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Auer, Ilkka: Domowik 

(Haamu, 2018) 

Yllättävän testamentin myötä 15-vuotias Vilma muuttaa Hästebäckin kartanoon 

Raaseporin linnan tuntumaan. Edesmennyt isosetä on jättänyt Vilmalle kummia 

viestejä, joiden myötä uusi koti paljastaa salaisen puolensa. Käytävillä liikkuva 

aave on vain alkua. Domowik-kotihengen avulla Vilma tutustuu Tuonpuoleiseen, 

salaperäiseen maailmaan, josta tuntemamme sadut ovat peräisin. Hän alkaa 

selvittää sukunsa arvoituksia. Ja kohtaa synkät salaisuudet silmästä silmään. 

 

 

Bourne, Holly: Syitä itkeä julkisesti 

(Gummerus, 2020) 

Amelie tutisee keskellä yötä vanhalla penkillä, siellä missä kaikki alkoi, ja yrittää 

tajuta mitä oikein tapahtui. Se näytti rakkaudelta. Se tuntui rakkaudelta. Mutta 

tämä ei ole rakkaustarina. 

Kaikki alkoi Amelien uuden koulun kykyjenetsintäkilpailuista, joissa hän valloitti 

lauluntekijätaidoillaan niin yleisön kuin rock-bändin hurmurisolistin, Reesen. Aluksi 

kaikki meni kuin lauluissa. Mutta kuuluuko rakkauden todella sattua niin lujaa?  

Pyyhkiäkseen kyyneleensä ja päästäkseen eteenpäin Amelie käy läpi heidän 

tarinaansa niiden paikkojen kautta, joissa hän päätyi itkemään julkisesti. 

 

 

Crossan, Sarah: Kuunnousu 

(S&S, 2020) 

17-vuotias Joe ei ole nähnyt veljeään kymmeneen vuoteen. Ei Ed varsinaisesti 

häipynyt. Se oli rajumpi juttu. Ed on telkien takana – ja odottaa kuolemantuomiota.  

 

Nyt Edin teloituspäivämäärä on määrätty, ja aika käy vähiin. Joe tahtoo viettää 

viimeiset viikot veljensä kanssa. Viis siitä, mitä muut ajattelevat, ja riippumatta siitä 

oliko Ed syyllinen siihen rikokseen, josta hänet tuomittiin. Onko sillä loppujen 

lopuksi edes väliä? Sydäntä riipaisen koskettava säeromaani kysyy isoja, aina 

ajankohtaisia kysymyksiä: mikä on elämän arvo? Mitä voi antaa anteeksi? Miten 

jäähyväiset oikeastaan tulisi jättää?  

 



 

Davidson, I.I.: The Ghost Network: Aktivoi  

(Otava, 2019)  
 Aloittaa uuden scifi-sarjan. Kirja kertoo John Laine nimisestä yläkouluikäisestä 
pojasta, joka valitaan parhaan ystävänsä kanssa Alaskassa sijaitsevaan 
erikoiskouluun, jossa poikien hakkerointikyvyt yritetään valjastaa hyvään 
palvelukseen. Kaikki ei ole kuitenkaan näin yksiselitteistä vaan kaikkia koulun 
oppilaita yhdistää menneisyyden tapahtumat.   
  
2. osa: Käynnistä  
3. osa: Järjestelmävirhe  
 

 

 

Gier, Kerstin: Pilvilinna 

(Gummerus, 2019) 

Sveitsin vuoristossa sijaitsee hotelli Pilvilinna, jonka loiston päivät ovat kaukana 

takanapäin. Paikka herää eloon ainoastaan kerran vuodessa, kun kuuluihin 

uudenvuodenjuhliin saapuu vieraita ympäri maailman. 17-vuotias Fanny on 

palkattu hotelliin apulaiseksi. Hän pitää huolen, että hotellivieraiden elämä on 

lokoisaa ja ylellistä. Työn tuoksinassa Fanny huomaa, että kaikki vieraat eivät 

taida olla sitä, mitä sanovat olevansa. Mitä salaisia juonia muhkeiden 

samettiverhojen takana oikein punotaan? Erityisen kiinnostunut Fanny on itseään 

vuoden vanhemmasta Tristanista, joka kiipeilee ikkunalaudoilla sen sijaan että 

kulkisi portaita. Pian Fanny löytää itsensä seikkailun silmästä. Sen myötä Fanny 

saattaa menettää työnsä – ja sydämensäkin. 

 

 

Hai, Magdalena: Kuolleiden kirja – Paluu Uhriniituntakaiseen 

(Karisto, 2020) 

 

Tervetuloa Uhriniituntakaiseen! On pelkkää pahaa puhetta, että täällä muka 

tapahtuisi enemmän selittämättömiä onnettomuuksia kuin muissa 

vastaavankokoisissa kunnissa. Varsinkaan Uhriniituntakaisen hautausmaassa ei ole 

kerrassaan mitään kummallista. Täällä ei ole aavebussia kiertämässä öisin, ei 

pahantahtoisia mustia tonttuja, kostonhimoisia ragemutseja, kirottuja kirjoja tai 

päättömiä hirvimiehiä.  

 

Kokoelma on itsenäistä jatkoa teokselle Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita 

Uhriniituntakaisesta (Karisto, 2016). 

 



Halme, Antti: Mafiakesä 

(Otava, 2017) 

16-vuotias Arttu lähtee rapututkijaisänsä mukana kuukaudeksi Sisiliaan mielessään 

kristallinkirkkaat vedet ja sitruunapuut. Rannalla hän pelastaa pulaan joutuneen 

tytön, mutta huomaa sotkeutuneensa vaarallisiin kuvioihin. Tunnelma 

lomaparatiisissa muuttuu vähitellen yhä uhkaavammaksi. 

 

Muista myös itsenäinen jatko-osa: Voodookesä (Otava, 2019) 

 

 

 

Hulkko, Johanna: Harmaa hakkeri #1 Glasier vastaan Hopea 

(Karisto, 2020) 

 

Glasieriksi kutsuttu salaperäinen hakkeri riemastuttaa koulukavereitaan 

hakkeroimalla käytävän näyttötauluihin hauskoja viestejä ja siirtelemällä koulun 

kelloja. Viaton huvi muuttuu jännittäväksi seikkailuksi, kun yksi oppilaista, Nico, 

tarvitsee kipeästi apua. Pystyykö edes Glasier pelastamaan Nicon perheen, kun 

vastassa on kaupungin mahtavin yritys Hopea, jonka johtaja ei kaihda kieroakaan 

peliä? 

 

Uuden sarjan ensimmäinen osa. 

 

 

 

Isto, Sanna: Sirpale 

(WSOY, 2019) 

Voiko menneisyyttä muuttaaKolme kesäviikkoa koiravahtina, kun muu perhe on 

matkoilla: mikä ihana vapaus! Mutta lukioikäisen Minjan unelmaloma ei ehdi edes 

kunnolla alkaa, kun kohtalo jo ottaa ohjat käsiinsä. Lattialistan alta löytynyt vanha 

kahvikupinkorva tempaisee hänet toiseen aikaan ja berliiniläisen kotitalon hurjaan 

historiaan. 

 

 

 

 

 



Kallioniemi, Tuula: Verkot 

(Otava, 2019) 

Sere on todettu kiusaajien pääpukariksi. Hän joutuu vaihtamaan koulua ja 

muuttamaan isovaarin luo pikkukaupunkiin. Serellä ja isovaarilla synkkaa, ja koti 

järven rannalla on Seren unelmapaikka. Kalastus on heidän molempien 

lempipuuhaa. Sana kiirii entisestä koulusta ja uudet luokkakaverit antavat Serelle 

tylyn opetuksen. Kohta isovaarin talon ikkuna tuhritaan kananmunilla. Sere 

tunnistaa kyllä kuvion. Hän ajattelee tahtomattaan Näätää, jota itse kiusasi. Noinko 

kaikki oli vanhassa koulussa tapahtunut? Riittääkö nyt kiusaamisen syyksi se, että 

Sere on uusi oppilas? 

 

 

Kilkku, Elina: Ihana tyttö 

(Bazar, 2020) 

Paikallinen teatteri tuottaa lukiolaisnäyttelijöiden ja ihan oikean 

ammattilaisohjaajan voimin Ihana tyttö -musikaalin, ja Reetan palavimmat 

intohimot ja unelmat suuntautuvat näyttämölle. Reetta on onnesta sekaisin, kun 

hän saa roolin ja pääsee työskentelemään ammattilaisohjaajan kanssa. Jarmo on 

teatterialan guru, suuri taiteilija, jolle Reetta haluaa antaa kaikkensa. Jarmon 

silmissä hän haluaa loistaa, olla mielenkiintoinen ja vakavasti otettava nouseva 

näyttelijälupaus. Tästä tulisi parasta, mitä Reetalle on ikinä tapahtunut. 

Nuortenromaani Ihana tyttö vie #metoon askelta pidemmälle. Se käsittelee 

kiellettyä suhdetta, jossa kaikki valta on toisella osapuolella – ja toisella ei ole 

mahdollisuutta tai välineitä sanoa ei. 

 

 

 

Korkea-aho, Kaj: Zoo : Viraalit nerot 

(Otava, 2017) 

Atlas Frisk saa lukijan kiemurtelemaan naurusta! 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? Atlaksen 

sarjakuvasivustolla seuraajia taas on 15, vanhemmat mukaan lukien.Atlas purkaa 

tuntojaan meileissä ja piirroksissa Elliotille, parhaalle kaverilleen, joka on 

muuttanut maailman toiselle laidalle. Atlas saa luokan uuden tytön Sarah-Lin 

tuekseen, ja aikoo ihan tosissaan voittaa vaalit: eihän Justuksen kaltaista sekopäätä 

saa päästää päättämään. 

 

Muista myös jatko-osat: Sydänkohtauksia (Otava, 2018) ja Rakkautta plz (Otava, 2019) 

 



LaCour, Nina: Välimatkoja 

(Karisto, 2018) 

Marin ei ole puhunut yhdellekään tutulle sen jälkeen, kun hän pakkasi laukkunsa ja 

muutti toiselle puolelle Yhdysvaltoja. Kukaan ei tiedä totuutta hänen viimeisistä 

viikoistaan kotona, ei edes Marinin paras ystävä Mabel. Mutta tuhansienkin 

kilometrien päässä kotoa, collegessa New Yorkissa, Marin tuntee menneisyyden 

kutsun. Nyt, kuukausia myöhemmin, hän odottaa yksin joululoman ajaksi 

tyhjenneessä opiskelija-asuntolassa. Mabel on tulossa kolmeksi päiväksi vierailulle, 

ja Marinin on kohdattava kaikki mikä on jäänyt sanomatta, yksinäisyys joka on 

kalvanut häntä kesästä asti.  

 

 

Liggett, Kim: Armonvuosi 

(Karisto, 2020) 

Kylän tytöillä on taito vietellä miehet sängyistään, villitä nuoret viattomat pojat ja 

syöstä vaimot mustasukkaisuuden syövereihin. Siksi heidät karkotetaan erämaahan 

naiseuden kynnyksellä, päästämään taikuutensa valloilleen ennen avioon 

asettumista. Kaikki eivät kuitenkaan palaa. 16-vuotias Tierney ei tunne oloaan 

voimakkaaksi tai maagiseksi. Ja nyt hänen on selviydyttävä kokonaisesta vuodesta 

pohjoisen metsissä. Tyttöjen on päästävä eroon taikuudestaan ennen kuin he 

voivat palata kotiin puhdistuneina. Tierney on syystäkin huolissaan: erämaan lisäksi 

tyttöjen turmio saattaa tulla kohtalotovereiden tai salametsästäjien muodossa.  

 

 

 

Meresmaa, J.S.: Dodo 

(Myllylahti, 2020) 

Yksinhuoltajaäidin kasvattamalla Iinalla on edessään paha paikka. Arvosanoja pitäisi 

nostaa, jotta lukiosta ja aikanaan yliopisto-opinnoista tulisi totta. Iina tuntuu 

kuitenkin onnistuvan vain poissaolojen määrän nostamisessa. Hänellä on syitä. 

Ensinnäkin on Tuukka. Poikaystävää on nykyään vaikea saada aamuisin edes 

sängystä ylös, saati hoitamaan asioitaan. Toiseksi on Dodo, heidän vaarallinen 

salaisuutensa. Luonnontieteellinen ihme, joka vaatii huolenpitoa 24/7. 

 

 

 



Palviainen, Jukka-Pekka: Hanaa, Kosonen 

(Karisto, 2020) 

Ukin mielestä Kaapo on luuseri, jos hänellä ei ole viisitoistavuotiaana mopoa. Siitä se 

ajatus sitten lähtee, ja kohta Kaapolla on kiikarissa käytetty Skyteam Monkey - jota 

itse asiassa myy The Jannika, joka on Kaapon mielestä koulun kuumin tyttö. Kaupat 

tehdään, mutta jo samana iltana Kaapo todistaa kotinsa ikkunasta, kun Monkey 

nostetaan pihalta pakettiauton kyytiin ja viedään pois. Seuraavana päivänä Kaapo saa 

varkailta viestin. Hän saa moponsa takaisin, jos maksaa määräajassa 200 euroa.  

 

Hanaa, Kosonen aloittaa uuden sarjan. Anna palaa, Kosonen sarjan toinen osa on 

juuri ilmestynyt. 

 

 

Palviainen, Jukka-Pekka: Virityksiä  

(Karisto, 2018) 

 

Valtteri ajaa kolarin paetessaan poliiseja viritetyllä mopollaan ja joutuu 

jalkaleikkaukseen. Samassa sairaalahuoneessa majailee Einari, jonka sota-ajan juttuja 

on kiva kuunnella. Einarin lapsenlapsi Amanda pitää vlogia. Kun Amanda saa vlogiinsa 

rasittavan häirikön, hän pyytää Valtterilta apua. Häirikön jäljittäminen paljastaa 

monta muutakin salaisuutta.  

 

 

 

 

Riikonen, Marika: Ravilikat 

(Karisto, 2020) 

Emma ei ole ikinä haaveillut ravihevosista, mutta mikä tahansa käy, kun on palava 

halu päästä hoitamaan hevosia. Eräänä elokuun päivänä Emma ja Kristin löytävät 

itsensä Emman mummolan lähellä olevan pienen ravitallin pihasta. Tytöt pyytävät 

päästä auttamaan hevosten hoidossa ja tallitöissä, ja tallin omistajat Paavo ja Eila 

antavat heille mahdollisuuden. Emma ja Kristin käyvät tallilla joka viikonloppu, 

tottuvat hoitohevostensa oikkuihin, aamuiseen myrkkysumppiin ja juttutuokioihin 

Paavon ja Eilan kanssa. Lopulta he pääsevät kokeilemaan ajamistakin. Kaikki on 

täydellistä, kunnes Kristin alkaa tylsistyä. Onko uusi elämä mennyttä? 

 

 

 



Salmi, Veera: Kaunis ilma kuolla 

(Otava, 2020) 

 

Roadmoviemainen tarina Leon ja Isran pakomatkasta. Leo on kiertänyt lukuisia 

sijaisperheitä ja Isran ovat kaikki tuominneet yksipuolisen tarinan kertoneen videon 

perusteella. Nuoret lähtevät yhdessä pakoon elämänsä haasteita pakomatkalle, 

jolta ei ole koskaan tarkoitus palata. Ensin heitä ajaa takaa muistot ja sitten poliisit.  

 

 

 

 

 

Simukka, Salla: Lukitut 

(Tammi, 2020) 

Joukko nuoria viedään vastoin tahtoaan vankilaan, jossa he saavat hyvin rajatusti 

tietoa tilanteestaan. Pommintarkalla laskentamallilla on pystytty selvittämään, 

tekeekö nuori tulevaisuudessa rikoksen. Vangitut nuoret ovat laskentamallin 

mukaan tulevia rikollisia. Vapautuakseen vankilasta nuorten täytyy tunnustaa tuleva 

rikos. Virheistä ja vääristä tunnustuksista rankaistaan.  

 

Uuden sarjan aloitusosa.  

 

 

 

 

 

 

Sugg, Zoe: The Magpie society: salaseura 
(WSOY, 2020)  

Tähtivloggaaja Zoe Suggin ja kirjailija Amy McCullochin yhdessä kirjoittama kirja on 
villi, salaperäinen ja vetävä tarina eliittisisäoppilaitoksen varjoelämästä. Illumen 
Hallin lukuvuoden päättäjäisbileissä järvenrantaan ajautuu oppilaan ruumis. Uhrin 
selkään on tatuoitu valtava, taidokas harakka. Uusi oppilas Audrey, joka pakenee 
omia salaisuuksiaan, joutuu vasten tahtoaan keskelle murhamysteeriä, sillä hänen 
kämppiksensä Ivy oli murhatun tytön paras ystävä. Vaikka Audrey ja Ivy eivät voi 
sietää toisiaan, jokin tuntematon vetää heitä kohti koulun synkkiä salaisuuksia.  

 

 

 

 



Taylor, Thomas: Malamanteri 

(WSOY, 2020)  

Herbert Lemon on Hotelli Nautiluksen löytötavarapisteen hoitaja. Aina ei ole 
helppoa palauttaa hukattuja tavaroita oikeille omistajille ja erityisen vaikeaa se on 
silloin, kun kadonnut on ihminen. Kun Violet Parma ilmestyy etsimään hotellista 
kaksitoista vuotta aiemmin kadonneita vanhempiaan, lapset lähtevät kiehtovalle 
arvoitusten polulle, joka ei väistä merihirviö malamanteria. Mikä on tämä tarujen 
olento, joka vetää puoleensa ihmisiä ja joka voi toteuttaa toiveita? Ja mikä on 
silloin vaihtokaupan hinta?  

Sarjan ensimmäinen osa. Toinen osa Gargantis ilmestyi syksyllä 2020. 

 

 

 

Valmu; L.K.: Poika: murha 7. luokalla 

(Karisto, 2017) 

 

Hege aloittaa uudessa koulussa. Hege ahmii yötä myöten dekkareita, ja looginen 

päättely ja ihmisten tarkkailu ovat hänelle mieluista vapaa-ajan tekemistä. Kesän 

aikana opettajien perinteisellä mökkireissulla on tapahtunut onnettomuus, jossa 

kuolee koulun historian opettajan ja terveydenhoitajan poika. Mökillä on ollut koko 

joukko koulun opettajia juhlimassa, ja Hegelle jokainen heistä voi olla potentiaalinen 

murhaaja.  

 

Muista myös itsenäiset jatko-osat: Lappilainen: kuolema 8. luokalla (2018) ja Ystävä: katoaminen 9. 

luokalla (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


