”Mun elämäni…”
Paperi T; Post-alfa [A 82.2]
Räppärinä tunnetun Paperi T:n runokokoelma, joka on täynnä synkkiä tunnelmia, angstia ja
intertekstuaalisia viittauksia.
Pelliccioni, Sanna; Haikuja räjähtäville sydämille [N 82.2]
Runoja rakastumisesta, ilmastoahdistuksesta, peloista, haaveista ja kaikista niistä tunteista, jotka saavat
sydämen lyömään nopeammin.
Voidaan puhua jossitellen [A 82.2]
Spoken wordia, rap-lyriikkaa ja taiturimaista runoutta eri taustoista tulevien nuorten kirjoittajien kynistä.
Voutilainen, Maiju; Itke minulle taivas [N 82.2]
Miten selviytyä, kun on niin rikki että jo hengittäminen sattuu? Tubettaja Mansikkka on kirjoittanut
riipaisevia runoja ja mietteitä masennuksesta ja ahdistuneisuushäiriöstä.
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”Sä oot mun haastaja…” – Klassikoita
Aho, Juhani; Rautatie [A]
Hilpeä klassikko. Kertomus Matista ja Liisasta, jotka päättivät lähteä ajamaan rautatiellä. Matkalla he
kohtaavat yllätyksiä, sillä rautatie ei olekaan ihan sitä millaiseksi he ovat sen kuvitelleet…
Austen, Jane; Ylpeys ja ennakkoluulo [A]
Herkullinen kuvaus 1700-luvun loppupuolen pikkuporvarisperheestä. Nokkelasanaisen ja vastustamatonta
viehätysvoimaa säteilevän Elizabeth Bennetin mukana pääsemme seuraamaan monivaiheisia
rakkaustarinoita ja nauramaan turhamaisuudelle.
Bach, Richard; Lokki Joonatan [A]
Rakastettu kirja elämisen riemusta, vapaudesta, itsensä toteuttamisen rajattomista mahdollisuuksista.
Brontë, Emily; Humiseva harju [A]
Monitahoinen ja väkevä rakkausromaani, jonka tapahtumat liikkuvat Yorkshiren nummilla. Se kertoo
kohtalonomaisen tarinan tuhoavista ihmissuhteista, torjutusta rakkaudesta ja kostosta.
Cervantes Saveedra, Miquel De; Don Quijoten seikkailut [N]
Nuorille mukailtu kertomus surullisen hupaisasta ritarista, joka taisteli tuulimyllyjä vastaan ja hänen
uskollisesta palvelijastaan. Voit halutessasi lukea myös aikuisten osastolta löytyvän täyspitkän version.
Christie, Agatha; Eikä yksikään pelastunut [A, DEK]
Kymmenen ihmistä houkutellaan salaperäiselle saarelle. Jokainen heistä on joskus tehnyt jotakin, minkä
haluaa unohtaa. Tunnelma saarella tiivistyy ja pian jokainen joutuu tekemään tiliä menneisyytensä kanssa.
Doyle, Arthur Conan; Baskervillen koira [A, DEK]
Dartmoorin kesyttömillä nummilla Baskerville koira ulvoo saaliinsa verta. Alkuvoimaista kauhua ja Sherlock
Holmesin säkenöivää älyä sisältävä teos on myös filmattu useita kertoja.
Golding, William; Kärpästen herra [A]
Toisen maailmansodan aikana joukko englantilaispoikia pelastuu alasammutusta lentokoneesta autiolle
saarelle. Saaren vapaus on alussa jännittävää leikkiä, mutta pian työntyy esiin pahuus ja julmuus…
Huovinen, Veikko; Havukka-ahon ajattelija [A]
Konsta Pylkkäsen ajatukset ovat piruilevan humoristisia, suuria ja pieniä mittoja kaihtamattomia, Konstan
sanoin: ”yleisihmisellisiä”. Huovinen kirjotti läpimurtoromaaninsa nuorena miehenä opiskelijaboksissaan.
Härkönen, Anna-Leena; Häräntappoase [A tai NA]
Tämä palkittu, raikas, anarkistisen huumorin sävyttämä kertomus ”maakylän Romeosta ja Juliasta” on jo
käsite. Puhekielinen romaani, jonka Anna-Leena Härkönen kirjoitti jo 17-vuotiaana.
Kipling, Rudyard; Viidakkokirja [N]
Susien kasvatiksi joutuvan ihmislapsen unohtumaton tarina ilmestyi ensimmäisen kerran jo 1800-luvun
lopulla, mutta edelleen se kiehtoo niin aikuisia kuin lapsiakin. Seikkailukirjojen ja eläintarinoiden klassikko!
Linna, Väinö; Tuntematon sotilas [SOT] TAI sensuroimaton versio Sotaromaani [SOT]
Väinö Linnan kirjailijanuran loistava läpimurto. Sodan kritiikki ja suomalaisen sotilaan muistomerkki.
Montgomery, L. M.; Pieni runotyttö (Runotyttö -sarja) [N]
Koskettava ja viihdyttävä klassikkokertomus tytöstä, joka palavasti tahtoi kirjailijaksi.
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Orwell, George; Vuonna 1984 [A] TAI Eläinten vallankumous [A]
Uhkakuva tulevaisuuden yhteiskunnasta, jossa isoveli valvoo kaikkea. Ilmestyessään vuonna 1949 Orwellin
teos tuntui mielikuvitukselliselta, mutta onko teos sittenkään kovin kaukana todellisuudesta…
Paasilinna, Arto; Jäniksen vuosi [A]
Elämäänsä väsynyt toimittaja Vatanen törmää työreissullaan jäniksenpoikaseen. Jäniksestä tulee Vataselle
täydellinen kumppani, jonka kanssa voi paeta arjen oravanpyörästä. Hauska ja hieman haikea teos.
Shelley, Mary; Frankenstein [A]
Frankenstein, hyvää tarkoittava ja ihmiskunnan parasta ajatteleva tiedemies, luo laboratoriossaan Uutta
Aadamia, yli-ihmistä, mutta tuloksena onkin hirviö, ja pahuuden voimat pääsevät valloilleen.
Stevenson, Robert Louis; Tohtori Jekyll ja Mr. Hyde [A] TAI Aarresaari [N]
Tiedemies Jekyll valmistaa aineen, jolla pystyy muuttumaan paholaismaiseksi olennoksi. Eräänä yönä
koetilanne ryöstäytyy käsistä. Klassikkokauhukertomus kertoo hyvän ja pahan taistelusta ihmisen mielessä.
Stoker, Bram; Dracula [NA]
Kaikkien vampyyritarinoiden klassikko. Kreivi Dracula asuu Transilvaniassa syvällä Karpaattien vuoristossa ja
päättää tartuttaa kaikki englantilaiset. Alkaa taistelu hyvän ja pahan välillä, kun professori van Helsingin
johdolla joukko ihmisiä koettaa pysäyttää verenimijän.
Swift, Jonathan; Gulliverin retket [A]
Gulliverin matkakertomukset ovat alkuperäisessä muodossaan kaikkea muuta kuin lastenkirjallisuutta; ne
ovat terävää satiiria politiikasta, uskonnosta, omahyväisyydestä ja suuruudenhulluudesta.
Waltari, Mika; Komisario Palmun erehdys [A, DEK]
Klassinen rikostarina, jossa perusteellinen komisario Palmu selvittää rikkaan mutta epäsuositun Bruno
Rygseckin murhaa. Nerokkaita päätelmiä ja herkullinen hahmogalleria Poirotin ystäville.
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Tiesitkös tätä? – Tietokirjallisuutta
Oletko kiinnostunut urheilusta? Ainakin seuraavista urheilijoista on julkaistu
selkeä ja mukaansatempaava elämäkerta:
Sebastian Aho, Usain Bolt, Zlatan Ibrahimović, Kiira Korpi, Lauri Markkanen,
Petra Olli, Megan Rapinoe ja Kimi Räikkönen.
Annila, Silja; Tekoja nyt! Maailmanpelastajan käsikirja [N 30.7]
Mitä voin tehdä torjuakseni ilmastonmuutosta tai puuttuakseni syrjintään? Kuinka autan säilyttämään
luonnon monimuotoisuutta tai käyn keskustelua jakautuneessa maailmassa? Asiantuntijahaastatteluihin
perustuva kirja esittelee selkeästi tämän päivän ongelmia ja antaa käytännön vinkkejä ja toimintaohjeita.
Harden, Blaine; Leiri 14: pako Pohjois-Koreasta [A 99.1]
Shin Dong-hyuk syntyi pohjoiskorealaisella vankileirillä numero 14 vuonna 1982. Hän ei tiedä mitään
ulkopuolisesta maailmasta tai siitä, kuinka siellä toimitaan. Miten Shin onnistuu pakenemaan ja miten hän
kaiken kokemansa jälkeen sopeutuu normaaliin maailmaan?
Hubara, Koko; Ruskeat tytöt: tunne-esseitä [A 32.2]
Blogiin perustuva esseekokoelma, jossa maahanmuuttajataustainen nuori nainen käsittelee identiteettiä,
kauneutta, hiphopia ja vanhemmuutta sukupuolen ja etnisyyden kautta. Pysäyttäviä ajatuksia ja
henkilökohtaisia kokemuksia rasismista, feminismistä, sovinismista ja suvaitsemattomuudesta.
Ijäs, Aura; Sarjakuvien tekeminen [N 74.11]
Hyödyllinen kirja kaikille sarjakuvaharrastajille. Hauskalla otteella laadittu teos on kattava johdatus
sarjakuvan synnyssä tarvittaviin vaiheisiin ja välineisiin.
Kampusch, Natascha; 3096 päivää [A 99.1]
Käsittämätön selviytymistarina Nataschasta, joka karkasi sieppaajaltaan vietettyään 3096 päivää (ikävuodet
10-18) vankilaksi muutetussa kellarissa.
Karlsson, Ylva; Kirjoittamisen ihanuus: nuoren kirjoittajan opas [N 86.07]
Yksi ei voi olla kirjoittamatta, toinen haluaisi kirjoittaa mutta ei pääse alkuun. Olitpa millainen tahansa,
tässä on sinulle Inspiraatiokirja.
Kuoppala, Mikko; Pyhimys: Sanat ja tarinat [M 78.993]
Pyhimyksen tunnetuimmat ja henkilökohtaisesti tärkeimmät sanoitukset ja lähikuva sanoittajasta niiden
takana. Sanoituksia avaavissa omaelämäkerrallisissa saateteksteissä Kuoppala palaa elämänsä
käännekohtiin, pohtii artistiminänsä kehitystä ja esittelee kirjallisia ja musiikillisia vaikutteitaan.
Milonoff, Tuomas; Madventures: maailmanselitys - seikkailijan käsikirja kaikkeen [A 03]
Miksi yksi kulttuuri pärjää huonommin kuin toinen, mistä maailmankaikkeus rakentuu, millainen on
maapallon tulevaisuus, mitä ihmismieli kätkee sisäänsä ja mitä on totuus, tai onko sitä edes olemassa?
Rikun ja Tunnan syvällistä pohdintaa kevyellä otteella.
Määttä, Essi; Hyvää & halpaa [A 68.2]
Helppoa, maukasta ja terveellistä ruokaa alkaen 0,50 € per annos! Kirjassa on monipuolinen kattaus
reseptejä ja myös erilaiset ruokavaliot ja -sesongit on huomioitu. Kirja sopii kokkailua aloittavalle tai
itsenäistyvälle nuorelle, sillä reseptien lisäksi kirja opastaa ruokabudjetin tekoon ja tarjoaa säästövinkkejä.
Nathan, Ian; Kurkistus taikamaailmaan: Ihmeotukset ja niiden olinpaikat -elokuvan kulisseissa [A 77.41]
Kattava kirja tarjoaa paljon behind the scenes -materiaalia elokuvien teosta ja esittelee sekä sanoin että
kuvin Ihmeotukset ja niiden olinpaikat -elokuvan kuvauspaikat, hahmot, näyttelijät ja muut tekijät.
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Nykänen, Meri; Löydä oma polkusi: nuoren uraopas [N 38.8]
Mikä sinusta tulee isona? Kirja auttaa vastaamaan tähän kysymykseen haastattelemalla eri alojen
ammattilaisia ja parantamalla opiskelu- ja itsetuntemustaitoja.
Persson, Åke; Maailman pisin pajunköysi: 101 historiallista harhakäsitystä [A 90]
Oletko aina tiennyt, että Newton keksi painovoiman kun omena putosi hänen päähänsä, viikingeillä oli
kypärissään sarvet ja että giljotiinin keksijä teloitettiin omalla laitteellaan? Tämä kirja kumoaa
humoristisella otteella historiallisia myyttejä, jotka ovat jääneet elämään itsestään selvinä totuuksina.
Price, Catherine; Kuinka päästää irti puhelimesta [A 17.3]
Kirja laittaa pohtimaan omaa suhdetta älypuhelimeen ja neuvoo, kuinka puhelimen käyttöä voi vähentää
niin, että aikaa jää muuhunkin. Bestseller-kirja ei saarnaa, vaan jakaa hyväksi koettuja vinkkejä.
Ristkari, Maiju; Sukupuolena ihminen [N 30.12]
Tietokirja transsukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Nuorille suunnattu teos, jonka
tavoitteena on lisätä tietämystä ja vähentää ennakkoluuloja transsukupuolisuudesta ja sukupuoliidentiteetistä. Kirja sisältää tutkimustietoa ja omakohtaisia kokemuksia.
Rönkä, Otto; E-urheilun käsikirja [N 79.81]
Mistä e-urheilussa oikein on kyse? Urheilutoimittaja Otto Rönkä valottaa alan historiaa ja kehitystä,
esittelee suurimpia pelejä ja paljastaa myös, miten e-urheilijaksi ryhdytään. Tiivis johdatus aiheeseen.
Saario, Seppo; Näin sijoitan pörssiosakkeisiin – opas nuorelle [N 36.22]
Kiinnostaako sijoittaminen? Tässä kirjassa esitellään sijoittamisen peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet,
joiden hallitsemisen jälkeen voit aloittaa matkan kohti tavoitteellista sijoittamista.
Sankaritarinoita nuorilta nuorille [N 99.1]
Tarinoita urheista edelläkävijöistä Gutenbergistä Greta Thunbergiin: lukiolaiset ovat valinneet suurimmat
esikuvansa kehopositiivisuusaktivista huippufyysikkoon ja kaikkeen siltä väliltä.
Sisättö, Vesa; Unohtunut avain, joka upotti Titanicin [A 91] TAI Tuhansien mokien maa [A 92]
55 erehdystä antiikin hämäristä 2010-luvulle. Maailmanhistorian mokin lisäksi mukana on joukko kotimaisia
kömmähdyksiä, joita esitellään enemmän kirjassa Tuhansien mokien maa.
Telkänranta, Helena; Millaista on olla eläin? [A 58.9]
Osaako koira hävetä? Onko linnuilla tunteita? Onko ihminen todella ylivertainen laji? Huikea kirja tarjoaa
selkeän tutkimustiedon kautta uusia näkökulmia mm. eläinten tehotuotantoon ja lemmikkieläinten pitoon.
Tolvanen, Joonas; Soturimunkin oppipoika: aikani kung-fu-temppelissä [A 48.183]
Suomalainen lukiolaispoika kohtaa kiinalaisen kung-fu -koulun ankaran kurin. Omaelämäkerrallinen kirja
kertoo myös mukaansatempaavasti Tolvasen kokemuksista ja kommelluksista muilla Kiinan-reissuilla.
Trunko, Emily; Rakas kuka vaan [N 14.8]
Kokoelma kirjeitä, joita ei haluttu tai ei voitu lähettää: kaapistatulokirje, kirje menneisyyden itselle, kirje
kuolleelle ystävälle… Osa kirjeistä on voimaannuttavia ja osa todella surullisia, joten varaudu nenäliinoilla.
Yousafzai, Malala; Minä olen Malala: koulutyttö, jonka Taliban yritti vaientaa [A 99.1]
Pakistanilaista koulutyttöä ammuttiin lähietäisyydeltä päähän, koska hänen mielestään tyttöjen pitäisi
päästä kouluun. Lue uskomaton tarina Malalan selviytymisestä sekä siitä, kuinka hänestä tulee koulutuksen
puolestapuhuja ja kaikkien aikojen nuorin Nobelin rauhanpalkinnon voittaja.
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