Tervetuloa LUKUDIPLOMI RUUNEPERIN maailmaan
DIPLOMISTA ON SINULLE ILOA JA HYÖTYÄ!
Näin suoritat diplomin:
Vihkosessa on esitelty yhdeksän kirjaryhmää, joissa kussakin on kahdeksan kirjaa.
Seitsemäsluokkalainen poimii ryhmistä seitsemän suosikkiaan ja lukee jokaisesta
valitsemastaan ryhmästä yhden kirjan.
Lukumatkallasi voit yhden kerran poiketa elokuvamaailmassa. Eli voit vaihtoehtoisesti
katsoa kirjan pohjalta tehdyn elokuvan ja korvata sillä yhden lukusuorituksen mistä
tahansa ryhmästä.
Kaiken kaikkiaan luettavaa kertyy seitsemän kirjan verran. Luettuasi kirjan esittele se
opettajallesi yhdellä seuraavista tavoista:
Täytä esittelymoniste, pidä luokallesi kirjavinkkaus, laadi ajatuskartta tai piirrä kirjasta
sarjakuva. Kysy opettajaltasi lisää esitystavoista. Suoritetusta diplomista saat todisteeksi
paperisen diplomin kevätjuhlapäivänä.
HUOM! Suoritettu lukudiplomi tarkoittaa Wilmaan merkittynä yhtä ”koearvosanaa” 10.
Se lasketaan mukaan kokeittesi ja kirjoitelmiesi numeroiden keskiarvoon kevättodistuksen
äidinkielen arvosanaa annettaessa.
Älä unohda äänikirjoja, e-kirjoja ja selko-kirjoja!
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KIRJAHELMIÄ (klassikoita)
J.K. Rowling; Harry potter –kirja
Orpo velhopoika taistelee sitkeästi pahuutta vastaan, vaikka joutuu usein sen
vuoksi syrjityksi ja kiusatuksi.
Burnett, Frances; Salainen puutarha
Vanhempansa menettänyt ja setänsä synkkään kartanoon toimitettu Mary ei
ole mikään hyväsydäminen orpotyttö vaan nyrpeä ja komentelemaan tottunut
äkäpussi. Kartanon alueelta Mary löytää Colinin äidille kuuluneen, korkeilla
muureilla ympäröidyn puutarhan, jota hän ryhtyy omin lupinensa hoitamaan.
Astrid Lindgren; Veljeni Leijonamieli
Veljeni, Leijonamieli on sekä jännittävä kertomus vihreiden laaksojen, sadun ja
leiritulien maasta, että hyvän ja pahan kamppailusta, kaiken voittavasta
ystävyydestä, kuolemasta ja pelon voittamisesta.
Antoine Saint-Exupery; Pikku Prinssi
Muistathan sen kuuluisan taivaankappaleen, jolla on kolme polvenkorkuista
tulivuorta, jättiläismäisiksi kasvavia baobabeja ja oikullinen, turhamainen ja
epäluuloinen kukka, jota ei pidä koskaan kuunnella, vain katsella ja hengittää?
Se on Asteroidi B 612, jolta on kotoisin yksi maailman tunnetuimmista
satuhahmoista.
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Robert Louis, Stevenson; Aarresaari
Rähjäisen merimiehen ilmaantuminen syrjäiseen majataloon panee liikkeelle
tapahtumien vyöryn Jim Hawkinsin elämässä. Hänet temmataan mukaan
aarteenetsintämatkalle, jolta ei puutu jännitystä, kultaa ja merirosvoja.
Aarresaaren kahakoissa on kysymys elämästä ja kuolemasta.
Mika Waltari; Komisario Palmun erehdys K7 (Löytyy Elonet)
Bruno Rygsecin kuolema näyttää tapaturmaiselta, mutta onko se? Komisario
Palmu jatkaa tutkimuksia jääräpäisesti, vaikka muut ovat sitä mieltä, että ne
kannattaisi lopettaa.
Enid Blyton; Viisikko sarjan kirja
Viisikon jäseniä ovat sisarukset Leo, Dick ja Anne sekä heidän serkkunsa
Pauli – poikatyttö, jonka oikea nimi on Paula ja hänen koiransa Tim, joka on
lyhenne Timmystä. Sisarukset tulevat säännöllisesti viettämään lomaa
maaseudulle setänsä ja tätinsä luokse. Joka kerta yhdessä ollessaan viisikko
sekaantuu johonkin seikkailuun.
Robert Arthur; 3etsivää ja änkyttävä papukaija tai
joku muu sarjan kirja
Kolme etsivää -etsivätoimiston eli poikien Jupiter Jones, Pete Crenshaw ja
Bob Andrews päämaja on Jonesin Tavaravarikon pihalla, vain muutaman
kilometrin päässä Hollywoodista ja he ratkovat mitä kummallisempia
mysteerejä.
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MUISSA MAAILMOISSA
Briitta Hepo-oja; Suomea lohikäärmeille
Lyseota käyvän Timin lemmikkilohikäärme karkaa. Sen seurauksena
varaton Tim tutustuu Lynxiin, opiskelijatyttöön, joka kuuluu vauraaseen
sukuun ja ritarisäätyyn. Trillerimäinen fantasia vaihtoehtoisesta 2000luvun Suomesta.
Sepetys Ruta: Harmaata valoa
Linan perhe saa 20 minuuttia aikaa pakata tavaransa. Ei yhtään
enempää. Matkalaukkuun heitetään, mitä mieleen tulee. Ovelta kuuluu
kaiken aikaa huutoa, miehet eivät odota. Tästä alkaa matka, josta kukaan
ei tiedä määränpäätä.
Mattila-Laine, Satu; Parantola
15-vuotias vintageharrastaja, epilepsiaa sairastava Elisa päätyy
aikamatkalle 1930 luvun kaatumatautiparantolaan, jossa hoitomuodot
ovat hyvin erilaiset kuin nykypäivänä.
Jessica Townsend; Morriganin koetukset
Lue tarina, jonka kaltaista ei ole.
Astu maailmaan, jonka kaltaista ei ole.
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Davidson; The ghost network Aktivoi
Joukko teini-ikäisiä hakkereita ympäri maailmaa on kutsuttu opiskelemaan
huipputeknologiseen erikoiskouluun Alaskan syrjäkylille. Heistä parhaat
valitaan pieneen eliittioppilaiden sisäpiiriin, joka saa salaisen
tutkimustehtävän.
George R.R. Martin; Jäälohikäärme
Legendojen mystinen jäälohikäärme herätti pelkoa, sillä kukaan ei ollut
milloinkaan kesyttänyt sellaista. Yli lentävä jäälohikäärme jätti jälkeensä
lohduttoman kylmän ja jäisen maan. Mutta Adaraa ei pelottanut – hän oli
talvilapsi, syntynyt ankarimpien kenenkään muistamien pakkasten aikaan.

Mary E. Pearson; Kuka on Jenna Fox
”Ennen minä olin joku. Joku jonka nimi oli Jenna Fox. Olen silti muutakin
kuin pelkkä nimi. Muutakin kuin mitä kertovat. Muuta kuin tiedot ja tilastot,
joita ne tuputtavat. Muuta kuin kuvat ja videot, joita joudun katsomaan.
Jotakin muuta. Kun vain tietäisi, mitä.”
Wacklin Anders; Beta Sensored Reality 1
Oletko koskaan lentänyt lohikäärmeen selässä, pomppinut parkouria
katolta toiselle tai iskenyt nyrkin samuraihaarniskan läpi?
Tervetuloa vuoteen 2117. Ilmastonmuutos ja merenpinnan kohoaminen
ovat todellisuutta. Mereen vajonneesta Helsingistä, Pohjolan Venetsiasta,
on tullut peliteollisuuden mekka ja videopelaamisesta elämäntapa.
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ELETTYÄ ELÄMÄÄ
Lagercrantz David; Minä Zlatan Ibrahimovic
Tämä kirja kertoo kaiken olennaisen ammattijalkapallosta ja sen, miten
fillarivarkaasta tuli ferrarikuski. Potkimalla.
Van Wagenen, Maya; Suosittu
Koulun sosiaalisessa arvoasteikossa pohjilla oleva Maya saa sattumalta
käsiinsä 1950-luvulla ilmestyneen oppaan, jonka neuvoilla kenestä tahansa
teinistä pitäisi tulla kaunis, tyylikäs ja suosittu.Maya päättää aloittaa salaisen
ihmiskokeen ja seurata vanhan oppaan neuvoja Kirjaimellisesti.
Kari Hotakainen; Tuntematon Kimi Räikkönen
Mitä puhuu ihminen, joka ei yleensä puhu? Mitä ajattelee ihminen, jonka moni
tietää, mutta harva tuntee?
Nikolai Tesla; Elämäni keksinnöt Viddlassa elokuva
Nikolai Tesla oli serbialais-yhdysvaltalainen fyysikko ja keksijä. Häntä pidetään
yhtenä nykyhistorian merkittävimmistä keksijöistä. Elinaikanaan Tesla patentoi
noin 300 keksintöä maailmanlaajuisesti.
Arman Alizad; Armanin maailma
”Jos et tee mitään, unelma on pelkkä toivomus. Luovuttaminen tappaa
enemmän unelmia kuin epäonnistuminen.”
Balaguem Guillem; Christiano Ronaldo
Maailman parhaan jalkapalloilijan hurja tarina.
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Camerini Valentina; Gretan tarina – Et ole koskaan liian pieni
tekemään suuria asioita
Vuonna 2018 ilmastonmuutoksesta huolestunut Greta aloitti koululakon
valtiopäivien päärakennuksen edessä ja vaati poliitikoilta todellisia tekoja
ympäristön pelastamiseksi. Pian koululaiset Suomessa ja ympäri maailman
seurasivat Gretan esimerkkiä ja toivat mielenilmauksilla äänensä kuuluviin.
Pekka Hyysalo; Fight back: toinen mahdollisuus
Inspiroiva, rohkaiseva kertomus vakavasti loukkaantuneen nuoren miehen
taistelusta takaisin elämään.
Ari Mennander; Teemu
Mikä on Teemu Selänteen huikean uran salaisuus?
Anton Vanha-Majamaa; Mikael Gabriel : alasti
Mikael Gabriel on toisaalta maailman sympaattisin ihminen toisaalta kipakka
tuittupää. Hän on musiikillaan menestynyt tähti, jonka teini-ikä oli kaikkea
muuta kuin ruusuinen.
Strand; Hyvä verse suomiräpin naiset
Tämä teos on lajissaan ensimmäinen: kirja Suomen räppäävistä naisista!
Kirjan sivuilla versensä paljastavat räppärit Mariskasta Yeboyahiin,
Rauhatädistä Mercedes Bentsoon sekä Sini Sabotagesta SOFAn SonSoniin ja
FanFaniin.
Valitse itse oman idolisi elämästä kertova kirja
(varmista kirjan sopivuus opettajalta)
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SARJAKUVA
JP Ahonen: Perkeros
Perkeros on avantgardistinen metallibändi, joka ei yrityksistä huolimatta
menesty. Bändi pestaa laulajaksi kebabinleikkaaja Aydin, joka tuntuu saavan
bändin uuteen nosteeseen.
Aino Louhi; Mielikuvitustyttö
Mielikuvitustyttö kertoo lapsuuden, teini-iän ja aikuisuuden ihmissuhteista:
katkeransuloisesta ystävyydestä, halvaannuttavasta ihastumisesta,
näkymättömänä olemisesta ja nähdyksi tulemisesta.
Jeff Smith; Luupäät
Luupäät on maailmanlaajuista mainetta niittänyt koko perheen sarjakuva,
jossa satumainen fantasia ja piinaava jännitys yhdistyvät hykerryttävään
huumoriin ja taidokkaaseen piirrosjälkeen.
Ari Follman; Anne Frankin päiväkirja
Anne Frankin päiväkirja on klassikkoteos nuoren tytön elämästä raakojen
historiallisten mullistusten keskellä.
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Rosa Don, Roope Ankan elämä ja teot
Roope Ankan elämä ja teot on Don Rosan pääteos. Viime vuosikymmenten
kohutuimman ankkataiteilijan 12-osainen saaga kertoo pennittömän
skotlantilaispojan tiestä Mississippijoen rantojen, Australian aavikoiden ja
Alaskan kultakenttien kautta maailman rikkaimmaksi mieheksi.
Hukkanen Sanna; Metsänpeitto
Legenda metsänpeitosta kertoo metsän voiman vaarallisesta puolesta:
metsään voi eksyä niin, ettei enää löydä takaisin ja yhteys etsijöiden
maailmaan katkeaa. Samalla metsä on kuitenkin myös suojeleva.
Reetta Niemensivu; Maalarisiskot
Maalarisiskot kertoo neljän merkittävän taiteilijanaisen ystävyydestä,
opinnoista, matkustamisesta, rakkaudesta ja unelmien tavoittelusta.

Jarkko Vehniäinen; Joku Kamala luonto sarjakuva-albumi
Kamala luonto esittelee metsäneläinten mustaa eli inhimillistä puolta. Ilves ja
Kärppä tarkkailevat villiä luontoa ja maatilaelämää hyvin vinosta kulmasta.
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VOI TUNNE!
Bradford Chris; Nuori samurai – soturin tie
Mitä lukea, kun Potterit on luettu, manga ja Japani kiinnostaa eikä taistelut
pelota?
John Green; Kaikki viimeiset sanat
Ensimmäinen ystävä, maailman kaunein tyttö, viimeiset sanat
Nelli Hietala; Miia Martikaisen kärsimysviikko
Miian ja Tanelin rakkaustarina on täyttä feelgoodia, kesänraikas romaani
laiturinnokassa ahmittavaksi
Björk Maria; Poika
Marion eli Makke on aina tiennyt olevansa poika. Perhe yrittää pakottaa
Makkea tytöksi ja suojella häntä ulkopuolisilta. Välillä äiti tuntuu tajuavan
lastaan ja välillä taas ahdistaa hänet nurkkaan. Naiseksi kasvaminen,
pukeutuminen, kaverisuhteet, koulunvaihdot, seurustelu. Muiden nuorten ilon
aiheet ja arki ovat Makkelle pelottava temppurata, jolla hän taiteilee yksin.
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Anna Hallava; Valpuri vaahteran maaginen korva tai
Sammakkoprinsessa
Mitä jos saisit kuulla kaikki poikien ajatukset?
"Minun nimeni on Valpuri Vaahtera ja olen normaali." Tämä on syytä mainita
erikseen, jos äiti on (surkea) noita ja isä imeliä kioskiromaaneja suoltava
Viikatemies. Yhtälöä ei helpota draamaileva isoveli ja talouteen kuuluva
sekopäinen pullon henki."
Aleksi Delikouras Nörtti
Oliko yllätys, että Nörtti, DragonSlayer999 kirjoitti päiväkirjaa? Kyllä varmaan.
Millainen nuori poika on nörtin sisällä, selviää lukemalla Nörtti - New Game
Kirsikka Saari; Hölmö nuori sydän
Lenni on rakastunut arvaamattomaan Kiiraan, joka ei ole häntä
huomaavinaan. Kiira pyörittää lähiön kaveripiiriä, mutta kerran vielä hän
lentää pois.
Yksi yö muuttaa kaiken. Kiira tulee raskaaksi ja nuoret päättävät pitää lapsen,
lippunsa aikuisuuteen. Mutta mikään ei ole sellaista kuin Kiira kuvitteli,
vähiten Lenni.
Kuronen Kirsti; Omenapuu laulaa
Rakkauta (ah), nuoruutta (wow) ja ikikesä, joka valitettavasti loppuu joskus.
Tartu kirjaan! Se vetää puoleensa.
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KYLMIÄ VÄREITÄ
Patrick Ness; Hirviön kutsu (Monster calls Viddlassa)K12
Hirviö ilmestyy paikalle keskiyön jälkeen. Siitä tulee Conorin ystävä ja se kertoo
Conorille kolme tarinaa - sillä tarinat ovat hurjinta mitä on! Mutta pystyykö
hirviö parantamaan Conorin äidin?
Magdalena Hai; Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita tai Kuolleiden
kirja
Zombeja, aaveita ja mörköjä ei ole olemassa! …Eihän? No, Uhriniituntakaisen
kylässä ei aina voi olla varma…
Eva Frantz; Osasto 23 tai Yön kuningatar
“– Heti kun tyttö saa tilaisuuden, hän pakenee täältä, nainen kähisi silmät
selällään, – köyhille lapsille käy täällä huonosti, kysy vaikka noilta, nainen
nyökkäsi merkitsevästi kirkkoa ja hautoja kohti.”
Åsa Larsson; Pax 1. Loitsusauva
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.
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I. K. Valmu ; Poika : murha seitsemännellä luokalla
Kun Hege aloittaa yläasteen Helsingin Klassisessa Yhtenäiskoulussa,
hän kuulee ensimmäisen kerran Teemu Vallasta. Silloin tämä on jo kuollut.
Pietikäinen Markku; Kalmasaaren erakko (musta kaista sarjaa)
Kalmasaaresta on liikkunut karmivia tarinoita, ja ne ovat vain hurjistuneet
uuden asukkaan myötä. Jussi, Tomi ja Anna eivät tietenkään voi jättää asiaa
sikseen, vaan suuntaavat kulkunsa kivikkoiselle saarelle naapureiden
varoitteluista huolimatta.
Martin Widmark; Ruusun salaisuus
On vuosi 1918, ja Stefan ja hänen isänsä viettävät joulua ensimmäistä kertaa
kahden kesken. Äidin poismeno on jättänyt monia kysymyksiä, joihin Stefanin
on löydettävä vastaus. Hän lukee salaa kirjeen, jonka äiti on kirjoittanut juuri
ennen kuolemaansa. Äiti kuulostaa siinä pelokkaalta.
“Vain sinä joka tunnet minut hyvin olet voinut löytää tämän kirjeen.
Henkeni on uhattuna, ja myös perheeni on vaarassa!”
Camilla Viveca Sten; Syvyyksissä – synkät vedet 1
Suunnistustunti sumuisella saarella saa karmivan käänteen, kun poika Tuvan
luokalta katoaa.
Tukholman saaristo, pimeä syksy, synkkä meri paksun sumun peitossa.
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MUTKIA MATKASSA
Jyri Paretskoi; Shells angles sarjan kirja
Henri, Rudi ja Samu päättävät perustaa mopojengin, sillä mikä olisikaan
hienompaa kuin ajella jengiliivit päällä mopolla, kaunis tyttö tarakalla? Tosin
kellään ei ole tyttöystävää, eikä idean isällä Henrillä ole vielä sitä mopoakaan...
Neil Patrick Harris; Taikajengi
”Minusta oli jännittävää lukea tätä kirjaa. Epäilin koko ajan yhä vahvemmin, että
se saa minut katoamaan.” — Lemony Snicket
Holly Smale; Geek Girl
Hervoton kertomus siitä, kuinka nörttityttö eksyy muotimaailmaan.
Veera Salmi; Saari
Tämä on kirja oudoista katoamisista, hylätyistä, orvoista ja vähän kreiseistä
tyypeistä, pölyisistä radanvarsista ja pimeistä ullakoista.
Mutta tämä on myös kirja kaukaisesta saaresta, jossa voi olla rauhassa ja
vapaa. Kirja unelmasta, siitä että huominen tulee ja on eilistä parempi.
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Roope Lipasti; Luutarhurin tapaus
Oskari Onnisto aloittaa uuden sarjan, jossa opitaan, kuinka monella
eri tavalla teinipojan on mahdollista munata itsensä täydellisesti. Kirja avaa
painajaismaista kouluarkea hervottomalla huumorilla!
Veirto Kalle; Kivimutka ja kaapattu Cake
Jiikoo Kivimutka on onnistunut hankkimaan tuottoisan turvamiehen pestin.
Suojeluksen tarpeessa on kaikkien tyttöjen idoli, laulajatähti Cake M., Cake
saapuu kirjan julkistutilaisuuteen. Juuri ennen H-hetkeä alkaa sataa, ja
satapäinen fanijoukko etsii suojaa seinänvierustoilta. Äkkiä autonrenkaat
vinkuvat ja savupommit paukkuvat. Pian leviää huhu kuin kulovalkea: Cake on
kaapattu!
Sumanen Nadja; Rambo
Rambolla vähän kaikki on hukassa, mutta sittenkin hän hallitsee arkensa
ihailtavan hyvin. Äiti ei kykene sairautensa vuoksi huolehtimaan jokapäiväisistä
rutiineista, ei ole oikein koskaan pystynyt. Rambo on elänyt elämänsä parhaan
taitonsa mukaan.
Mika Wickström; Meidän jengin Zlatan
Mikä muka on tärkeempää kuin futis?

15

TIEDON LÄHTEILLÄ
Laakso, Maria Taltuta klassikko!
Tämä opas antaa klassikoille kyytiä. Oletko yrittänyt lukea klassikon, mutta
homma kosahti heti alkuunsa? Haluatko tehdä vaikutuksen johonkin kuumaan
kirjatoukkaan? Onneksi olkoon! Käsissäsi on juuri oikea kirja. Jokainen voi oppia
pelottomaksi klassikontaltuttajaksi. Siihen tarvitaan vain ripaus tietoa, rutkasti
rohkeutta ja reilusti reipasta retkimieltä. Taltuta klassikko! tulkkaa kirjallisuuden
merkkiteokset nykynuorille ymmärrettävään muotoon ja saa lukijan
Laura Buller; Robotti: Tulevaisuuden koneet
Tämä kirja kertoo robottien historiasta ja esittelee yli 100 erilaista robottia
värikkäiden valokuvien ja piirrosten avulla. Jos olet kiinnostunut roboteista,
tämä kirja on sinulle.
Sherlock Holmesin arvoitukset
Astu maailman arvostetuimman salapoliisin jalanjälkiin! Käytä omaa älyäsi ja
päättelykykyäsi kirjan salaperäisten arvoitusten selvittämiseen.
Noidan käsikirja tai Noidankäsikirja Aaveet
Noidan käsikirja viihdytti ja piinasi kokonaisia sukupolvia viime vuosituhannen
lopulla.
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Ristkari Maiju; Sukupuolena ihminen
Kirja tarjoaa asiallista, tieteeseen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvaa
tietoa aiheesta, josta julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa liikkuu hyvin
erilaisia näkemyksiä. Nuorille suunnattu kirja sukupuolen moninaisuudesta
ja transsukupuolisuudesta.
Vesa Sisättö; Unohtunut avain joka upotti Titanicin ja
muita historian mokia
Kirja esittelee 55 historiallista erehdystä antiikin hämäristä 2010-luvulle.
Maailmanhistoriallisten erehdysten lisäksi mukana on joukko kotimaisia
möhläyksiä. Yleensä erehdysten seuraukset ovat vakavia: onnettomuuksia,
maailmansotia tai kuollutta luontoa.
Marjatta Levanto; Leonardo oikealta vasemmalle
Leonardo da Vinci, ammatti yleisnero. Arkkitehti, insinööri, maalari,
kuvanveistäjä, luonnontieteilijä, keksijä ja filosofi. Leonardoa on kutsuttu
maailmanhistorian uteliaimmaksi ihmiseksi. Kouluja käymätön maalaispoika
Vincin kaupungista luotti vain itse hankittuun tietoon.
Helena Telkänranta; Millaista on olla eläin?
Mitkä eläimet ovat kaikkein älykkäimpiä? Onko linnuilla tunteita? Mitä koira
näkee katsoessaan omistajaansa kasvoihin?
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LURIIKKA
Paperi T; Post Alfa
Post Alfa sisältää tekstejä, jotka voisivat olla rapia, runoja tai jotain aivan muuta.
Ne ovat kuvausta urbaanin sähköröökicowboyn elämästä, taipumuksesta
rakastua vääriin naisiin ja sivullisuudesta emojien täyttämässä maailmassa.
Voutilainen Maiju (Mansikkka); Itke minulle taivas
Nämä runot ja mietteet on kirjoitettu sydänverellä.
Videoblogissaan Mansikkka on kertonut avoimesti masennuksestaan ja
ahdistushäiriöstään. Hän haluaa valaa kohtalotovereihinsa itsetuntoa ja
rohkaista heitä pyytämään apua. Jokainen meistä on arvokas.
Salovaara Anne; Afroditen askelin
Novellien universaalit teemat rakkaus, kuolema ja oman identiteetin etsiminen
eivät vanhene koskaan.
Pelliccioni Salla; Haikuja räjähtävimme sydämille
Haikut ovat keveitä ja syviä, helppoja ja hitaasti avautuvia. Haiku voi läväyttää
muutamalla tavulla auki koko maailman, tiivistää epätoivon tai henkäistä ulos
järkyttävän ihastumisen parilla rivillä.
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Meresmaa; Dodo
Säeromaani, joka tihkuu vimmaa ja kesän loputonta valoa. Dodo kertoo
rakkaudesta, peloista, masennuksesta, alkoholista, ihmisten käyttämästä
vallasta, unelmista ja omanlaisen elämän rakentamisesta.
Lehtinen Tuija; Lemmikkilyhärit
Ei ole lemmikkiä karvoihin katsomista, ei sulkiin eikä suomuihinkaan.
Jokaisen luontokappaleen sisimmässä asuu pieni paha. Tiukan paikan
tullen se nostaa päätään, ja seuraukset voivat olla kohtalokkaat.
Pidä siis huoli lemmikistäsi, helli ja hemmottele parhaasi mukaan!
Salla Simukka; Sytytä valot sammuta valot
Mikä on kauheinta tai kauneinta, mitä sinulle on tapahtunut?
Salla Simukan odotettu ja oivaltava kertomuskokoelma Sammuta valot! / Sytytä
valot! sisältää pieniä kauheita ja kauniita tarinoita nuorten elämästä.
Kirsti Kuronen; Merikki
Ruusu on ollut Merin paras ystävä siitä saakka, kun hän muutti naapuriin Merin
ollessa viisi. Heillä on jopa yhteinen YouTube-kanava, jolla he letittävät toistensa
hiuksia seuraajiensa iloksi. Kun tytöt täyttävät 14 vuotta, kaikki muuttuu
kesäloman aikana. Ruusu on löytänyt uusia kavereita, eikä Merin elämä ole
enää ennallaan. .
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