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 Y L Ä K O U L U N   L U K E M I S T O  
 
 
JOHN BOYNE – Poika raidallisessa pyjamassa (24 kpl) 
 
Poika raidallisessa pyjamassa on tarina 9-vuotiaasta Brunosta,  
jonka isä on natsiupseeri. Perhe muuttaa isän työn takia keskitysleirin  
liepeille Auschwitziin. Brunosta on kurjaa jättää koti ja leikkikaverit,  
eikä hän viihdy uudessa asuinpaikassa. Ikävyyttä poistaakseen hän alkaa  
tehdä tutkimusretkiä lähiympäristöön ja ystävystyy salaa vanhemmiltaan  
aidan toisella puolella olevan juutalaispojan Shmuelin kanssa... 
 
 
MINNA CANTH – Anna Liisa (22 kpl)    
 
Kaksi tiheää vuorokautta pakottavat Anna Liisan kohtaamaan menneisyytensä  
rikoksen. Se muuttaa nuoren naisen elämän. Totuus pelottaa enemmän kuin valhe, 
jota ulospäin idyllinen maalaisyhteisö ruokkii. Paineiden keskellä päähenkilö kasvaa  
kuitenkin eettisesti suureksi ihmiseksi.  
 
Anna Liisa (1895) on Minna Canthin viimeinen näytelmä. Aikalaiset pitivät sitä  
Canthin parhaana näytelmänä. Moraaliset ja yhteiskunnalliset rajat, rajojen  
rikkominen ja oman totuuden kohtaaminen sosiaalisten paineiden keskellä  
ovat jatkuvasti ajankohtaisia aiheita. 
 
 
 
MINNA CANTH – Työmiehen vaimo. Kovan onnen lapsia (30 kpl) 
 
Työmiehen vaimo kertoo ahkeran Johannan ja hänen hulttiomiehensä tarinan.  
Kiinnostavimmaksi henkilöksi kohoaa kuitenkin mustalaistyttö Homsantuu,  
joka ei suostu yhteiskunnan tuomittavaksi. Työmiehen vaimo on ensimmäinen  
kaupunkilaistyöläisistä kertova näytelmämme. Kovan onnen lapsia järkytti  
aikanaan yleisöä niin, että ensi-ilta jäi näytelmän ainoaksi esitykseksi.  
Seuraavan kerran se nähtiin vasta 1904. Näytelmä kuvaa oman aikansa  
työläisten kurjuutta, mutta nykylukija näkee siinä myös ajattoman analyysin  
työttömyyden aiheuttamista reaktioista. 
 
 
ALEKSI DELIKOURAS – Nörtti: New game (17 kpl) 
 
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.  
 
Elämää eivät helpota äidin kreikkalainen poikaystävä, koulun ihqutteleva pissisparvi,  
ylireagoiva hattunatsireksi ja arkkivihollinen hege91, joka luulee olevansa mestari  
battlefieldissä. Onneksi on yksi punatukkainen tyttö, joka muistuttaa Resident Evilin  
Milla Jovovichia. DragonSlayerin haaveet heidän yhteisestä tulevaisuudestaan  
pirstoutuvat, kun hän erehtyy viemään löytämänsä kuula-aseen kouluun... 
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ALEKSI DELIKOURAS – Nörtti 2: Next level (30 kpl) 
 
DragonSlayer666 on romahduksen partaalla kuullessaan, että leirikoulu järjestetään  
Kreikassa. Häntä eivät huoleta oma kalpea ihonsa, olematon sixpackinsa tai edes  
Hege91, joka on opetellut kreikankielisiä sanoja kuten fobia, demokratia ja musaka.  
Ylitsepääsemätöntä on äidin poikaystävän Jorgoksen tunkeminen mukaan. 
Pahimmat pelot käyvät matkalla toteen: nettikahvilat ovat kiinni ja Fetasalaatti  
kuhertelee Jaken kanssa. 
 
 
 
 
KIRSTI ELLILÄ – Emma ja sisäinen sankari (19 kpl) 
 
Emman kaverit ovat innostuneet eläinsuojelusta – lähinnä hyvännäköisten  
eläinsuojelijapoikien takia – ja Emma joutuu puoliväkisin ottamaan hoitoonsa  
kaksi koe-eläinlaitokselta vapautettua koiraa. Kun poikakaveri Paavo äksyilee  
joka asiasta, Emma päättää kiukuspäissään lähteä kavereidensa kanssa  
eläinsuojelijoiden tapaamiseen Tampereelle. Porukka on vähän outoa, mutta 
 joukon johtohahmossa Jonissa on kieltämättä sitä jotakin. Siltikään Emma ei  
voi olla miettimättä, mikä Paavoa oikein vaivaa... 
 
 
 
 
 
EMMI ITÄRANTA – Teemestarin kirja (30 kpl) 
 
Maailmasta on loppumassa vesi. Suunnattoman katastrofin - ehkä ilmaston- 
muutoksen, ehkä jonkin muun - läpikäynyt ihmiskunta sinnittelee veden  
vähyyden ja sen säännöstelyä hallitsevan diktatuurin vallan alla. Vain kaato 
paikoille hautautunut teknologia ja teemestarien sukupolvien ajan pitämät 
päiväkirjat muistuttavat entisistä ajoista. Noria on teemestarien sukua, ja  
pian on hänen vuoronsa ottaa vastaan täysivaltaisen teemestarin arvo - ja  
hänen edeltäjiensä tarkkaan varjelema salaisuus. Aikana, jona veden kätkeminen  
on rikoksista pahin, sotilasvallan katseet kiinnittyvät väistämättä teemestarin taloon. 
 
 
 
 
LEENA KAIVOSOJA – Kotitekoisen poikabändin alkeet (24 kpl)  
 
 
Ysiluokkalainen Rene Kolppanen ei halua olla enää huomaamaton. Hän päättää  
perustaa poikabändin. Mutta miten voi perustaa bändin, jos ei osaa soittaa, laulaa  
tai tanssia? Ensin pitää saada pari kaveria mukaan. Seuraavaksi harjoitellaan. Paljon.  
Ja mokaillaan. Vähän. Pieni määrä onnea tarvitaan myös. 
Pian kaikki koulussa tietävät, kuka on Rene ja ketkä soittavat poikabändissä. 
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TUULA KALLIONIEMI – Villi viikko (30 kpl) 
 
Viltsun survival-loma: Ei juoksevaa vettä, ei mikroa, ei pitsaa. Ei kännykkää!  
Ja joku pitkäkyntinen päänvaivana. 
Viime hetkeen asti Viltsu uskoi, että mutsi ja faija pelleilivät mummolaviikosta.  
Nyt poika oli kuitenkin matkalla hörhön mummonsa luo niskojaan nakkelevan  
Pinjan ja rehupuntti Kassun kanssa. 
Kun mummo jättää ykskaks nuoret keskenään talonvahdeiksi, lepolomasta  
ei ole tietoakaan: on ruokittava kanat, lypsettävä vuohi ja käytävä järvellä kalassa.  
Lähtiessään mummo takavarikoi vielä kännykät, jotta loma ei olisi pelkkää pelaamista. 
Kun nuorilta pöllitään eväät, epäilykset kohdistuvat naapurin arvaamattomaan  
Mäkiseen. Sitten katoaa muuta, ja rosvojahti alkaa… 
 
 
 
KIRSTI KURONEN – Pönttö (30 kpl) 
 
Viidenneksi eniten pelkään iilimatoja. Neljänneksi eniten pelkään täytekakkuja. 
Kolmanneksi eniten pelkään sotaa. Toiseksi eniten pelkään rakkautta. Eniten,  
ylivoimaisesti eniten, pelkään aikuiseksi tulemista. Ylioppilaskevät – kaikki on  
mahdollista. Toiset tietävät jo, mitä aikovat ja mihin lähtevät.  Luna haluaisi vain 
 valokuvata vettä, mutta eihän sellaista voi sanoa ääneen. Edessä aikuisuus ja  
töihin-kotiin-töihin-kotiin-rata, ja se pelottaa. Isä on virittänyt pihan lintupönttöön  
kameravalvonnan, ja Arja-tiaisen elämää seuratessaan Luna kelaa omaansa.   
  
 
 
HANNA KÖKKÖ – Kätkö (25 kpl) 
 
Kuudes luokka on loppumassa, ja Manu odottaa helpottuneena kesälomaa.  
Koulussa on vain ymmärtämättömiä opettajia ja ärsyttäviä luokkatovereita, ja  
kotonakin äidin kanssa puhumattomat asiat tekevät olon raskaaksi. Onneksi 
kesällä Manulla on aikaa paneutua rakkaimpaan harrastukseensa geokätköilyyn.  
Kätköä etsiessään Manu tapaa mustatukkaisen Helmin, jonka kanssa on helppo  
jutella ja mukava olla. Mutta onko tytöllä jokin salaisuus? Manu ja Helmi joutuvat  
keskelle jännittävää salamyyntivyyhteä, joka huipentuu pelottavaan sieppaukseen.  
Hanna Kökkö käsittelee uuden sarjan ensimmäisessä osassa herkällä tavalla myös  
nuorten ja vanhempien suhteita.  
 
 
ANNE LEINONEN – Ilottomien ihmisten kylä (25 kpl) 
 
Aalo elää agraarissa, työnteon tärkeyttä korostavassa yhteisössä. Ilonpito on  
kielletty vitsaus ja naurun uskotaan koituvan kuolemaksi. Kylän miesten peijaisjuhliin 
valmistautuva Aalo pohtii, onko kylän kivimuurin rajaama ulkomaailma uhka vaiko  
mahdollisuus toisenlaiseen elämään. 
Aalo löytää ullakolle kätketyn Suuren Leikkikirjan, ja kylään kulkeutunut outo  
muukalainen Harti opettaa Aalolle leikkejä. Samaan aikaan kylässä alkaa levitä  
naurukohtauksilla alkava sairaustapausten epidemia, jonka Aalo pelkää  
aiheuttaneensa.  
 
Realistisesti kerrottu tarina on eräänlainen peli myös lukijan suuntaan: se haastaa 
lukijan miettimään, mikä on mahdollista. Ilottomien ihmisten kylä on myös tarina  
oikeudesta tietoon ja mahdollisuudesta tehdä virheitä: tehdä omat päätöksensä ja elää niiden mukaan. 



  Päivitetty 14.8.2020/AK 
 
 
 
ANNE LEINONEN – Kirjanoita (25 kpl) 
 
17-vuotias Aura näkee välähdyksiä toisesta maailmasta: kun hän katsoo näyteikkunaa 
Bulevardilla syyssäässä, ikkunasta heijastuu lumimyrsky ja hänen takanaan kulkee  
ihmisiä, joita ei ole olemassa. Hän asuu Helbyssä, joka vain muistuttaa 2010-luvun 
Helsinkiä. 
Kokemukset ovat tehneet Aurasta uteliaan, mutta totuuden jäljille hän pääsee vasta 
aloitettuaan työt Menetettyjen unelmien talossa. Siellä Aura tutustuu kirjoihin  
täynnä taikaa ja noitiin, joiden tehtävä on säilyttää kirjojen mahti ja tasapaino 
kahden kaupungin välillä - sekä kiehtovaan Pyryyn, jolla on salaisuus. 
Pian Aura huomaa ratkaisevansa montaa eri arvoitusta. Miten valita puolensa, 
kun ei tiedä käyvänsä taistelua? 
 
 
 
PÄIVI LUKKARILA – En ikinä luovuta (30 kpl) 
 
Emilia asuu pikkupaikkakunnalla, käy seitsemättä luokkaa, ratsastaa, valokuvaa,  
kirjoittaa kertomuksia, rakastaa vampyyritarinoita ja viettää aikaansa kavereiden  
kanssa. Yhtenä syyskuun päivänä kaikki muuttuu. Emilia ei saa enää mennä talliin  
tai maneesiin, vapaan elämän tilalle tulevat lastensairaalan eristyshuone, sytostaatti- 
hoidot, rajut infektiot ja lopulta myös kantasolusiirre. Kuitenkin aina, kun vain on  
mahdollista, hän haluaa ratsastaa.  
 
En ikinä luovuta on kertomus periksiantamattomuudesta ja urheudesta mutta myös  
yksinäisyydestä ja epävarmuuden sietämisestä. Myönteinen elämänasenne ja läheinen suhde parhaaseen 
kaveriin, Juliaan, kannattelevat Emiliaa vaikeiden hetkien läpi. Kirjailija Päivi Lukkarila toteutti Emilian 
toiveen omasta kirjasta postuumisti. En ikinä luovuta pohjaa Emilia Mäkisen omiin kirjoituksiin sekä 
läheisten ja häntä hoitaneiden ihmisten kokemuksiin. 
 
 
MARKKU LÖYTÖNEN – Arabian salaperäinen vaeltaja (22 kpl) 
 
Elävä kuvaus G. A. Wallinin seitsemän vuotta kestäneestä matkasta salaperäiseen  
Orienttiin. 
Vuonna 1842 tutkimusmatkaaja G. A. Wallin uskaltautui matkalle kaukaiseen  
Arabiaan. Wallin toi retkeltään arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön ja piti  
seikkaperäistä päiväkirjaa tekemistään löydöistä ja matkansa rikkaista vaiheista.  
Kirjan herkät kuvat perustuvat alkuperäisiin muistiinpanoihin, kirjeisiin ja matkalta  
kertyneeseen materiaaliin, joka vielä tänäänkin on arabian-tutkijoiden käytössä 
 
 
KIRSTI MÄKINEN – Suomen lasten Kalevala (24 kpl) 
 
Lähde mukaan Kalevalan maailmaan! Tässä kirjassa kansanrunoista muokatut  
jännittävät ja vauhdikkaat tapahtumat kerrotaan selkeällä nykykielellä. Nämä  
tarinat eivät unohdu. Suomessa on kerrottu ja laulettu tarinoita satojen vuosien  
ajan. Niitä ovat kuunnelleet kaikenikäiset, vanhat ja nuoret, ja lapset ovat hiipineet  
salaa kuuntelemaan lauluja hurjista seikkailuista. Kun ei ollut kirjoja, parhaat kertojat  
muistivat runot ulkoa. He saattoivat laulaa tunnista toiseen, eivätkä kuulijat  
kyllästyneet. Lääkäri ja kielentutkija Elias Lönnrot (1802-1884) keräsi tuhansia 
 kansanrunoja, joita hän yhdisteli ja muokkasi ja joiden pohjalta hän kirjoitti aivan  
uusiakin tarinoita. Näin syntyi Kalevala-eepos, jonka vaikutus suomalaiseen  
kulttuurielämään on ollut suunnaton. Suomen lasten Kalevala sisältää kaikki samat  
seikkailut kuin runomuotoinen esikuvansa. 
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JUKKA-PEKKA PALVIANEN – Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta (30 kpl) 
 
Lukiota käyvä Milla joutuu muuttamaan isänsä työn takia majakkasaarelle, kauas  
kavereista ja tutuista kuvioista. Aluksi tilanne on Millalle maailmanloppu, mutta  
vähitellen hän tutustuu saarelaisiin: ainoat koulukaverit Jenna ja Miro ovat oikeastaan  
aika kivoja. Taiteilija Noora pyytää Millan mukaan projekteihinsa, ja hänen veljensä  
Matti on aikamoinen flirtti. Lontoossa au pairina työskennellyt Roope palaa saarelle  
hoitamaan kirjastoa ja ystävystyy Millan kanssa. Elämä majakkasaarella ei siis ole  
ollenkaan hullumpaa, mutta isän tutkimustyö ei miellytä kaikkia. Sitä aletaan sabo- 
toida, ja lopulta tutkimusasema joutuu tuhopolton kohteeksi. Alkaa rikostutkinta,  
jossa epäiltyinä ovat vain saarelaiset. 
 
 
TIMO PARVELA – Kepler62. kirja kaksi, lähtölaskenta (30 kpl) 
 
Maapallon luonnonvarat ovat hupenemassa ja Hallitus on päättänyt lähettää joukon  
lapsia matkaan tutkimaan maapallon kaltaista planeettaa, jolla elämä olisi  
mahdollista. Kuusiosainen avaruusseikkailu vie lukijan jännittävälle matkalle läpi  
avaruuden. Lapset ovat kuin uudisraivaajia saapuessaan Kepler-62:lle ja he joutuvat  
vaikeiden valintojen eteen. Valitut lapset haetaan koulutusleirille ja sitten matka  
kohti planeetta Kepler-62:ta voi alkaa. Mutta kaikki ei ole siltä mitä näyttää.  
14-vuotias Marie on rikkaan asetehtailijan tytär. Hänkin onnistuu apua saatuaan  
pelaamaan Kepler-pelin loppuun, ja hänet lennätetään Nevadaan, Area 51:lle. Hän  
saa erityiskoulutusta aseidenkäytössä ja miettii, miksi se on niin tärkeää. Hän tapaa  
Arin ja Jonin sekä Olivian, joukon johtajan, jonka erityisalaa on lääketiede. Marie 
 löytää avaruusolion, Kuiskaajan, jota pidetään vankina Area 51:llä ja joka varoittaa 
häntä lähtemästä avaruusmatkalle. Marie ilmoittaa, ettei hän halua lähteä mukaan,  
mutta hänet huumataan ja lähetetään matkaan vastustuksesta huolimatta. 
 
 
TIMO PARVELA – Tuliterä (21 kpl) 
 
Ahti ja Ilmari ovat kaverukset, niin kuin heidän isänsäkin olivat. Isät katosivat  
edellisenä syksynä kalareissulla. Tarina alkaa kevätjuhlasta, jossa pojat esiintyvät  
koulun kanteleryhmässä Ilun isosiskon Annin kanssa. Ilun Ahdille virittämä sähkö- 
kantele tempaa pojat huimaan seikkailuun. He saavat tietää olevansa Sammon  
vartijoiden perillisiä. Isien kadottua on poikien vuoro astua näyttämölle. Ahti 
lupautuu vastoin toisten tahtoa soittamaan kannelta ihastuksensa Saanan vanhem- 
pien puutarhajuhlissa. Ahti soittaa vieraat uneen ja jää itse ainoana hereille Saanan  
äidin kanssa. Tästä seikkailu alkaa. Apunaan taitava varas Jokkeri ja tämän luonnon- 
suojelijasisko Aino alkavat Anni ja Ilmari etsiä Sampon kahta viimeistä sirpaletta,  
kadonnutta Ahtia ja heidän isiään. Timo Parvelan vauhdikas fantasiaromaani jatkaa  
tarinaa siitä, mihin Kalevala jäi. 
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LUIS SACHAR – Paahde (24 kpl) 
 
Arvoituksellisen kiehtova palapeli, joka lukijan on ratkaistava itse. Stanley Yelnats  
ei ole paha poika. Hän vain sattuu olemaan väärässä paikassa väärään aikaan, kun  
baseballtähden lenkkitossu putoaa taivaasta hänen päähänsä. Stanleyn kohtalona  
on joutua syyttömänä poikien rangaistusleirille. Paahtavan kuumassa autiomaassa  
poikien on joka päivä kaivettava kuoppa ammoin kuivuneen järven pohjaan. Vartija  
väittää sen lujittavan luonnetta. Mutta kohtalolla on takataskussaan paljon  
muutakin. Sattumien palapeliin, joka on alkanut muotoutua jo sata vuotta sitten  
autiomaan ollessa vielä järvi, kietoutuvat niin Stanleyn kelvoton-kurja-mätämuna- 
sikavaras-isoisoisoisä kuin lännen pelätyin lainsuojaton Suukko-Kate Barlow,  
tappavan vaaralliset keltatäpläliskot ja mittaamattoman arvokas, autiomaahan  
kätketty aarre. 
 
 
LUIS SACHAR – Riskitekijä (20 kpl) 
 
Ystävät Kainalo ja Röntgen ovat tutustuneet toisiinsa Greenjärven pahojen  
poikien rangaistusleirillä. Nyt sympaattinen, musta Kainalo puurtaa sekä lukion  
että puutarhahommien parissa ja on päättänyt pysyä kaidalla tiellä. Kun Röntgen  
keksii alkaa trokata poptähti Kaira DeLeonin konserttilippuja, Kainalo on kahden  
vaiheilla lähteäkö mukaan. Konsertti osoittautuu kohtalokkaaksi monella tapaa. 
Väkivalta ja pahuus, mutta myös oikeudenmukaisuus ja uskollisuus ovat vahvasti  
läsnä kirjan todellisuudessa. 
 
 
 
 
ANNE SALOVAARA – Afroditen askelin (30 kpl) 
 
Afroditen askelin -novellikokoelma on kuvaus nuoruuden kiihkosta ja vapaudesta,  
itsensä etsimisestä ja peloista. Yhdessä novelleista Miko ja Jani liftaavat halki  
sateisen Euroopan päämääränään mystinen Stonehenge, toisessa novellissa taas  
Meeri tuntee jonkin vastustamattoman voiman kutsuvan häntä Ateenassa. Novelli  
Yhteydenpitoa kertoo rakkaustarinan, joka loppujen lopuksi yllättää kaikki. 
Kokoelma yhdistää hienosti Kreikan mytologian nykyaikaan ja jättää lukijan  
pohtimaan novellienajattomuutta. Ovatko kaikki tekomme vain uusia versioita  
tarinoista, jotka on kerrottu jo tuhansia vuosia sitten? Novellien universaalit teemat 
 rakkaus, kuolema ja oman identiteetin etsiminen eivät vanhene koskaan. 
 
 
 
 
RUTA SEPETYS – Harmaata valoa (11 kpl) 
 
Vuonna 1941 työleirille tuomittu Lina taistelee pysyäkseen elossa. Tositarinaan  
perustuva kertomus on täynnä tuskaa, urheutta ja yllättävää kauneutta. "Oletko  
koskaan miettinyt, minkä arvoinen on ihmishenki? Tuona aamuna veljeni henki oli  
taskukellon arvoinen." 14. kesäkuuta 1941 Neuvostoliiton salainen poliisi jyskyttää 
 ovelle ja antaa kaksikymmentä minuuttia aikaa pakata. Taidekoulusta haaveillut  
15-vuotias liettualainen Lina, hänen pikkuveljensä Jonas ja äitinsä Jelena pakotetaan  
yötä vasten junaan kohti tuntematonta määränpäätä. Tärkeintä on pysytellä  
yhdessä, sillä perheen toisaalla vangittu isä on jo matkalla kuolemanleirille. 
 
Viikkojen nöyryyttävä ja uuvuttava matka jatkuu Uralvuorten halki aina kaukaisen  
Siperian tundrille. Elämä työleirillä on epäinhimillisen raskasta, mutta Lina ja hänen  
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kohtalotoverinsa taistelevat säilyttääkseen paitsi henkensä ja järkensä myös arvokkuutensa rippeet. 
Hiljaisina hetkinä Lina takertuu ruostuneisiin unelmiinsa ja taltioi näkemäänsä salaa voidakseen jonain 
päivänä kertoa tuhansien karkotettujen tarinan. 
 
 
SALLA SIMUKKA – Jäljellä/Toisaalla (22 kpl) 
 
Jäljellä 
Emmi Aalto on 15-vuotias tyttö, josta tuntuu, ettei hän ole mitään. Koulussa  
hän ei ole löytänyt omaa lahjakkuusaluettaan, vaan on yhä pelkkä Potentiaali. Kotona  
perhe ei tunnu huomaavan häntä. Ystäviä hänellä ei ole koskaan ollutkaan. Emmi  
päättää karata, jotta hänestä tulisi edes tyttö, joka katosi. Mutta kun hän palaa  
karkumatkaltaan, kotona ei ole ketään. Eikä naapuritaloissa. Eikä koko kaupungissa.  
Kaikki ihmiset ovat kadonneet. Vai ovatko? 
Mysteeri vyöryttää Emmin eteen suuria kysymyksiä. Kehen voi luottaa? Kuka on ystävä?  
Uskaltaako rakastua? Kuka lähettelee hänelle satuviittauksia ja mitä niillä yritetään sanoa?  
Jäljellä kertoo yksinäisyydestä, joka on mahdollista murtaa, ja rohkeudesta, joka löytyy pinnan alta. 
 
 
 
Toisaalla 
Pelastatko sen, jota rakastat? Vai rakastatko sitä, jonka pelastat?  
18-vuotias Samuel Järvi on varsinainen nörtin stereotypia: pojan yöt kuluvat tieto- 
koneella pelaten ja päivät nukkuen. Kontaktit tyttöihin ovat vähäisiä. Koulun loputtua  
hän ei tiedä, mitä tekisi. Yllättäen Samuel saa tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä.  
Hänet pyydetään mukaan salaiseen projektiin, ja työstä maksetaan järkyttävän hyvin. 
 
Projekti on täynnä yllätyksiä, mutta suurin yllätys on kuitenkin se, että Samuel rakastuu  
ensimmäistä kertaa elämässään. Kaikki muu menettää merkityksensä, kun Samuel  
päättää pelastaa unelmiensa tytön. Mutta kaipaako tyttö edes pelastajaa? 
 
 
 
NADJA SUMANEN – Rambo (24 kpl) 
 
Rambo on kertomus 15-vuotiaasta Rambosta ja hänen kesästään 8. ja 9. luokan välissä.  
Rambolla on ADHD-diagnoosi, mutta oikean hoidon ja lääkityksen avulla se on saatu  
kuriin eikä poika ole enää sellainen hallitsematon viliskantti kuin pienempänä. Silti Rambo on, 
 osin omasta tahdostaan, syrjäytynyt tarkkailija, jonka päivät täyttyvät lorvailusta ja äidistä  
huolehtimisesta. Rambon äitiä Annaa vaivaa masennus ja työttömyys eikä hänestä oikein  
ole pojan huoltajaksi. Isäänsä Rambo ei ole koskaan tavannut eikä äidin heilasta Ristostakaan 
ole oikein esimerkiksi. 
 
Kesäloma alkaa yhtä masentavasti kuin aina ennenkin. Tekemistä ei ole eikä kaapissa  
ruokaa. Mutta sitten tapahtuu ihme. Anna ja Rambo lähtevät Riston mukana tämän vanhempien 
kesäpaikalle. Siellä Riston vanhemmat Annikki ja Erkki ottavat Rambon suojiinsa, ja täyden mahan ohella 
Rambo saa kokea, miltä tuntuu, kun välitetään. Kesän aikana selviää, että Rambo on hiomaton timantti, 
joka ei pienestä lannistu. Sumasen luoma teinipoika on selviytyjä, joka kanavoi energiansa riehumisen 
sijasta maailmanpelastussuunnitelmien tekemiseen ja toisten ihmisten huomioimiseen. 
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NADJA SUMANEN – Terveisin Seebra (30 kpl) 
 

Kun Iris ahdistuu, viiltely vie pahan pois. Hetkeksi. Kunnes pimeydessä häivähtää valo.  

Iris on kohta kuusitoista, ja kaikki on periaatteessa hyvin. Koulu sujuu vaikeuksitta ja  
balettiharrastus sujuu. Iris vain ei voi lakata tarkkailemasta itseään. Hän rekisteröi jokaisen  
nielaisemansa suupalan, joka liikkeen, ilmeen, sanan. Iriksen halusta viillellä itseään ei tiedä  
kukaan. 
Koulusta Iris passitetaan poissaolojen takia psykologille, joka neuvoo etsimään  
kirjeenvaihtotoverin. Niin Iris löytää Runotytön, jolla on haave. Hän löytää isän vanhan kameran.  
Sen linssin läpi tuntuu luontevalta tarkastella maailmaa. Ruutu ruudulta maailmaan tulee sävyjä.  
Ehkei kaiken tarvitse olla täydellistä. 
 
 
J.R.R. TOLKIEN – Hobitti, eli sinne ja takaisin (17 kpl) 

Kolossa maan sisällä asuu huolettomista elonpäivistään nautiskeleva hobitti nimeltä  
Bilbo Reppuli. Mutta kun velho Gandalf valitsee Bilbon mukaansa retkelle "sinne ja takaisin",  
edessä onkin lähtö vaarallisille poluille: takaisin pitäisi saada lohikäärme Smaugin ammoin  
varastama kääpiöiden aarre.  
Vaikka vaaroja matkalla riittää, haasteiden keskellä pienestä ja pelokkaasta mutta tavattoman  
sinnikkäästä hobitista kasvaa todellinen sankari. 
 
Hobitti eli Sinne ja takaisin on Taru Sormusten herrasta -saagaa edeltävä itsenäinen,  
miljoonien lukijoiden rakastama klassikkotarina. 
 
 
 
 
HELENA WARIS – Sudenlapset (20 kpl)  

Muinaissuomalaista maisemaa hallitsevat vanhat mahdit ja ikiaikainen rakkaus. 
Karran tunsi, ettei kyse ollut pelkästä kodista tai äidin muiston kunnioituksesta.  
Kyse oli heimosta, johon hän kuului, perinteestä, ajasta ennen pitkää talvea.  
Vornanmutkan tieto oli naisten tietoa, mutta se ei ollut Karranille arvotonta. Koko paikka  
tuntui huutavan häntä pelastajaksi. – Minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin puolustaa  
äitini perintöä niin kauan kuin pystyn, Karran sanoi. Roke naurahti. – Et sinä yksiksesi voi  
Mustarintaa estää, jos se päättää ottaa tämän haltuunsa. – Minä keksin keinon, Roke. Minä 
löydän tavan uhmata sinua ja Mustarintaa. 
Roke on Mustarinnan soturi, Karran Valkoisten susien maassa varttunut uneksija. Suruviesti pakottaa 
toisistaan erossa kasvaneet kaksoset yhteiselle matkalle Vornanmutkaan, jota naisnoidat ovat hallinneet 
kautta aikojen. Lapsuudenkotia uhkaava synkkä kohtalo ajaa veljekset erimielisyyksiin. Mutta kuinka vahva 
on veriside? Millaisia uhrauksia kukin on valmis tekemään? Ja kuka oikein on Sudenmarja, synkkä orpolapsi, 
jolla on suuri salaisuus? 
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HELENA WARIS – Uniin piirretty polku (15 kpl) 

Aistivoimainen esikoisromaani, rakkaustarina ja fantasiaseikkailu muinaissuomalaisissa  
maisemissa Sisarukset Arni, Troi ja Aile ovat lapsina joutuneet eroon toisistaan valtavan  
aallon heittäminä, valtavan palon pelottamina. 
Arni odottaa muita vielä vuosien jälkeen lumisten tuntureiden juurella, yksin, pimeydessä.  
Troista on tullut ukkosmies, matkaaja, joka väsymättä etsii taivasta, jossa tähdet olisivat taas 
oikeilla paikoillaan. Ja Aile, noidaksi haukuttu, ulkopuoliseksi katsottu, kohtaa kylän metsässä 
sielunkumppaninsa, jonka kanssa lähtee etsimään oikeaa kotiaan. 
Sisarukset eivät muista toisiaan, mutta matkaavat toisiaan kohti, suojanaan vanhat  
mahdit ja ihmiset, joita he rakastavat. 
 
 

KALLE VEIRTO – Säbätalvi (25 kpl) 

Pieleen on mennyt, sitä ei voi kiistää. Skootteri lähti käsistä ja tyttöystävä vammautui.  
Pään yllä leijuu oikeusjuttu ja kovat korvaukset. Siinä Einari Tallimäen, 19, askelmerkit  
syksyn koittaessa. Sitten puhelin soi ja Einaria viedään. Ura salibandyammattilaisena  
aukeaa Heinolassa. Luvassa on vähän rahaa ja paljon peliaikaa. Elämä menee uusiksi.  
Löytyy tyttöystävä ja kaveriksi Kessu, Punapää, Betonijalka sekä kaukaloiden kovin gay. 
 
 
 
 


