
Davidson, I. I.: Aktivoi (Otava 2019) 

John on taitava hakkeri ja tykkää pilailla kaverinsa Slackin 
kanssa. Rehtorin jekuttaminen ei kuitenkaan ole hyvä idea, 
ja pojat päätyvät rangaistukseksi huipputeknologiseen 
erikoiskouluun. Pojista se tuntuu paremminkin palkinnolta: 
he saavat koodata niin paljon kuin haluavat. Jotain  
hämärää koulussa kuitenkin on, sen pojat saavat  
pikkuhiljaa huomata. 

Kallioniemi, Tuula: Villi viikko (Otava 2017) 

Lomaviikko mummon mökillä on ihan muuta kuin mitä 
Viltsu kuvitteli. Mummo ei ole edes itse paikalla, vaan  
sinne ilmestyy kaksi muuta nuorta. Kännykät mummo vie 
mukanaan ja käskee nuorten pärjätä keskenään - ja hoitaa 
vielä kanat, sika ja vuohi siihen päälle. Pian jännitys on 
huipussaan, kun pihalta häviää tavaraa, ja naapuri alkaa 
käyttäytyä oudosti.  

Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan (WSOY 2016) 

Karri on taitava jalkapalloilija, mutta menettää usein  
hermonsa kentällä. Harjoittelusta on tullut suorittamista,  
ja Karri haluaa lopettaa. Myös Karrin kotioloissa ja  
koulumenestyksessä olisi parantamisen varaa. Paras kaveri 
Arsa kituuttaa vielä hiipuvan tiimin riveissä. Arsan isä  
huomaa ongelman ja päättää puuttua tilanteeseen.  
Auttaisiko uuden porukan kasaaminen?  

Korkea-aho, Kaj: Viraalit nerot (Otava 2017) 

Kasiluokkalaisen Atlaksen arki on karua ja koomista. Kisa 
suosiosta ja huomiosta on kovaa yläkoululaisen elämässä. 
Atlas päätyy ehdokkaaksi koulun oppilaskuntaan ja saa 
kampanjapäällikökseen luokan uuden tytön. Voiko hän 
kuitenkaan voittaa, kun vastassa on Justus, jonka  
YouTube-video oman ahterin kärventämisestä on saanut 
huomattavan paljon katsojia?  

Ohut hauska kirja 

Ohuita ja helppoja kirjoja  
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Larsson, Åsa: Loitsusauva (Otava 2021) 

Veljekset Alrik ja Viggo lähetetään puutarhatöihin  
Estridin ja Magnarin luokse, kun kiivasluonteinen Viggo 
töppäilee. Heillä on kuitenkin ihan muut suunnitelmat kuin 
puutarhatyöt poikien varalle. Maaginen kirjasto kaipaa 
uusia vartijoita, ja pian pojat ovat keskellä huimaa  
seikkailua. Loitsusauva on hävinnyt, ja se pitää saada  
takaisin mahdollisimman nopeasti. 

Parvela, Timo: Kutsu (WSOY 2015) 

Kutsu aloittaa tulevaisuuteen sijoittuvan Kepler62-sarjan. 
Kirja kertoo 13-vuotiaasta Arista ja hänen pikkuveljestään.  
Maailma on ylikansoitettu ja luonnonvarat hupenevat. 
Nuorten keskuudessa leviää peli, jota kukaan ei ole vielä 
pelannut läpi. Pelin myötä pojat päätyvät huimaan  
seikkailuun maapallon ulkopuolelle. Pojat eivät tiedä  
minne he ovat menossa. Onko heidän ratkaisunsa suuri 
virhe? 

Veirto, Kalle: Ohut hauska kirja (Karisto 2017) 

Ekku ja Iiro-Matias ovat pääsemässä yläkoulusta.  
Äidinkielen opettaja pistää kuitenkin kapuloita rattaisiin: 
vielä pitäisi lukea kirja ja tehdä siitä esitelmä.  
Koulukirjaston listalla on teos Ohut hauska kirja, ja sen 
pojat haluavat. Kirjaa vain ei tunnu löytyvän mistään. Kirjaa 
metsästäessään pojat joutuvat monenlaisiin ongelmiin.  

Lipasti, Roope: Luutarhurin tapaus (WSOY 2019) 

Oskarin luokka ei pääse luokkaretkelle Pariisiin, vaan he 
päätyvät tutustumisretkelle Oskarin isän kaivokseen.  
Kaivoksesta on löytynyt ovi, jota kukaan ei saa auki.  
Nuoret tämä ovi kuitenkin imaisee sisäänsä. Ulos heidän 
mukanaan livahtaa jotakin muutakin. Siitä alkaa  
kummallisten sattumusten syksy, eikä kukaan tunnu  
tietävän, kuka kummallisuuksia aiheuttaa. 

Palviainen, Jukka-Pekka: Hanaa, Kosonen  
(Karisto 2020) 

Ukin mielestä Kaapo on luuseri, jos hänellä ei ole  
15-vuotiaana mopoa. Niinpä mopo hankitaan, ja mikä  
parasta, myyjänä on koulun kuumin tyttö Jannika.  
Jo samana iltana mopo varastetaan. Kaapo alkaa kaverinsa 
Valtsun kanssa selvittää asiaa pikkusiskon vihjeen avulla. 
Pian mukaan sekaantuu myös Jannika, sillä myös hänen 
uusi sähköpyöränsä on varastettu.  

Varento, Vilu: Be Cool (Karisto 2020) 

Tassu aloittaa yläkoulun mokailemalla koulukavereiden 
edessä. Myös mystisesti kadonnut isosisko on aikoinaan 
ollut yhtä altis mokailulle. Kissen katoamiseen tuntuu  
liittyvän paikallisen tehtaan Be Cool -energiajuoma, jota 
nuorille koko ajan tyrkytetään. Kun Tassu pääsee siskonsa 
katoamisen jäljille, hän tarvitsee apua. Salaisuuksien vyyhti 
alkaa purkautua.  

Paretskoi, Jyri: K15 (Otava 2018) 

Roni on vähän erilainen kuin muut. Hän sanoo mitä  
ajattelee, eikä aina ymmärrä toisten sanomisia. Ironia,  
sarkasmi tai vitsailu ei avaudu hänelle. Tunnilla Roni tulee 
taas sanoneeksi jotakin muiden mielestä hauskaa, ja  
hänestä laitetaan video nettiin. Onneksi luokalle tulee uusi 
tyttö Sara, joka uskaltaa puolustaa Ronia. Roni ihastuu 
päätä pahkaa Saraan.  

Delikouras, Aleksi: Nörtti (Otava 2012) 

DragonSlayer666 elää mieluiten virtuaalimaailmassa ja 
haaveilee tulevansa maailman parhaaksi pelaajaksi. Hänen 
pitää kuitenkin selvitä myös oikeassa maailmassa, jota  
vaikeuttavat äidin kreikkalainen poikaystävä, koulun  
pissikset ja natsirehtori, sekä arkkivihollinen hege91, joka 
kuvittelee olevansa DragonSlayeria parempi  
Battlefieldissä. 


