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Tervetuloa LUKUDIPLOMI RUUNEPERIN maailmaan – DIPLOMISTA ON SINULLE HYÖTYÄ JA ILOA!
Näin suoritat diplomin:
Vihkosessa on esitelty yhdeksän kirjaryhmää, joissa kussakin on kymmenen kirjaa. Kahdeksasluokkalainen
poimii ryhmistä kahdeksan suosikkiaan ja lukee joka ryhmästä yhden kirjan. Sinulla on myös käytössäsi
vapaavalintainen kirja eli jokeri, jolla voit korvata minkä tahansa tässä vihkosessa esitellyn teoksen. Näytä
kuitenkin jokeri opettajallesi ennen lukemista.
Kaiken kaikkiaan luettavaa kertyy siis kahdeksan kirjan verran. Luettuasi kirjan esittele se opettajallesi
yhdellä seuraavista tavoista:
Täytä esittelymoniste, pidä kirjavinkkaus luokallesi, laadi ajatuskartta tai piirrä kirjasta sarjakuva. Kysy
esittelytavoista lisää opettajaltasi.
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.
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Jännitystä
Kauhua, dekkareita ja jännäreitä
Simukka Salla: Punainen kuin veri, Valkea kuin lumi tai Musta kuin eebenpuu

Pimiöön on ripustettu kuivumaan pestyjä viidensadan euron seteleitä. Ilmassa
leijuu vanhan veren haju. Lumikki Anderssonin periaatteena on olla
sotkeutumatta asioihin, jotka eivät hänelle kuulu, mutta seteleiden
löytäminen kiskaisee hänet keskelle kansainvälistä huumebisnesvyyhtiä. Alati
kiihtyvä tapahtumien pyörre heittää Lumikin hengenvaarallisiin tilanteisiin,
pakenemaan kylmäverisiä rikollisia ja lopulta salaisiin Jääkarhun juhliin.
Tapahtumien taustalla talvi on kylmempi kuin vuosiin, ja pakkanen kurittaa
Tampereen katuja.

Jacobsson, Ritta: Afrodite ja kuolema tai Afrodite ja petos
Väreet kiirivät hänen selkäpiitään pitkin, ja hän muisti äidin varoitukset tytöistä,
jotka oli siepattu autoihin. Hän joutui hillitsemään itsensä, jotta ei pinkoisi
suinpäin pakoon.Hän vilkaisi varovasti auton suuntaan. Sisällä näkyi vain yksi
ihminen. Mikaela ei erottanut kasvoja, mutta hänellä oli piinallinen tunne, että
joku tuijotti häntä.Sivuikkuna avautui. Autoradiosta kuului urheilutoimittajan
ääni, joka hukkui yleisön hurraukseen.
– Taidat tarvita kyytiä.
Eräänä iltana Afroditen luokkakaveri Mikaela katoaa kotimatkalla. Muutaman
päivän kuluttua hän löytyy kuolleena.
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Mika Keränen: Maaliviivalla

Pysy erossa sopupeleistä!
Kihelmöivän jännitysnäytelmän tavoin peliminuutti minuutilta etenevä
jalkapalloromaani kulissien takaisista vehkeilyistä.
Tänään on SE päivä. 18-vuotiaan Kalle Salosen tulikaste joukkueensa
ykkösmaalivahtina ensimmäisessä Veikkausliigapelissään. Vantaan Urheilijat on paitsi
fanien myös vedonlyöjien ennakkosuosikki Inter Mariehamnia vastaan. VanU:n
valmentajalla on kuitenkin keinonsa yrittää kiristää vilpillinen lopputulos. Mutta
kuinka moni omista pelitovereista on sotkeutunut käsikirjoitukseen?

Joku Musta Kaista-sarjan kirja. esim. Saila Ojanen: Pokerinaamat

Kirjan päähenkilöinä seikkailevat ystävykset Alina ja Karo. Kaverukset perustavat
pokeriringin vanhaan alakouluunsa yhdessä muutaman pojan kanssa. Heillä ei ole
kesälomalla muutakaan tekemistä ja koulun hälytysjärjestelmä on remontin vuoksi pois
päältä, joten siellä saa olla rauhassa. Aluksi kaikki meneekin hyvin, mutta pian nuorille
selviää, etteivät he olekaan koulurakennuksessa yksin. Vinttikerroksessa tuntuu liikkuvan
jotain hämärää porukkaa. Lisäjännityksensä kaveriporukan salaiseen tapaamispaikkaan
tuovat oudot avunpyynnöt koulun ikkunassa ja pihalla parveilevat poliisiautot. Ja lopulta
tilanne muuttuu suorastaan vaaralliseksi siinä vaiheessa, kun kuvaan astuvat ihan oikeat
rikolliset.

William Golding: Kärpästen herra

Toisen maailmansodan aikana joukko englantilaisia koulupoikia pelastuu
alasammutusta lentokoneesta autiolle Tyynen meren saarelle. Kun
sivistyksen pinta alkaa murentua, hyvin kasvatetut koulupojat muuttuvat
villi-ihmisiksi, joiden maailmaa hallitsevat väkivalta ja pelko. Kuvitelkaa
itsenne kyseiselle saarelle, olisitteko pysyneet järjissänne?

Joku Ilkka Remeksen dekkareista, esim, Ilkka Remes: Herme
14-vuotiaan Aaro Korven puoliviaton autokauppa johtaa agenttimaailman
seikkailuun, panoksena suomalaista huipputekniikkaa ja ihmishenkiä. 14vuotias Aaro Korpi ja hänen kaverinsa Niko yrittävät epätoivoisesti kaupata
Saksasta tuomaansa Mersua. Yllättäen he joutuvat mukaan klassiseen
vakoiluoperaatioon. Syrjäisen Suomen metsissä testataan salaista
eurooppalaista high tech -sotilaskalustoa, joka on tiedustelupiirien kuuman
mielenkiinnon kohteena niin Venäjällä, Yhdysvalloissa kuin Kiinassakin. Aaro
saa vastaansa tosielämän James Bondin ja huomaa liian myöhään, ettei
kansainvälisen sotilastiedustelun pimeään maailmaan pitäisi eksyä edes
puolivahingossa.
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Kirsti Mäkinen; Kruunupäinen käärme

Kirsti Mäkinen on työstänyt suomalaisen perinteen aarteistosta poimimansa
runsaat 130 uskomustarinaa lyhyiksi, nautittaviksi kertomuksiksi, joissa
seikkailevat hiidet, pirut, maahiset, haltiaolennot, noidat, jättiläiset, käärmeet ja
silmänkääntäjät. Miten valekuollut morsian virkosi arkussa eloon? Mikä paljasti
kortinpelaajan piruksi? Voiko korpin kielen oppia? Kirjan hurjat tarinat yllättävät,
ja tyylikkään kokonaisuuden kruunaavat Jussi Kaakisen huikeat piirrokset.

Joku Valehtelevat viettelijät –sarjan kirja (Sara Shepard)
Älä koskaan luota kauniiseen tyttöön, jolla on ruma salaisuus.
Jokaisella meistä on jotain salattavaa - etenkin näillä neljällä tytöllä: Spencer,
Aria, Hanna ja Emily.
Heillä jokaisella on omat pikku salaisuutensa, mutta tyttöjä yhdistää yksi asia,
jonka he kaikki ovat vannoneet pitävänsä salassa hautaan asti. Salaisuus, joka sai
alkunsa sinä päivänä kun heidän ystävänsä Alison katosi.
Saman niminen tv-sarja perustuu näihin kirjoihin.

Kate Thompson; Yön eläjä
Neljätoistavuotiaan nuorisorikollisen Bobbyn yksinhuoltajaäiti muuttaa Dublinista
maalle Clareen saadakseen poikansa pois huonojen vaikutteiden pauloista. Perhe
asettuu taloon, jonka aiempi asukas Lars on selittämättömästi kadonnut. Naapurit
kertovat Bobbylle, että talossa on aikoinaan asunut outo lapsi, joka niin ikään on
kadonnut jäljettömiin; vanhusten mukaan lapsi oli keijujen tuoma vaihdokas. Bobby
ei välitä. Hän janoaa takaisin kaupunginsykkeeseen, mutta vanhoihin kuvioihin
palaaminen ei ole helppoa. Mitä kauemmin hän viettää maalla, sitä
vakuuttuneemmaksi hän tulee siitä, että jotain outoa on tekeillä. Onko talossa
tapahtunut murha? Ja kuka tai mikä on se pieni vanha nainen, jonka Bobbyn pikkuväli
väittää käyvän talolla öisin?
K. K. Alongi; Kevätuhrit (sarjan aloitusosa)

15-vuotias Jade herää metrossa Sörnäisissä ympärillään pelkkää pimeyttä. Pian
paljastuu karmea totuus: kaikki muut ovat kuolleet. Jadesta tietämättä neljä
muuta nuorta kohtaa saman kauheuden eri puolilla kaupunkia. Sattuma heittää
heidät yhteen, ja yhdessä he aloittavat matkan kohti tuntematonta maailmassa,
jossa mikään ei ole niin kuin ennen.
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Menneisyyden tarinoita
Muistelmia ja päiväkirjoja, sota-aikaa, historiallisia romaaneja
Joseph Joffo: Älä tunnusta ikinä poika

Eletään vuotta 1941 Pariisissa. Joseph on kymmenenvuotias. Maurice-veli on kaksi
vuotta vanhempi. Eräänä iltana isä laittaa heidät matkaan kohti rajaa. Se on
heidän ainoa mahdollisuutensa säilyä hengissä. Siitä alkaa kahden juutalaispojan
seikkailu miehitetyssä Ranskassa.

Anne Frank: Nuoren tytön päiväkirja

Nuoren tytön päiväkirja alkaa 14.6.1942 Annen 13-vuotissyntymäpäivän jälkeen.
Anne saa syntymäpäivälahjaksi päiväkirjan, jonka hän nimeää Kittyksi.
Heinäkuussa Frankin perhe piiloutuu yhdessä Van Daanin perheen kanssa
toimistotalon "salaiseen siipeen", pois natsien näköpiiristä. Anne kirjoittaa
ajatuksensa Kittylle yli kahden vuoden ajan, elokuuhun 1944 asti. Päiväkirjan
viimeinen merkintä on elokuun 1. päivältä.
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Silvia Rannamaa: Kadrin päiväkirja
Kadri on jäänyt sota-aikana orvoksi ja asuu köyhässä kellariasunnossa mumminsa
kanssa. Mummi motkottaa ja luokkakaverit kiusaavat. Kadri haaveilee, että hänen
sodassa kadonnut isänsä palaisi takaisin Viroon ja hän saisi oikean kodin. Elämä
muuttuu, kun auto-onnettomuus tempaisee Kadrin pois tavallisesta elämästä.
Pitkän parantolassa olon jälkeen kaikki tuntuu toisenlaiselta. Kadri saa kavereita,
alkaa pärjätä koulussa ja liittyy vihdoin pioneereihin. Mutta mikä mummia vaivaa
ja mikä on se salaperäinen kirje, jonka hän polttaa uunissa?

Julie Berry: Kunnes kerron totuuden
Judith ja Lottie katosivat neljä vuotta jälkeä jättämättä. Kaksi vuotta myöhemmin
Lottien ruumis on löydetty joesta ja Judith on palannut kieli silvottuna. Kyläläiset
eivät osaa eivätkä halua suhtautua Judithin omituiseen katoamiseen ja paluuseen
eikä Judith itsekään enää tiedä omaa paikkaansa: hänen perheensä on etääntynyt
hänestä ja hänen rakastamansa mies, Lucas, on menossa naimisiin kylän
kauneimman tytön kanssa. Mitä tapahtuikaan Judithille ja Lottielle, ja miksi Judith
on ainoa, joka palasi elossa?

Tuula Kallioniemi: Kulkuripoika ja tuulen tyttö
Koivusaaressa perheineen asustava Tilla oppii, että läheisen Rämemaan asukkaiden
myoottien kanssa ei pidä olla tekemisissä. Hartti-pojasta kerrotaan, että hän on puoliksi
myootti. Jokin Hartissa kuitenkin kiehtoo omapäistä Tillaa ja nuoret ystävystyvät, mutta
kun sota myootteja vastaan puhkeaa, heidän tiensä eroavat. Hartti lähtee merille ja Tilla
perheineen evakkoon Suomaahan. Tillan ihmeeksi koivusaarelaisia kohdellaan
myootteina, vaikka he juuri ovat joutuneet pakenemaan näitä! Kumpikin nuori tahollaan
kokee monenlaista ennen uutta kohtaamista.

Aki Ollikainen: Nälkävuosi
Pieni Mataleena tarpoo uupuneena hyytävän lumituiskun keskellä, äitinsä
jalanjälkiin askeleensa huolellisesti asettaen. Ympärillä aukeaa vain lohdutonta
kurjuutta, mielessä kangastelee kullanhohtoinen, yltäkylläinen Pietari. Loputon talvi
ja armoton nälkä ovat tehneet ihmisistä eläimiä toisilleen, vaelluksellaan Mataleena
perheineen kohtaa todellisuuden, jollaista on vaikea enää nykypäivänä kuvitella.
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Sepetus Ruta: Harmaata valoa
”Oletko koskaan ajatellut minkä arvoinen on ihmishenki? Tuona aamuna
veljeni henki oli taskukellon arvoinen.”
Kertomus liettualaistyttö Linasta ja hänen perheestään, jotka karkotetaan
tuntemattomaan Siperiaan Neuvostoliiton rautanyrkin puristaessa pientä
maata kiduttavassa otteessaan toisessa maailmansodassa.

Mila Teräs: Tyttö tulevaisuudesta

15-vuotias Aada saa kummallisen kesätyön: hän lupaa vanhalle naiselle
kastella syrjäkylän aution pappilan ikkunalla kasvavaa oleanteripuuta. Talon
vanhaa pianoa kokeillessaan Aada huomaa siirtyneensä menneeseen aikaan:
yhtäkkiä hän on vuodessa 1889 ja pappila ja kylä sen ympärillä kuhisevat
elämää. Farkkuasuinen vieras 2000-luvulta herättää kummastusta, mutta
iloinen ja ennakkoluuloton ompelijatar Tilda ottaa Aadan hoiviinsa ja
tutustuttaa hänet ajan tapoihin.

Pianoa soittamalla Aada alkaa liikkua menneisyyden ja oman aikansa väliä.
Satu Mattila-Laine: Parantola
Menneisyydestä tulee pakopaikka, kun äidin päihdeongelma riistäytyy käsistä tai
kunVintagea
paras ystävä
näkee vain
uuden
poikaystävänsä.
Pian Aada
kuitenkin
rakastavalla
Elisalla
on salaisuus,
jonka tietää
isän ja
äidin lisäksi
ymmärtää,
että
vanhalla
naisella
oli
hänelle
muukin
tehtävä
kuin
kukkien kastelu…
ainoastaan lääkäri, luokanvalvoja ja Sini. Elisa sairastaa epilepsiaa.
Voimakkaan kohtauksen jälkeen hän huomaa joutuneensa aikamatkalle 1930 luvun kaatumatautiparantolaan. Parantolan hoitoina ovat suolaton
kasvisruoka, lepohetket, bromkali ja eristys. Parantolan arki on rankempaa
kuin mihin Elisa on tottunut. Elisa ei ole kaukana kotoaan maantieteellisesti,
mutta ajallisesti hän on 80 vuoden päässä. Onko kotiinpääsy mitenkään
mahdollista….

Raili Mikkanen: Hopearenkaan taika tai jokin muu Raili Mikkasen kirja
Sisarukset Margareeta ja Anna Mikontytär matkustavat Saksaan, Stralsundin
satamakaupunkiin yhdessä vasta löydetyn sukulaisensa, Katharina-tädin kanssa.
Köyhissä oloissa kasvaneet Margareeta ja Anna tempaistaan mukaan
uudenlaiseen maailmaan. Kun he pääsevät vilkkaan hansakaupungin
seuraelämään, menee vaatevarastokin uusiksi.
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Fantasiaa ja vampyyreita
Taruja, taikuutta, mielikuvitusmaailmoja, satuja
Jokin Harry Potter kirjoista esim. J.K Rowling: Harry Potter ja feeniksin kilta

Harry Potteria risoo. Hän ei ole kuullut sanaakaan velhomaailmasta koko
kesän aikana, eikä jästiuutisten salakuunteleminenkaan tuota tuloksia. Pian
kuitenkin alkaa tapahtua ja sellaista vauhtia, että Harry kohta muistelee
melkein kaiholla Dursleyllä vietettyä kesää. Ankeuttajat hyökkäävät ja Harrya
uhkaa (jälleen kerran) Tylypahkasta erottaminen. Asioiden laita ei parane
hänen palattuaan Tylypahkaan: kouluun on pestattu uusi pimeyden voimilta
suojautumisen opettaja, Dolores Pimento, joka saa Kalkaroksenkin
vaikuttamaan herttaiselta joulupukilta.

Susanne Collins: Ylismaan Gregor (Alismaan tarinat 1)
Kun 11-vuotias Gregor ryömii pikkusiskonsa perässä pyykkituvan
ilmanvaihtoaukkoon, hän päätyy New Yorkin alla sijaitsevaan hämärään
Alismaahan. Sen ihmisasukkaat elävät rinnan jättimäisten torakoiden,
lepakoiden, hämähäkkien ja rottien kanssa. Ylismaalaista pelastajaa on
silti jo kaivattu, sillä kuningatar Luxan valtakunta on ajautumassa sotaan
julmaa rottakuningasta vastaan. Vastahakoisesti Gregor suostuu
ennustuksen lupaaman soturin rooliin – vaarallinen seikkailu voi olla
ainoa keino päästä takaisin kotiin.
8

Maggie Stiefvater: Väristys- sarjan kirja
Grace on jo vuosia katsellut kotinsa takana asustelevia susia. Etenkin eräs
keltasilmäinen yksilö on saanut hänet pauloihinsa. Sam puolestaan viettää
kaksoiselämää. Talvella hän elää metsässä pienen laumansa kanssa ja käy äänetöntä
ajatustenvaihtoa pelottoman tytön kanssa. Kesän lämpimät säät suovat hänelle
muutaman arvokkaan kuukauden ihmisenä – kunnes pakkanen jälleen vangitsee
hänet
lumiseen
metsään,
suden
ruumiiseen.
Yhtenä syksyisenä päivänä Grace tapaa kotiovellaan pojan, jonka tuttuus saa hänen
henkensä salpautumaan. Vuosien hiljainen suhde kasvaa tiiviiksi, surullisenkauniiksi
rakkaudeksi. Mutta nuorten yhteinen aika käy vähiin…

Jokin Sammonvartijat sarjan kirja esim Timo Parvela: Tuliterä

Väinämöisen ja Louhen taistelu Sammosta päättyi ihme-esineen hajoamiseen. Osa
sen paloista vaipui mereen, osan aallot kuljettivat rannoille, missä ne toivat
vaurautta ihmisille. Kaksi suurinta kappaletta Väinämöinen keräsi ja kätki. Hävinnyt
Louhi puolestaan vei mukanaan Sammon kannen, mutta vannoi vielä kostavansa
ihmisille. Kirouksessaan hän lupasi kuivuutta, kylmyyttä, tauteja ja viljan
kuihtumista. Sanalla sanoen: ilmastonmuutosta. Ahti ja Ilmari ovat
epätodennäköiset ystävykset, sillä niin erilaisia he ovat. Ahti on komea, kiivas ja
hyväpuheinen. Ilmari taas on vähäsanainen ja vetäytyvä. Heitä kuitenkin yhdistää
surullinen kohtalo: kummankin isä on vuotta aiemmin kadonnut. Pojat esiintyvät
kevätjuhlassa. Kanteleensoitto päättyy katastrofiin, kun kesken Ahdin soolon
rehtori vaipuu kaulaansa myöten koulun pihanurmeen.
Michelle Harrison: 13 lahjaa, 13 kirousta tai 13 salaisuutta
13-vuotias Tanya on aina nähnyt ympärillään keijuja. Keijujen aiheuttamat
selittämättömät sotkut saavat Tanyan äidin lopulta menettämään hermonsa, ja Tanya
lähetetään isoäidin kartanoon kesänviettoon. Hän lähtee sinne vastahakoisesti, sillä isoäiti
Florence on aina suhtautunut häneen hyvin torjuvasti – syystä, joka selviää Tanyalle vasta
myöhemmin. Kartanossa Tanya törmää vaarallisiin salaisuuksiin. Vanha valokuva
johdattaa hänet ratkaisemattoman mysteerin jäljille. 50 vuotta aikaisemmin kartanoa
ympäröivässä synkässä metsässä on kadonnut jäljettömiin tyttö, josta Tanyan isoäiti ei
halua puhua sanaakaan. Hänen isoisänsä oli viimeinen, joka näki tytön elossa, ja on

siitä lähtien elänyt epäilyksen varjo yllään.
Carroll Lewis: Liisan seikkailut ihmemaassa
Liisa puhuu omiaan ja siirtyy yhtäkkiä ihmeelliseen maailmaan, jossa kaikki on nurin
kurin. Liisa tapaa uusia hahmoja ja käy näiden kanssa jänniä keskusteluja. Täpäriä
tilanteita ja pikku seikkailujakaan ei Liisan fantasiamatkoilta puutu.
Melkein toivon, etten olisi mennyt siihen kaninkoloon, mutta silti... silti... onhan
tällainen elämä aika jännää! Mitä ihmettä minulle on oikein tapahtunut?
Kuvittelin aina ennen kun luin satuja, ettei sellaisia asioita koskaan oikeasti
tapahdu, ja tässä minä nyt olen, keskellä satua!
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Elina Rouhiainen: Kesytön ( Susiraja 1) tai joku muu susiraja-sarjan kirja
Kallion kasvatti Raisa Oja on kunnianhimoinen taiteilijanalku, jonka elämä muuttuu
kertarysäyksellä, kun hän joutuu muuttamaan kauas Kainuun korpeen.
Uusi elämä Hukkavaaran kylässä on kuitenkin ihmeellisempää kuin Raisa olisi
osannut odottaa. Kylässä vaikuttaa asuvan lähinnä poikkeuksellisen kauniita
nuoria. Tahtomattaankin Raisa huomaa pian unelmoivansa Mikaelista, koulun
vaikutusvaltaisimmasta pojasta, jonka omituiset silmät tuntuvat hakeutuvan yhä
useammin Raisan suuntaan. Mutta mitä Mikael ja muut hukkavaaralaiset oikein
piilottelevat? Ja miksi Raisa oikeastaan on lähetetty tänne, susirajalle? Salaisuudet
ovat vasta alkaneet paljastua.
Stephenie Meyer: Twilight, Houkutus tai Aamunkoi kirja
”Ensinnäkin: Edward oli vampyyri. Toiseksi: osa hänestä – enkä tiennyt, kuinka
voimakas se osa oli – janosi minun vertani. Ja kolmanneksi: olin silmittömästi,
peruuttamattomasti rakastunut häneen.”

Rick Riordan: Percy Jackson sarjan kirja
Mitä jos kuulisit olevasi Olympoksen jumalan puoliverinen jälkeläinen? Percy
Jacksonin elämästä on leikki kaukana, kun antiikin jumalat, sankarit ja hirviöt
muuttuvat todeksi…
”Me emme ole tyhmiä, Percy Jackson. Oli vain ajan kysymys milloin saisimme
tietää, kuka sinä olet.” Mistä matikanope oikein puhuu? Se mitä
newyorkilaiselle Percy Jacksonille tapahtuu kesken luokkaretken, on jotain
ihan pimeää. Hän saa kannoilleen Kreikan mytologian pelottavimman hirviön
ja päätyy Puoliveristen leirille, jossa häntä odottaa suuri tehtävä. Percyllä on
kymmenen päivää aikaa etsiä ylijumala Zeuksen mestarisalama ja estää
ihmiskunnan tuhoisin sota.
C. S. Lewis Joku Narnia kirjoista
Pevensien sisarukset Lucy, Edmund, Susan ja Peter joutuvat sodan aikana
evakkoon vanhan professorisetänsä taloon. Lapset huomaavat sattumalta
vaatekaapin
olevan
sisäänkäynti
salaperäiseen
Narniaan...
Narniassa lapset kohtaavat puhuvia eläimiä, kääpiöitä, fauneja, kentaureja ja
jättiläisiä, jotka Valkea velho on taikonut ikuiseen talveen. Lumous murtuu,
jos neljä ihmislasta nousee linnan valtaistuimille. Sitä velho ei tietenkään
halua. Apunaan jalo hallitsija, Aslan-leijona, lapset aloittavat taistelun
Narnian herruudesta velhoa vastaan.
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Ihmisiä
Nuorten elämää eri aikoina
Poutanen Kira; Ihana meri
"Mä luen läksyt seisaaltaan, juon vettä ja lähden juoksemaan. Yöllä mä herään
tekemään vatsalihaksia, en mä voi nukkua, kuvittele, miten paljon vähemmän
energiaa se vie kuin vaikka seisominen. Mutta musta tulee laiha, kaunis ja vahva,
täydellinen lumienkeli, vesikeiju, jääprinsessä, jota kukaan ei voi koskettaa..."

Vilkuna Varpu; Marmoritaivas tai jokin muu Varpu Vilkunan kirjoista
Kesätyöpaikassaan tietyömaalla parikymppinen Katriina tapaa Jarkon, joka pian
jo toivoo heidän seurustelusuhteestaan vuosisadan rakkaustarinaa. Tummia
pilviä alkaa kuitenkin kasaantua suhteen päälle: mustasukkaisuutta,
väkivaltaisuutta, huonoa käytöstä, epävarmuutta. Jarkon käytös kätkee
lapsuudessa tapahtuneita ahdistavia asioita, joita ei ole osattu aikanaan
selvittää. Katriina ei voi luottaa Jarkkoon, ennen kuin asiat saadaan selviksi mutta ne ratkaistaan viimeistään yhteisellä Karjalan-matkalla.
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Asher Jay; Kolmetoista syytä

Hannah Baker on tehnyt itsemurhan.
Pian tapahtuman jälkeen 16-vuotias Clay Jensen löytää kotioveltaan
paketin, jossa on seitsemän kasettia. Kaseteilla Hannah kertoo 13 syytä
siihen, miksi päätyi tekoonsa. Jokaisella nauhalla paljastuu salaisuus
yhdestä henkilöstä. Clay on yksi kolmestatoista syystä, mutta ei ole ainoa,
joka saa kuunnella kasetit. Ne kiertävät kaikilla Hannahin ja Clayn
koulutovereilla, joiden nimi mainitaan nauhoilla.

Sumanen Nadja; Rambo

Rambo on kasvanut kaksin äidin kanssa ja tottunut selviytymään yksin,
kun äidistä ei ole juurikaan apua.
Kesäloma saa väriä, kun Rambo pääsee äidin miesystävän vanhempien
mökille. Mikä paratiisi: päivärytmi, ruoka-ajat ja maailman
hyväsydämisin isäntäväki! Rauha rikkoontuu, kun niskojaan nakkeleva
Liina saapuu. Tästä ei voi seurata mitään hyvää…

John Green: Tähtiin kirjoitettu virhe
Kipu ei jalosta, mutta tekee näkyväksi
Rakkaus on aina vaikeaa, mutta ei mahdotonta silloinkaan, kun on
parantumattomasti sairas. Syöpää sairastava 16-vuotias Hazel on onnekas
saatuaan muutaman lisävuoden. Elämä tuntuu silti jo eletyltä, kunnes hän tapaa
hurmaavan Augustus Watersin. Toisistaan Hazel ja Augustus löytävät sen, mitä
eivät ole vielä ehtineet menettää.

Laura Myllylahti: Enemmän kuin kymppi
Yhdeksäsluokkalaisella Riinalla on edessään totuuden hetki, kun isosisko
Mari lähtee Ouluun lukioon. Siskosten välit joutuvat vaa'alle, kun Mari alkaa
vetäytyä yhä enemmän kuoreensa ja Riinalle selviää, ettei kaikki ole
kunnossa - heillä kummallakaan. Kukaan ei elä puolikkaalla omenalla eikä
pysy uskomassa ilman rakkautta.
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Halme Antti: Metalliveljet sarjan kirja
Turskamaahan kesäksi? Harri ei ikinä nielisi faijan ”yllätystä”! Paitsi että
vaihtoehdot ovat vähissä: joko Norjaan tai vanhempien kanssa Sysmän
käsityömessuille.
Setänsä luona Oslossa kesää viettävä Ville saa seuraa Suomesta. Vitsi mikä
muumiomongoloidi, hän ajattelee nähdessään Harrin. Soittakaa rockpoliisi ja viekää tää hombre säilöön. Syyte on cooliuden täydellinen puute
ja rangaistus elinkautinen. Mutta pojilla on paljon yhteistä. Kumpikin
pitää kauniista tytöistä, ja kumpaankin on iskenyt metallimania. Rockin
historiassa käännettäisiin kohta uusi sivu!

Tuija Lehtinen; Laura sarjan kirja
13-vuotias Laura on nelilapsisen uusperheen ainoa tyttö.
Pikkuveljet ötökkäfarmeineen ja hikisine urheilukamppeineen
saavat Lauran välillä hermostumaan, mutta suurimmat ongelmat
saa aikaan isoveli Sakke. Laura, haluaisi toisinaan pikakelauksella
kasvaa aikuiseksi. Joskus taas on ihan mukavaa olla kolmetoista
plus - ainakin jos on vaarassa hurahtaa niin kuin 16-vuotiaan
isonveljen luokan tytöt. Että menettäisi jonkun pojan takia täysin
harkintakykynsä ja soittelisi tälle älyttömiä puheluja…
Kalle Veirto: Pelibunkkerin pojat
Mikä on parasta kesässä? Pelata Xboxia kotona kuusi tuntia viitenä
päivänä
viikossa
vai
viisi
tuntia
kuutena
päivänä?
Omenankukkapuistikon pojille kumpikaan vaihtoehto ei käy. Jose,
Veltto, Mälli ja Jörö yrittävät kiertää naapuruston yhteisiä sääntöjä
ikiomassa pelibunkkerissaan, mutta käry käy ja koneista katkeaa
virta. Sitten naapurin röttelötaloon muuttaa outo tyttö, jonka isä
omistaa mullistavan Squeezer-konsolin. Yhtäkkiä pelin säännöt
muuttuvat. Kuinka peliaikaa ansaitaan? Kuka pelaa kenenkin kanssa
ja mitä? Miksi Jose aloittaa salaperäisen pesäpalloharrastuksen, johon
muut kaverit imeytyvät mukaan kaikkia kieltoja uhmaten?

Laura Lähteenmäki: Iskelmiä
Kirjan päähenkilö on Aino Mallinen, 16-vuotias, vilpitön ja reipas
partiotyttö. Aino ei ole suosittu tyttö, eikä kuuluu luokan tyttöjen
pääjengiin, mutta hänellä on tarpeeksi itsetuntoa vetää partiotyttöjen
porukkaa niin, että tytöt rakastavat häntä. Sitten kuvioihin astuu Samuli,
poika, jota Aino on tuskin huomannut, mutta joka luokkaretkellä huomaa
Ainon, pian jo suuteleekin sen ensimmäisen suudelman. Onhan se vähän
kovakourainen suudelma, mutta Samuli on niin ihana. Mitä siitä, että pian
Samuli kieltää pitämästä hameita ja piilolinssejä, etteivät muut pojat
kiinnostuisi Ainosta? Sehän on aika söpöä. Mitä siitä, jos Samuli äkkiä
13 koska Samuli osaa pyytää anteeksi ja katua ihan
tönäiseekin? Niin, mitä siitä,
vilpittömästi.

Matkalla
Muutoksia, matkoja, kasvutarinoita
Jyri Paretskoi: Shells Angles sarjan kirja

Alussa oli kolme poikaa ja tyttö. Syntyy idea järisyttävän coolista mopojengistä, ja
hykerryttävän hauska ryhmärämä pääsee valloilleen. Päähenkilön, 14-vuotiaan
Henrin, mukana kirjan sivuilla sekoilevat parhaimmat kaverit Rudi ja Samu sekä
tietysti valloittava Milla, joka saa Henrin sukat pyörimään.

Tiainen Marja-Leena: Alex ja pelon aika tai joku muu Alex kirjoista

Kirja kertoo 14-vuotiaan Alexin elämästä kaukaisessa maassa, jossa
ihmisoikeuksia poljetaan. Kun isä viedään vankilaan ja veli katoaa, joutuu äiditön
poika lastenkotiin. Alex ajattelee, että elämä kadullakin on parempi ja karkaa.
Hän alkaa miettiä keinoja ansaita rahaa päästäkseen setänsä luokse. Päämääränä
on Ruotsi, mutta monien vaiheiden jälkeen Alex päätyy Suomeen.
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Maria Autio: Varjopuutarha
Kaikkialla on aina liikaa meteliä ja hälinää, ainakin Pihlan mielestä. Onneksi
kaupungista löytyvässä barokkipuutarhassa saa hengähtää ja koota ajatuksensa. Pihla
on juuri aloittanut lukiossa ja haluaa vain sopeutua joukkoon, olla ihan tavallinen
teini. Hän tuntee aina olevansa silmätikkuna, se vammainen. Vihdoinkin hän voi
aloittaa puhtaalta pöydältä, saada uusia ystäviä ja pärjätä hyvin.

Smith, Jennifer: Tilastollinen todennäköisyys kohdata se ainoa oikea
17-vuotias Hadley on matkalla New Yorkista Lontooseen isänsä ja uuden
äitipuolensa häihin, mutta myöhästyy täpärästi lennolta. Odotellessaan seuraavaa
lentoa täpötäydellä JFK:n kentällä Hadley kohtaa komean, fiksun brittiopiskelijan
Oliverin. Sattuma heittää heidät istumaan vierekkäin lennon ajaksi.
Pitkällä lennolla Hadley ja Oliver tutustuvat toisiinsa, ja salamarakastumisen sinetöi
suudelma määränpäässä. Onnettomuudekseen nuoret eksyvät toisistaan
lentokentän tungoksessa eikä Hadley tiedä edes Oliverin sukunimeä.

Jukka-Pekka Palviainen: Perjantai on hyvä päivä lähteä
”Mä en aio homehtua täällä enää kauaa. Mä lähen minä päivänä tahansa.”
”Minne?”
”Ihan mihin vaan.”
”Mä tuun mukaan.”
”Etkä tuu.
”Et sä sitä päätä. Etitään mun isä.”
”Et sä kumminkaan lähe.”
”Koska mennään?”
Poika katsoo Lottaa silmiin kiusallisen pitkään.
”Perjantai on hyvä päivä lähteä.”

Veirto; Kalle: Pelastakaa jalkapalloilija Lumperi tai joku muu FC viirupaidat kirja
Periaatteessa Arilla on kaikki hyvin: jalkapallo sujuu, seurustelu sujuu, koulu
menettelee ja kotonakin on kaikki hyvin. No kieltämättä joskus koko maailma
tuntuu pyörivän isoveljen menestyksekkään jalkapallouran ympärillä - isä ainakaan
tuskin muistaa, että kotona palloilee vielä toinenkin poika. Tyttöystävän kanssakin
tietty voitaisiin edetä hiukan nopeampaan tahtiin... Ja sitten pelikaveri Jarttu
Lumperi ilmoittaa olevansa tulossa hulluksi. Vain maajoukkueen voittaminen voi
auttaa. Mutta miten voi voittaa maajoukkueen, jos häviää seurajoukkueillekin
viidellä maalilla?
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Sophie Kinsella: Kadonnut Audrey
Audrey on kaiket päivät kotona, sillä tyttöporukka on kiusannut häntä
koulussa pahasti, minkä tähden hän nyt kärsii sosiaalisten tilanteiden
pelosta. Hän piilottelee aurinkolasiensa takana eikä pysty kohtaamaan
muita kuin perheensä ja terapeuttinsa. Hän alkaa kuvata perheensä
sekopäistä arkea, kun hänen äitinsä käy taistoon saadakseen Audreyn
isoveljen, Frankin irti tietokonepelikoukusta.
Sitten Frank pakottaa Audreyn tapaamaan kaverinsa Linusin. Linusin
Timo Parvela: Ohuttakanssa
yläpilveä
Audrey uskaltaa tehdä asioita, jotka eivät ole olleet pitkään aikaan
itsestäänselvyyksiä: tutustua, jutella, nauraa.
Tuuli nousi lännestä. Se tuli maanhajuisena peltojen yli suoraan mun kasvoilleni.
Siinä tuoksussa olivat kaikki mennet kesät yhdessä mytyssä. Suljin silmäni ja
annoin lempeän tuulen kulkea lävitseni kuin vanhan elokuvan. Isän nostamassa
mua kukkapellosta. uimaretki joelle.” Ohutta yläpilveä seurataan karanneen
koulutytön Marin kesää tien päällä ympäri Suomea. Mari päätyy sadepilviä
pakenevan Matiaksen kyytiin. Yhdessä he alkavat jahdata poutapilviä ja
törmäävät Jaakkoon ja Kaleviin, joilla ei taida olla ihan puhtaat jauhot pussissa.

Marja-Leena Tiainen: Viestejä Koomasta
Silvan paras kaveri Jemina saa houkuteltua hänet milloin mihinkin. Vakavaksi
toilailu muuttuu, kun Silva joutuu pahaan onnettomuuteen ysiluokkaa edeltävänä
kesänä. Kavereiden yllyttämänä Silva hyppää sillalta jokeen, lyö päänsä ja on
hukkua. Tyttö havahtuu oudossa paikassa, Koomassa, joka ei tunnu aivan
todelliselta.

Markku Karpio: Selviytymispeli
Minä olen paketti. Tajuttomaksi huumattu paketti, joka ei kuule, näe tai
haista mitään. Tiedän vain. ettei isää, äitiä eikä pikkusiskoa enää ole. Kun olen
tajuissani, niin kuin nyt, yritän ajatella jotain ihan muuta.
Majava-vartion vaellus muuttuu hengenvaaralliseksi selviytymispeliksi
hyytävässä pakkasessa. Samaan aikaan kirjan toinen kertoja, Osku, makaa
koomassa sairaalassa ja käy omaa ankaraa selviytymispeliään.
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Maailmanloppuja ja tulevaisuutta
Scifi- eli tieteisromaaneja, dystopioita ja maailmanloppuja,
Collins, Suzanne: Nälkäpeli sarjan kirja
Luonnonkatastrofit, kuivuus, myrskyt, tulipalot ja tulvat nielivät suuren osan
Pohjois-Amerikasta. Loput hävitti jäljelle jääneestä ruoasta käyty sota.
Raunioista syntyi Panem. Sen kansalaiset nousivat kapinaan hallitsijoitaan
vastaan, mutta hävisivät taistelun. Rangaistukseksi kehitettiin nälkäpeli.
Pelin säännöt ovat yksinkertaiset. Jokaisen vyöhykkeen on arvottava yksi
poika ja tyttö osallistumaan kisaan. Nuoret pakotetaan vaativiin olosuhteisiin
luonnonalueelle, jossa heidän on tapettava toisensa. Viimeinen hengissä
selviytyjä on voittaja.

Lähteenmäki, Laura; North End- sarjan kirja
Viikko ilman vanhempia on aluksi onnenpotku – viimeinkin neljätoistavuotias
Tekla voi tehdä mitä haluaa ja tutustua North Endin naapureihinsa, Lunaan,
Aasaan ja Havuun. Mutta viikon edetessä eteen kasaantuu kysymyksiä kuin
loputonta lunta taloyhtiön pihalle: Ketkä tekevät iskun North Endin
suklaatehtaaseen, majaileeko maanalaisissa varastoissa ylimääräistä väkeä,
minne pikkuveli katoaa?
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James Dashner: Maze runner sarjan kirja
Labyrintti on koukuttava kertomus Thomasista, joka herää hissistä muistamatta
muuta kuin nimensä. Kärpästen herran kaltaisissa tunnelmissa Thomas kohtaa
lauman lapsia aukiolta, jota ympäröivät kivimuurit. Pakeneminen voi alkaa.

Parkkinen Jukka; Sinun tähtesi Allstar
Pitkin Uuden-Australian taivasta kyntää Allstar-satelliitti. Me kuuntelimme sen
lähetyksiä, lauloimme ja nauroimme sen mukana. Sitten sen todellinen luonne
paljastui kaikessa pelottavuudessaan. Mutta minä, Joke ja Miki tiesimme silloin
jo liikaa – sen kuka todella tuhosi maailman ja ketkä olivat voittajia, ketkä
häviäjiä. Luusuan luontokaupungista oli päästävä pois. Mutta miten, kun
ympärillä oli meri ja ydinsodan jälkeenjättämät saastuneet alueet?

Eija Lappalainen: Routasisarukset sarjan kirja
”Marras ei ollut syyllinen. Marien kuolema oli vahinko. Jonain päivänä minä
seuraisin veljeäni.” 2300-luvulla ihmiskunta on jo lähes tuhonnut itsensä:
rauniokaupunkeja, romua tulvivia kaatopaikkoja ja bioterrori-iskun
saastuttamia maa-alueita. Laakson alueelle 2-vuotiaana adoptoitu Utu on
erilainen kuin muut sen asukkaat. Asioita ja tapoja kyseenalaistavalla tytöllä on
outo taipumus ymmärtää ammoin hylättyjä koneita. Kun Utun kasvatti-isä
Booris yrittää sälyttää vanhimmalle lapselle uskotun vastuun perheestä, Utu
päättää paitsi etsiä rakkaansa myös selvittää omaan biologiseen
syntyperäänsä liittyvät salaisuudet.

Reeta Aarnio: Hän joka ei pelkää
Kirai-poikaa syytetään pienen sisarensa tapaturmaisesta kuolemasta, ja
heimo hylkää hänet ajelehtivaan ruuheen. Reservaatin pojan löytää
valvotussa ja ohjaillussa yhteiskunnassa elävä perhe, jonka arjen
muukalainen sotkee pahasti. Sisarukset Asisi ja Rei elävät tiukasti säädeltyä
arkea. He kiinnostuvat Kiraista ja alkavat pohtia oman elämänsä
mielekkyyttä ja raameja. Kenellä on oikeus päättää kaikkien muiden
tulevaisuudesta? Mitä tapahtuu niille, jotka rikkovat normeja?
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Annika Luther: Kodittomien kaupunki
Lilja on 15-vuotias. Kun hän syntyi vuonna 2035, hänen perheensä joutui
muuttamaan pois kotikaupungistaan Helsingistä. Helsinki, kuten suurin osa
maapalloa, on peittynyt veden alle: kaikki kantasuomalaiset asustavat
turvatuissa, aidatuissa ja hyvissä oloissa Keski-Suomessa, veden
ulottumattomissa.
Eräänä päivänä Lilja saa selville, että hänen tätinään pitämänsä nainen – joka
jäi tulvehtivaan Helsinkiin vuonna 2035 – onkin hänen oikea äitinsä. Lilja
päättää karata kotoa ja suunnata Helsinkiin etsimään äitiään.
Sari Peltoniemi : Kuulen kutsun metsänpeittoon
”– Luulenpa, että on käynyt sillä tavalla, että sinä olet saanut perääsi hengen, sanoo
Romppainen, kun Jouni uskoutuu entiselle opettajalleen. – Sitä en osaa selittää,
miksi niin on käynyt ja mitä se sinusta haluaa.”
Jounin äiti on kolttasaamelainen ja hän on kadonnut kun Jouni oli pieni. Liittyvätkö
salaperäiset tapahtumat jotenkin äitiin, onko hän joutunut metsänpeittoon vai
mitä hänelle on tapahtunut? Jounin kotipihaan asettuva huuhkaja osaisi varmasti
vastata, kun sitä vain ymmärtäisi.

Rick Yancey: Viides aalto, Ääretön meri tai Viimeinen tähti
1. AALTO: Sähköt katkeavat.
2. AALTO: Onnekkaat pakenevat.
3. AALTO: Vain epäonnisimmat jäävät henkiin.
4. AALTO: Ainoa tapa selviytyä on pysyä yksin.
5. AALTO: Se alkaa nyt.
Cassie on tyttö jolla on M16-rynnäkkökivääri, kadonnut pikkuveli ja
adrenaliinin terävöittämät aistit. Seitsemän miljardia ihmistä on kuollut,
infrastruktuuri tuhottu ja planeetta kasvottomien muukalaisten
miehittämä. Epätoivoinen Cassie pakenee ja varoo luottamasta
keneenkään.
Siri Kolu: PI – Pelko ihmisessä tai IP – ihmisten puolella

Millaista on elää maailmassa, joka perustuu pelkoon? P-influenssa
muuttaa kaikkien elämän. Muuttaako se myös rakkaimmat vihollisiksi?
Pelko ihmisessä. Paine ihmisessä. Pahuus ihmisessä. Pienuus ihmisessä.
Niin lukee lapussa, jonka Pilvi jättää veljelleen lähtiessään kotoa. Kun Pinfluenssa leviää, se muuttaa kaikkien elämän, ja koko yhteiskunnan. 16vuotias Pilvi sijoitetaan kahdensadan muun sairastuneen kanssa luolaan.
Pienoisyhteiskunnalla on ongelmansa, ja tuskin tulevaisuutta.
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Huumoria
Hauskoja hetkiä, houkuttelevia hullutuksia
Aleksi Delikouras: Nörtti sarjan kirja
DragonSlayer666 elää mieluiten virtuaalimaailmassa - vain
tietokoneriippuvuudesta huolestunut äiti voisi estää häntä tulemasta
maailman parhaaksi pelaajaksi! Nuori mies raportoi elämäänsä
vimmaisella nörttiliturgiallaan koneella 24/7 ja kommentoi hankaliakin
asioita: koulukiusaamista ja pelimaailman tarjoamaa pakoa.

Jeff Kinney: Neropatin päiväkirja sarjan kirja
Yläkoululainen, Greg Heffley, tietää olevansa jonain päivänä jotain suurta,
mutta menestystä odotellessa hän joutuu viettämään päivänsä ääliöiden
kanssa koulussa. Kavereiksi Gregille on valikoitunut luokan luuserit ja
vanhempien kanssa menee niin kuin nuorella yleensä. Siis jos hyvin käy,
niin he muistavat olemassaolosi vain jouluna ja syntymäpäivänäsi ja
antavat sinun olla muuten rauhassa. Perheen keskimmäisenä poikana Greg
jää isonveljen kiusattavaksi ja pikkuveljen kiusaaminen johtaa hänet vain
vanhempien ei-toivotun huomion kohteeksi.
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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...

Geoff Rodkey: Tapperin kaksoset sarjan kirja

Tapperin kaksoset, Claudia ja Reese, ovat sodassa. Tai olivat. Claudian
mielestä. Reesen mielestä se ei ollut mikään sota. Eikä siitä
todellakaan olisi tarvinnut kirjoittaa kirjaa. Mutta Claudia halusi.
Kumpi voitti? Ei taida olla selvillä.
Kirja on täynnä valokuvia, ruutukaappauksia, huomautuksia rivien
välissä, karttoja ja vanhempien tekstarikeskusteluja.

Kunnas Mauri; seitsemän koiraveljestä
Vapaana luonnon helmassa vai ihmisten tavoille oppineena
sivistyksen parissa? Siinäpä kysymys, jonka parissa Juhani, Tuomas,
Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero käyvät alituista painiaan. Painia
on veljesten elämä muutenkin. Toukolan poikien kanssa syntyy
nujakoita mennen tullen, lautamies uhkaa jukuripäitä jalkapuulla ja
sauna palaa tuhkaksi. Mutta seitsemän miehen voimalla selvitään
niin lukkarin häpeänurkasta kuin hiidenkiveltäkin!

Smale Holly; Geek Girl, Kohellusta korkokengissä tai matalalentoa mallitaivaalla

15-vuotias Harriet on nörtti. Niin joku kirjoitti hänen laukkuunsa, ja
tarkistettuaan sanan merkityksen sanakirjasta Harriet on samaa
mieltä. Hän keräilee outoa nippelitietoa ja pukeutuu Nalle Puh
paitoihin, koska ei voisi vähempää välittää sellaisista asioista kuin
muoti tai tyyli. Mutta kun Harrietin paras ystävä, mallinurasta
haaveileva Nat raahaa hänet muotimessuille, käy hullusti.
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Anna Hallava: Sammakkoprinsessa tai Operaatio Huulituli
14-vuotias Ofelia on kyllästynyt olemaan suudelmaneitsyt. Hän on
päättänyt saada ensisuudelmansa mahdollisimman pian, mutta
äidin järjestämä synttäriyllätys muuttaa kaiken. Ofelia saa kuulla
olevansa keiju, ja hänen korvansakin kasvavat jumbomittoihin.
Kaiken huipuksi kummitädin antama keijulahja aiheuttaa
katastrofaalisia muutoksia suutelurintamalle

Tuomas Kyrö: Joku mielensäpahoittaja kirja
Aimoannos perisuomalaista negatiivisuutta ratkiriemukkaina
makupaloina!

Terry Pratchett: Mahtava morris ja sivistyneet siimahännät tai joku muu Pratchetin kirjoista
Morris on kiero kolli, joka on kehitellyt täydellisen
huijaussuunnitelman. Se lyöttäytyy yhteen simppelin oloisen
soittajapojan ja älykkään rottalauman kanssa. Joukkio kiertää
kaupungista toiseen ja rotat luovat pientä hysteriaa. Morris ja
pillipiipari lupaavat armollisesti hoitaa rottaongelman pois – muhkeaa
korvausta vastaan tietenkin – ja ei kun kuono kohti seuraavia
höynäytettäviä!
John Boyne: Leijuva Poika
Billy Brocket syntyi tavalliseen perheeseen, tavallisille vanhemmille.
Lakimiesäiti ja -isä välttävät herättämästä turhaa huomiota ja pyrkivät
kaikessa kohtuuteen. Billyllä on sisko, veli ja uskollinen koira nimeltä
Kapteeni Nemo. Perheellä on vain yksi ongelma: Billy uhmaa
perustavanlaatuista luonnonlakia, painovoimaa. Hän leijuu, ellei käytä
huomiota herättäviä hiekkapusseja painoina.
Kunnes eräänä päivänä vanhemmat kyllästyvät erilaiseen poikaan ja
tekevät peruuttamattoman ratkaisun.
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Lyhytproosaa ja runoja
Novelleja, pakinoita, kertomuskokoelmia, lyriikkaa, draamaa
kielikompia
Nuoruus nyt
Nuorista kertovia novelleja. Luvassa itkua ja naurua.

Rakastaa, ei rakasta; pohjoismaisia novelleja nuorille
Rakkautta nuorten tapaan. Rakkausnovelleja pohjoismaisilta
kirjoittajilta.
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Panttivanki ja muita kertomuksia
” Kärkkäinen kertoi meille, että maailmanloppu tulee ensi viikon
torstaina.
Sen isoveli oli lukenut siitä netistä.
Siinä meni naama vakavaksi vähän joka jätkällä.
Mietittin, että mitä oikein ehtisi tehdä vajaassa viikossa. Tai
oikeastaan sitä, että mitä enää kannattaisi tehdä.
Kouluun ei ainakaan mentäisi…”

Majatalo ja muita kauhutarinoita
Kauhutarinassa pahuus voi ruumiillistua piruna, noitana, hirviönä tai
aaveena tai kasvaa jostain sinänsä viattomasta tapahtumasta
suunnattomiin mittasuhteisiin. Viime kädessä kauhu ja pelko asuvat aina
ihmisen sisällä, eikä kukaan voi niitä välttää.

Tove Jansson: Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia
Muumilaaksossa tapahtuu taas kaikenlaista kummaa: Vilijonkka kokee
lopultakin pyörremyrskyn, Nuuskamuikkusella on vaikeuksia kevätlaulun
luomisessa, muumipappa päättää selvittää hattivattien salaisuuden,
eläkkeellä oleva hemuli ryhtyy rakentamaan huvimajaa. Ja muuan lapsi
muuttuu näkymättömäksi...

Shaun Tan: Etäisten esikaupunkien asioita
Sitä luulee tuntevansa esikaupungin kotikulmat. Luulee, kunnes
tapaa vaihto-oppilaan toisesta maailmasta ja löytää kätketyn
huoneen. Kunnes naapurin pihaan rantautuu dugongi, valtava
merinisäkäs. Kunnes päätyy naapurustoon, jossa joka pihaa
koristavat kirkkaanväriset ohjukset. Kunnes huomaa
odottavansa sokean poron juhlapäivää.
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Supernyrkki – novelleja
Kuka löysi pullopostiin jätetyn joutsenensulan? Loiko nainen taivaan ja
maan? Kumpi on oudompi: kiusaaja vai kiusattu? Miksi kukaan ei auta
kuiviin vuotavaa Sasha Solokovia? Mitä jos katsoisimme aiheelliseksi
seurata katutaiteilijaa? Miksi lapsi repeää kahtia? Saatanan idiootti, oletko
sä syönyt sun deodoranttis? Ota selvää - lue Supernyrkki!

Taskunovellit
Flip-flop-kenkien tasaista läpsytystä, ikäviä paljastuksia Slam bookissa ja
mahakumpu, jonka päältä lasketellaan talvisin. Nämä kaikki erilaiset,
hassunkurisetkin palaset löytyvät samojen kansien välistä: Taskunovelleista.
Kokoelman novellit ovat napakoita ja helppoa luettavaa niillekin nuorille, jotka
lukevat vähän.

Draculan vieras ja muita kauhukertomuksia
Ihmissusia, eläviä kuolleita, kaksoisolentoja, enneunia ja riivattuja taloja – Stokerin
kauhukertomuskokoelma näyttää, että kirjailija oli paljon muutakin kuin Draculan
luoja. Mutta Draculan tavoin myös hän elää paljon yli vuosiensa.
Jos Dracula on purrut sinuun, et voi jättää väliin tätä herkkua.

Heli Laaksonen: Peippo vei tai joku muu Heli Laaksosen kirja

Olen sinitulkku ja punatiaine
ko lähren sun tykkö kotti.
Houkutit munt jäämä viel hetkeks
siks ajaks vaan ko teevesi kiahu.
Laitit hellan ykkösel.
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Sarjakuvia
klassikkoja, uutuuksia, jännitystä, huumoria
Närhi, Kati: Saniaislehdon salaisuudet tai Mustasuon mysteeri
Orpotyttö Agnes asuu mummonsa luona Plankton-nimisessä kaupungissa,
jonka sievien kulissien taakse kätkeytyy kaikkea perin salakähmäistä.
Omaperäisellä otteella Agnes paljastaa niin apteekkarin salaiset
harrastukset, humppaa rakastavan isoäitinsä pienet paheet kuin
alusvaateliikkeessä harjoitettavan elinkaupan. Vaan ratkeaako
mysteereistä suurin: kadonneiden vanhempien kohtalo? Useimmiten
paljastukset saavat maailman näyttämään entistäkin kummallisemmalta.

Star Wars Luke skywalker – Galaksin viimeinen toivo
Kolmiosainen sarjakuvasarja kunnioittaa sankaria, joka pelasti koko
linnunradan. Eli ei turha kaveri lainkaan! Massiivinen eepos seuraa Luke
Skywalkerin matkaa Tatoiinen kosteusfarmeilta Dark Empiren viimeisiin
päiviin. Jokainen tarina on valittu huolellisesti kaikista Luke Skywalker sarjakuvista - aina Marvelin ensimmäisestä numerosta Dark Horsen
uusimpaan
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Ahonen Lauri: Pikku Närhi
Pikku Närhi asuu suuressa talossa äitinsä kanssa. Kolkoilta seiniltä
häntä tuijottavat menneisyyden muotokuvat, ja maalausten välistä
kurkkii aika ajoin myös utelias hämähäkki. Hiljaisuus hallitsee. Mutta
vaikka koti on turvattu kaikin keinoin ja ikkunat teljetty lankuin,
todellisuudella on tapana muistuttaa olemassaolostaan.

Neil Gaiman: Coraline tai Coraline varjojen talossa
Kun Coraline löytää omituisen oven, hän astuu sen kautta toiseen maailmaan
ja toiseen taloon, joka muistuttaa hänen omaa kotiaan... paitsi että siellä
kaikki on paremmin. Ainakin aluksi. Ruoka on makoisampaa, naapurit ovat
jännittävämpiä ja lelulaatikko täynnä leijailevia vieterienkeleitä sekä
hampaitaan narskuttavia dinosauruksen kalloja. Mutta talossa asuvat myös
toinen isä ja toinen äiti, jotka haluavat, että Coraline jää asumaan heidän
luokseen. He haluavat, että hän ompelee silmiinsä napit eikä ikinä lähde pois.
Coraline joutuu käyttämään kaikki keinonsa ja urheutensa, mikäli hän mielii
palata oikeaan kotiinsa ja pelastaa oikeat vanhempansa.

Jerry Scott, Jim Borgmann: Jere-sarjakuva
Teinielämä on ympärivuotista kevättä rinnassa, kevätsäät tosin voivat olla
vaihtelevia. Kalkkeutuneiden vanhempien toiminta ärsyttää Jereä, mutta
hän osaa ottaa ilon irti heidän sanomisistaan etsimällä niistä porsaanreikiä.
Murrosikäisen ajatuksenjuoksua ei taida kyetä täysin ymmärtämään kuin
toinen murrosikäinen...

Milla Paloniemi: En vaan osaa!

Sarjakuvastrippejä nuoren naisen elämästä. Se ei ole aina
helppoa.
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Herge: Tintti-sarjakuva

Päähenkilö Tintti on nuori lehtimies ja matkailija, jonka rinnalla kulkevat
uskollinen koira Milou, kapteeni Haddock, professori Tuhatkauno ja monet muut
hahmot.
Tintti on yksi 1900-luvun tunnetuimmista ja luetuimmista eurooppalaisista
sarjakuvista: sitä on myyty yli 200 miljoonaa kappaletta ja käännetty yli 50
kielelle.

Goscinny: Asterix- sarjakuva

Asterix gallialainen soturi, joka ystävänsä, hiidenkivien toimitusmies Obelixin
kanssa seikkailee Rooman valtakunnan aikana Julius Caesarin hallituskaudella
noin vuonna 50 ennen ajanlaskun alkua. Sarjakuvakirjoissa on luvassa
taikajuomaa, tappeluja ja toilailua. Asterixin ja Obelixin lempipuuhiin kuuluu
roomalaisten löylyttäminen sekä villisikojen metsästys.

Simpsonit -sarjakuva
Homerin, Margen, Bartin, Lisan ja Maggien elämää kuvitteellisessa
Springfieldin kaupungissa.

Kamala luonto –sarjakuva
Kamalassa luonnossa päähenkilöitä ovat villit eläimet ja kesyt kotieläimet.
Ihmisiä siinä esiintyy vain harvoin. Sarjan päähahmot, ilves ja kärppä, ovat
petoja, jotka pitävät metsästyksestä ja tappavat syödäkseen. Sarjassa on
myös vessahuumoria, sanaleikkejä, neljännen seinän rikkomista ja
viittauksia muihin sarjakuva- ja elokuva- yms. hahmoihin, kuten Mikki Hiiri
ja Karvinen.
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