TOP 5 Nuorten kaunokirjallisuus 2019
yläkoululaisille

Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Marja Aho: Puunhalaaja (Atrain & Nord)
Unnalle luonto on äärimmäisen tärkeä, samoin äidille ja siskolle. Perheen kotona on
löytöeläintalo. Eräänä päivänä ulkoiluhetki lähimetsässä päättyy järkytykseen: metsä on
merkitty kaadettavaksi! Unna päättää käyttää kaikki keinot suojellakseen metsää
moottorisahoilta ja metsätyökoneilta.

Johanna Hulkko: Suojaava kerros ilmaa (Karisto)
Kepa on älykäs nörtti, joka ajattelee ihmisten näkevän hänestä vain ylipainon.
Postcrossaajien reissulla Ahvenanmaalla hän tapaa toisen kummajaisen: tikunlaihan Huun
mustissa vaatteissaan. Kepa ja Huu löytävät toisissaan hengenheimolaisensa ja ystävystyvät.

Jenny Jägerfeld: Comedy Queen (Otava)
Äidin kuoleman jälkeen Sasha päättää tehdä kaiken toisin kuin äiti. Kaikkein vähiten hän
haluaa itkeä. Sen sijaan Sasha ottaa tehtäväkseen saada kaikki nauramaan, ja ryhtyy stand
up -koomikoksi. Ehkä oma surukin katoaa sen myötä? Saatavana myös e-kirjana.

Kirsti Kuronen: Merikki (Karisto)
Tähän kesään asti Ruusu ja Meri ovat aina olleet erottamattomat surusiskot. Nyt kaikki on
muuttunut. Ruusu viihtyy yhtäkkiä eri porukoissa, ja Meriä aletaan nähdä paikoissa, joissa
hän ei todellakaan ole ollut. Kuka sotkee Merin elämää?

Heidi Silvan: Tytti Seckelinin elämä ja esikoisteos (Myllylahti)
Tytti haaveilee oman kirjan kirjoittamisesta. Yhtäkkiä salainen haave onkin kaikkien
tiedossa, kun aamunavauksessa luetaan otteita Tytti Seckelinin menestysromaanista. Kuka
on Tyttiä vastaan, kuka hänen puolellaan?
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TOP 5 Nuorten kaunokirjallisuus 2019
nuorille aikuisille

Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Elizabeth Acevedo: Runoilija X (Karisto)
Xiomara on oppinut olemaan hiljaa, vaikka hänellä olisi paljon sanottavaa. Hän vuodattaa
turhautumisensa ja intohimonsa runoina muistikirjan sivuille. Lavarunouskerhossa olisi
mahdollisuus saada äänensä kuuluville, mutta uskaltaako Xiomara? Saatavana myös ekirjana.

Holly Bourne: Niin käy vain elokuvissa (Gummerus)
Romantiikka ei todellakaan ole Audreyta varten! Tämä päätös on kuitenkin koetuksella, kun
uudessa työpaikassaan Audrey kohtaa Harryn, joka on kuin kaikkien romanttisten elokuvien
kliseekokoelma yhdessä paketissa. Huono idea siis, mutta salamarakkaus iskee silti.

Juno Dawson: Mallikappale (Gummerus)
Jana päätyy yhdessä hujauksessa mallitoimiston listoille ja supertähdeksi. Muotimaailma on
kuitenkin kaukana glamourista, sillä malleja kohdellaan huonosti eikä keneenkään uskalla
luottaa. Miten kauneus voi olla niin rumaa?

Raili Mikkanen: Kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta elämää (Tammi)
Vihapuhetta on kuultu ennenkin! Ei ole helppoa olla tytär, kun äiti on aikansa paheksuttu
julkkis. Kirja seuraa Minna Canthin Elli-tyttären kasvua 12-vuotiaasta nuoreksi aikuiseksi.

Tahereh Mafi: Rakkaus suurempi kuin meri (Otava)
Muslimityttö Shirin elää New Yorkin terrori-iskujen jälkimainingeissa ja saa kokea päivittäin,
millaista on olla ihmisten vihan kohteena. Voiko koulun koripallotähti Ocean siis olla oikeasti
hänestä kiinnostunut? Voivatko heidän maailmansa kohdata?
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TOP 5 Kotimainen nuorten
scifi, jännitys, kauhu, maaginen realismi 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Marisha Rasi-Koskinen: Auringon pimeä puoli
16-vuotiaan Emilian maailma järkkyy hänen löydettyään varastosta muistoja kuolleesta äidistään. Totalitaarisessa
Voiton Kaivos -nimisessä kaupungissa kuohuu ennen suurta mielenosoituspäivää, Voitonjuhlaa. Kirjan aikasuhteita
sekoittava juoni haastaa ajattelemaan, voisiko tulevaisuutta tai nykyisyyttä muuttaa, jos voisi matkustaa ajassa
menneisyyteen. Kirja voitti Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon 2019.

Sanna Isto: Sirpale
Berliinissä asuva Minja jää koiravahdiksi rakkaalle Fräulein Haarig -koiralleen vanhempien matkustaessa äidin
synnyinseudulle Suomeen. Kaikki kuitenkin muuttuu, kun Minja löytää ikivanhan kahvikupin korvan jalkalistan alta.
Kun hän on siemaisevinaan kuvitellusta kahvikupposesta, tyttö humpsahtaa aikaan ennen toista maailmansotaa.
Topelius-palkintoehdokkaana 2019 ollut Sirpale on kiehtova sekoitus nykyaikaa, historiaa ja maagista realismia.

Mikko Koiranen: Nauhoitettava ennen käyttöä
Ouluun sijoittuva kirja 16-vuotiaasta, isäänsä etsivästä Mirosta, joka löytää keinon matkustaa ajassa taaksepäin
vuoteen 2002, ennen kuin hän on syntynyt. On hämmentävää tavata oma äitinsä nuorena tyttönä, mutta löytääkö
Miro koskaan isäänsä? Kirjan juoni pitää loistavasti otteessaan tässä liminkalaisen kirjailijan esikoisteoksessa, joka
valittiin myös Topelius-palkintoehdokkaaksi 2019.

Ilkka Auer: Agnes af Forsellesin kymnaasi orvoille ja hyljeksityille tytöille
Sijaisperheessä kaltoinkohdeltu Sofia pelastetaan elämän ja kuoleman rajalla sijaitsevaan Kymnaasiin, tyttökouluun
ja orpokotiin, jossa kaikki on hyvin hämmästyttävää ja kauhistuttavaakin. Pääseekö kammottava Punainen mies
alueelle tiukasta vartioinnista huolimatta, ja mitä sitten tytöille ja Kymnaasille tapahtuu? Kauhua ja fantasiaa
sekoittuu tässä huikeassa kirjassa, joka oli myös yksi Topelius-palkintoehdokkaista 2019.

Marja-Leena Tiainen: Rakas Natasha
Kun 18-vuotiaan Joelin biologinen isä Turkka ottaa yhteyttä, nuoren miehen elämä alkaa mennä sekaisin. Isä
menehtyy auto-onnettomuudessa, mutta Joel saa tutustua pikkuveljeensä ja isän vaimoon Minnaan sekä tämän
tyttäreen Natashaan, johon hän rakastuu. Mutta onko Natashan rakkaus yhtä aitoa kuin Joelin, ja miksi velkojat ovat
yhä Turkan perheen perässä? Koukuttavaa jännitystä nuorille aikuisille.
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TOP 4 Käännetty nuorten
scifi, jännitys, kauhu, maaginen realismi 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Mats Strandberg: Loppu (suomentanut Sirje Niitepõld)
Foxworthiksi nimetty komeetta on lähestymässä maata, eikä maailmanloppua voida enää estää. Loppuun
on aikaa 4 viikkoa ja 5 päivää, jonka nuoret yrittävät käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Meneekö
koko maailma sekasortoon tiedosta, vai elävätkö ihmiset normaalia elämäänsä loppuun saakka?
Ihmissuhdekiemuroita ja dystopista maailmanlopun tunnelmaa yhdistävä kirja nuorille aikuisille.
Hank Green: Ihan mieletön juttu (Suomentanut Kaisa Kattelus)
Parikymppinen tubettaja April May törmää kotikaupungissaan New Yorkissa eräänä päivänä omituiseen,
jättimäiseen patsaaseen, josta hän tekee ystävänsä Andyn kanssa You Tube -videon. Aprilista tulee Carlvideoidensa ansiosta somejulkkis ja saa kokea sen aiheuttamat hyödyt ja haitat. Carl-patsaita on alkanut
putkahdella muihinkin maailman kaupunkeihin. Mistä ihmeestä ne tulevat ja mikä on niiden tarkoitus?
Tähän nuorten aikuisten kirjaan sekoittuu scifiä, maagista realismia, some-maailman kiemuroita ja
ihmissuhteita.
Courtney Summers: Sadie (suomentanut Leena Ojalatva)
Surullisen raadollinen, sievistelemätön ja kammottava psykologinen jännityskirja 19-vuotiaasta Sadiesta,
jonka äkillistä katoamista aletaan selvitellä Podcastissa. Lukija saa kulkea vuoroin Podcast-lähetysten,
vuoroin epätoivoisen nuoren naisen matkassa, alkaen pakoauton ostamisesta ja päättyen todelliseen
mysteeriin. Löytääkö Sadie pikkusiskonsa murhaajan? Miksi ja mihin hän on kadonnut?
Henrik Fexeus: Menetetyt. Viimeinen illuusio 1 (suomentanut Eeva-Liisa Nyqvist)
17-vuotias Ky-tyttö tekee huoneensa seinään reiän ja löytää talon seinien sisältä uusia käytäviä – ja erään
Jaquin-nimisen pojan. Toisaalla 15-vuotias Adam alkaa nähdä outoja näkyjä ja luulee sairastuneensa
skitsofreniaan. Kirjan nuoret kohtaavat ja päätyvät seikkailemaan muiden nuorten kanssa Tukholman
viemäriverkostoissa ja osin unimaailmassa. Keitä ovat nuo Harmaat, joita he niin pelkäävät? Pään sekaisin
kieputtavaa illuusiota ja maagista realismia nuorille. Myös sarjan toinen osa Ontot. Viimeinen illuusio 2
on ilmestynyt.
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TOP 5 Nuorten ja nuorten aikuisten fantasia 2019
Tutustu ainakin näihin

Anniina Mikama: Huijarin oppipoika
Wiktor elää 1820-luvun Krakovassa. Eräänä iltana hän näkee oudon kappaleen tippuvan
taivaalta. Seuraa räjähdys ja Wiktorin hengen pelastaa muukalainen, joka itse loukkaantuu
vakavasti. Kelloseppä Seweryn uskoo voivansa pelastaa miehen ja palkkaa Wiktorin
oppipojakseen. Yhdessä he alkavat selvittää muukalaisen arvoitusta.

Briitta Hepo-oja: Suomea lohikäärmeille
Tasavaltaa kannattavat anarkistit yrittävät kaataa Suomen kuningaskunnan. Kansa elää
köyhyydessä ja uskoo haltioihin. Säädyt sanelevat nuorten elämää. Noitia vainotaan. Kun
Lyseota käyvän Timin lohikäärme karkaa, hän tapaa tytön, Lynxin, joka kuuluu ritareihin.

Leigh Bardugo: Varjo ja riipus
Alina ei usko selviävänsä matkastaan Sysikuilun halki. Kuilu on pimeä alue, jota asuttavat
hirviöt. Kun Alinan rykmentti joutuu hyökkäyksen kohteeksi, tytön uinuneet voimat heräävät
ja hän ajaa olennot pois. Tieto Alinan kyvyistä leviää pian salaperäisten Grishojen korviin.

Sally Green: Savuvarkaat
Viisi valtakuntaa on sodan partaalla ja viisi nuorta valinnan edessä. Kun valtakuntien rajat
murtuvat, nuorten kohtalot kietoo yhteen demonisavua sisältävä mystinen pullo.

Tomi Adeyomi: Veren ja luun lapset
Zelie muistaa, kuinka Orishan maat humisivat magiaa, ja äiti kutsui koolle henkiä. Kaikki
muuttui, kun magia katosi. Nyt Zeliellä on mahdollisuus tuoda magia takaisin ja tuhota
Orishaa hallitseva paha kuningas, joka orjuuttaa kaikkia Zelien kaltaisia.
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TOP 5 Nuorten e-kirjat 2019
OverDrive-palvelussa

Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Elizabeth Acevedo: With the Fire on High
Emoni on joutunut tekemään kovia päätöksiä aina siitä lähtien, kun hän alkoi odottaa lasta opiskeluaikana. Hän
tekee kaikkensa perheensä eteen, ja rentoutuu laittamalla ruokaa. Keittiössä Emoni herää eloon. Hän unelmoi
keittiömestarin ammatista, mutta sen saavuttaminen tuntuu mahdottomalta… Pystyykö hän tukahduttamaan
haaveensa ja kykynsä? Saatavana e-äänikirjana.

Holly Bourne: The Places I’ve Cried in Public
Amelie rakasti Reeseä. Reesekin rakasti häntä? Amelie ei ole aivan varma, kun hän hoksaa ettei rakkauden
kuuluisi satuttaa niin kuin se nyt satutti. Amelie yrittää selvittää mikä meni vikaan käymällä joka ikisessä
paikassa jossa Reese sai hänet itkemään. Saatavana e-kirjana.

Nadine Brandes: Romanov
Anastasia ”Nastja” Romanoville on annettu yksi ainoa tehtävä: salakuljettaa muinainen loitsu mukanaan
maanpakoon Siperiaan. Se on hänen perheensä ainoa toivo. Kun perässä on bolsevikkiarmeija, ainoa keino
selvitä on joko vapauttaa loitsu tai turvata nuoreen bolsevikkisotilaaseen, Zashiin. Nastja on täysi noviisi
taikuuden suhteen, mutta vielä pelottavammalta tuntuu luottaa nuoreen mieheen, josta pitää aivan liikaa…
siitä huolimatta, että he ovat vihollisia. Saatavana e-äänikirjana.

Laura Ruby: Thirteen Doorways, Wolves Behind Them All
Frankie järkyttyy kun isä löytää uuden vaimon ja lähtee tämän lapsilauman ja oman poikansa kanssa toiseen
osavaltioon. Frankie jää siskonsa kanssa orpokotiin, ja elämästä tulee selviytymistä. Amerikan tempautuessa
mukaan toiseen maailmansotaan elämä kotirintamalla vaikeutuu vielä lamavuosistakin. Aikuiseksi kasvaminen
epäoikeudenmukaisuudessa ja köyhyydessä ei ole helppoa, sen voi huomata syrjästäkatsojakin. Saatavana ekirjana.

William Sutcliffe: The Gifted, the Talented and Me
15-vuotias Sam on ihan tavallinen, ja ylpeä siitä! Ongelmia on siis edessä kun isästä tulee rikas ja äiti pakottaa
koko perheen muuttamaan Lontooseen, ja Samia odottaa eliittikoulu tulevaisuuden tähdille. Sam tietää, ettei
tule ikinä sopeutumaan joukkoon vaikka kuinka haluaisi. Miksei voisi vain pysyä keskinkertaisena? Saatavana ekirjana.
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TOP 4 Nuorten selkokirjat 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Jaana Levola: Käppänät (Avain)
Onneksi 10-vuotiaalla Venlalla on koiraystäviä, muuten hän olisi aika yksinäinen. Milon
kanssa Venla harrastaa rally-tokoa, ja Missyn kanssa on hyvä harjoitella lukemista. Kivat
harrastukset antavat Venlalle itsevarmuutta ja mahdollisuuden löytää uusia kavereita.

Lina Stoltz: Valoisia öitä (Barents)
Kirja sisältää kaksi tarinaa syyrialaispoika Samista ja hänen perheestään. Pohjois-Ruotsi
tuntuu todella erilaiselta paikalta kuin syyrialaiskaupunki. Talvella on aina pimeää, ja
kesällä taas aurinko ei laske ollenkaan. Voiko siellä ikinä oppia viihtymään?

Marja-Leena Tiainen: Tyttö lukitussa huoneessa (Avain)
Selkomukautus Tiaisen teoksesta Kahden maailman tyttö (Tammi 2011). Kurdityttö Taran isä
on ankara suojelija, ja tapojen mukaan perhe valitsee Taralle aviopuolison, kun hän on täysiikäinen. Tarasta se on väärin, hänen pitäisi itse saada päättää kenen kanssa on. Kapinoiva
Tara pakenee lopulta perhettään toiseen kaupunkiin turvakotiin, mutta onko hän sielläkään
turvassa?

Riikka Tuohimetsä: Rambo (Avain)
Selkomukautus Nadja Tiaisen teoksesta Rambo (Otava 2017). Rambolla on ADHD ja
masentunut äiti. Se on rankkaa, mutta Rambo ei aio luovuttaa. Onneksi on kesäloma, ja
Rambo pääsee äidin poikaystävän mökille. Siellä saa syödä ja käydä uimassa, ja siellä on
aikuisia, jotka välittävät. Ja onhan siellä myös Liina…
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TOP 5 Nuorten tietokirjallisuus 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Inti Chavez Perez: Respektiä : Seksikirja pojille
Suorasukainen, avomielinen ja humaani kirja seksiin ja parisuhteisiin liittyvistä asioista on
suunnattu pojille, mutta sitä voi suositella kaikille nuorille. Kirjan suomentajan Juha
Hurmeen mukaan Respektiä tekee lukijansa viisaammaksi ja vahvemmaksi.

Ulrikke Falch: Tyttövoimaa! : Ensiapupakkaus
Tyttöjen ja nuorten naisten kokemasta väheksynnästä ja syrjinnästä liikkeelle lähtevä kirja
tuulettaa luutuneita asenteita sekä ruotii tyttönä olemisen paineita. Perustuu norjalaisten
tekijöiden (stand up -koomikko ja Skam-näyttelijä) omiin kokemuksiin.

Neil deGrasse Tyson: Tähtitiedettä kiireisille nuorille
Maailmankaikkeuden mysteerit avautuvat mielenkiintoisella ja ymmärrettävällä tavalla
kaikille tähtitieteestä kiinnostuneille. Esko Valtaojan mainio esipuhe johdattelee aiheen
pariin korostaen teoksen tekijän taitoja tieteen popularisoijana.

Siri Kolu: Lue minut. Kuvat Sanna Pelliccioni
Kirja, joka houkuttelee lukemaan, kokemaan ja luomaan tarinoita – yhdessä ja yksin. Sanna
Pelliccionin kuvitus ja Siri Kolun tekstit ja sanataideharjoitukset toimivat yhdessä
inspiraation lähteenä kirjoja ja kirjallisuutta rakastaville.

Malala Yousafzai: Meidän oli paettava : Minun ja pakolaistyttöjen tarinoita
Kirja kertoo kymmenen tytön tarinan siitä, kuinka heidän piti erilaisista syistä lähteä pakoon
joko kotimaassaan tai ulkomaille. Teos syntyi, kun Malala halusi saada tyttöjen ja nuorten
naisten yksilökohtaiset kokemukset pakolaisuudesta paremmin näkyviin.
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TOP 5 Nuorten sarjakuvat 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Folman, Ari: Anne Frankin päiväkirja
Klassikon sarjakuvasovitus kunnioittaa alkuperäistä ja tuo samalla Annen eläväksi
nykylukijalle. Nuoren tytön elämä ja kasvaminen sodan ja vainon keskellä koskettaa lukijoita
sukupolvesta toiseen.

Gustavsson, Hanna: Yölapsi
14-vuotias Ingrid eli Iggy haluaa vain paeta ankeaa todellisuutta ja katsella rauhassa
aikuisviihdettä. Hardrock-fanien sivustolla hän tutustuu koulukuvaaja Stefaniin, ja aikuisen
miehen huomio tuntuu kutkuttavalta. Iggyn rujon omaperäinen tarina koukuttaa, ja onneksi
jatko-osa Iggy 4ever on ilmestymässä suomeksi vuoden 2020 aikana.

Hyrri, Juliana: Satakieli joka ei laulanut
Mitä tapahtuu, kun pieni tyttö kohtaa jotain sellaista, mitä hän ei vielä osaa kohdata?
Unenomaisesti kuvitetun teoksen kuutta tarinaa kuljettavat lapsen logiikka ja paikoin
kyseenalainen viattomuus.

Kukkonen, Janne: Voro 2. – Tulikiven armeija
Mestarivarkaaksi pyrkivä Lilja jatkaa huimia seikkailujaan Voron toisessa osassa. Vauhdikas
fantasiatarina vie mukanaan hyvän ja pahan valtataisteluun. Sarjan ensimmäinen osa
palkittiin Sarjakuva-Finlandialla.

Louhi, Aino: Mielikuvitustyttö
Kauniin ilmavasti kuvitettu teos kertoo herkän tytön kasvutarinan lapsesta nuoreksi
aikuiseksi. Irrallisuuden ja ulkopuolisuuden kokemukset, kaverisuhteiden hankaluudet ja
toivottomat ihastukset kuuluvat kuvioon, ja päähenkilön vaiheisiin on helppo samastua.
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TOP 5 Mangat 2019
lapsille ja nuorille

Tutustu ainakin näihin

Kohei Horikoshi: My Hero Academia
Vauhdikas sarja yhdistää supersankarit ja koulumaailman. Izuku Midoriya on syntynyt ilman
oikkua (supervoimia) maailmassa, jossa suurimmalla osalla on jonkinlainen voima. Hän aikoo
kuitenkin päästä supersankarikouluun ja tulla sankariksi, ja saakin tähän yllättävää tukea
mahtavimmalta sankarilta, All Mightilta. (11+ v.)

Yoko Nogiri: Minun susipoikani
Komugi muuttaa Tokiosta Hokkaidon maaseudulle jättäen edellisen koulun kiemurat
taakseen. Uudessa koulussa hän tutustuu Oogamiin, joka on ystävällinen ja mukava… mutta
puoliksi susi! Pojan kaverit ovat myös ihmismuodon ottaneita eläimiä. Seuraa
yhteentörmäyksiä, ihastumisia ja tunteiden pohdintaa. (11+ v.)

Hikaru Miyoshi & Ryosuke Takeuchi: Patriootti Moriarty
Sherlock Holmes tähdittää lukemattomia tarinoita, mutta tällä kertaa valokeilassa onkin
tämän arkkivihollinen, James Moriarty. Manga ottaa hahmoja ja joitakin tapauksia
alkuperäistarinoista, mutta lisää joukkoon omia tapahtumia ja punoo aivan omanlaisensa
kuvion. Jännitystä ja brittiläisen yhteiskunnan kiemuroita! (15+ v.)

Yoshihiro Takahashi: Lassie
Lisää koiramangaa Hopeanuolen tekijältä. Lassie on collie, joka on saanut nimensä
kuuluisalta elokuvakoiralta. Tämä Lassie joutuu eroon omistajastaan ja molemmat pyrkivät
löytämään taas toisensa, ja matkalla Lassie auttaa kohtaamiaan koiria ja ihmisiä. (11+ v.)

Nagabe: Nivawa ja minä
Komediaa kahden erilaisen olennon kohtaamisesta. Nivawa on kumma meren asukki, joka on
tullut oppimiaan ihmisistä, mutta on päätynyt epäsosiaalisen nuoren miehen
kämppäkaveriksi. Yhteiselämä ei todellakaan suju suunnitelmien mukaan! (10+ v.)
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TOP 5 Nuorten konsolipelit 2019
Tutustu ainakin näihin

Kingdom Hearts III: (Square Enix, PS4)
Odotettu jatko-osa sarjalle, jossa Disney- ja Final Fantasy -maailmojen hahmot seikkailevat
samassa todellisuudessa. Ystävyyden voimaan luottavassa toimintaroolipelissä matkataan
lukuisiin eri fiktiivisiin maailmoihin taistelemaan pahuutta vastaan.

Control (Remedy Entertainment, PS4/Xbox One)
Seikkailu- ja toimintapeli, jossa tehtävänäsi on selvittää huippusalaisen valvontayksikkörakennuksen kätkemiä mysteerejä. Luonnonlakeja uhmaavan virastotalon sisältä paljastuvat
tarinanpalaset luovat erikoisen ja kiehtovan pelikokonaisuuden.

Fire Emblem: Three Houses (Intelligent systems & Koei Tecmo Games, Nintendo Switch)
Vuoden parhaassa strategiaroolipelissä tutustutaan luostariin, jossa toimii kolmesta eri
tuvasta koostuva sotilasakatemia. Vuoropohjaisen sotimisen lisäksi aika kuluu suhteiden
luomiseen ja muihin vapaa-ajan askareisiin.

Wreckfest (Bugbear Entertainment, PS4)
Romurallipeli, jossa voit ajaa kilpaa tai keskittyä romuttamaan muita. Vauriomallinnus tekee
törmäilystä todentuntuisen. Kustomoi ja viritä ajoneuvosi mielesi mukaan – autojen lisäksi
voit ajaa muun muassa sohvalla ja ruohonleikkurilla.

Sid Meier’s Civilization VI (Firaxis Games, PS4)
Tunnetun vuoropohjaisen strategiapelin konsoliversio. Tässä kivikaudesta nykyaikaan
ulottuvassa pelissä tavoitteenasi on rakentaa mahtavin imperiumi mitä on koskaan nähty.

TOP 5 Lasten ja nuorten lautapelit 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Urtis Sulinskas: Planet
Kukin pelaaja rakentaa omaa planeettaansa kiinnittämällä magneettilaattoja 12-tahokkaan
sivuille. Planeetalle pyritään muodostamaan sopivia alueita, joiden avulla kerätään pisteitä
tuottavia kortteja. Peli on selkeä ja helppo, ja avustettuna toimii pienempienkin kanssa.

Uwe Rosenberg: Second chance
Jokaisella pelaajalla on oma 9x9 ruudukko, joka pitäisi täyttää mahdollisimman tarkkaan.
Joka kierroksella korteista annetaan kaksi vaihtoehtoa, joista toinen piirretään ruudukkoon.
Helppo ja nopea peli, joka toimii pienempienkin kanssa.

Christian Fiore & Knut Happel: Pearls
Pearls on nopeasti opittava, pieni korttipeli. Omalla vuorollaan jokainen pelaaja nostaa
pöydältä kortteja, tai pisteyttää kädessä olevia kortteja. Mitä enemmän samanvärisiä
kortteja kerralla pöytää, sitä enemmän pisteitä saa.

Jonathan Favre-Godal: Who did it?
Jonkun lemmikki on kakkinut lattialle, mutta kuka on syypää? Omaa lemmikkiä on suojeltava
ja syytä vieritettävä muiden niskoille. Muistatko, ketä on jo syytetty? Höpsö lapsia
naurattava peli, joka voitti Vuoden lastenpeli palkinnon vuonna 2019.

Daniel Skjold Pedersen: Copenhagen
Copenhagen on laattojenasettelupeli, jossa pelaajat yrittävät rakentaa talojensa julkisivut
ohjeiden mukaisesti. Kortteja keräämällä pelaaja valitsee parhaiten taloonsa sopivat
julkisivulaatat. Peli on yksinkertainen oppia, joten se sopii myös aloittelijoille.
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TOP 5 Nuorten elokuvat 2019
Tutustu ainakin näihin
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Booksmart (Ohjaus: Olivia Wilde)
Ystävykset ja kympin tytöt Amy ja Molly ovat keskittyneet vain opiskeluihin, mutta
valmistujaisten alla heitä alkaa harmittaa se, että he ovat jääneet paitsi kaikesta hauskasta.
He päättävät ottaa yhden yön aikana takaisin kaiken menettämänsä.

Fantastic beasts – the crimes of Grindelwald (Ohjaus: David Yates)
Tylypahkan professori Albus Dumbledore on värvännyt Lisko Scamanderin pysäyttääkseen
pimeyden velho Gellert Grindelwaldin, jonka suunnitelma hallita kaikkia ei-taikovia uhkaa
jakaa velhomaailman kahtia. Elokuva on viisiosaisen fantasiaelokuvasarjan toinen osa.

Mia and the white lion (Ohjaus: Gilles de Maistre)
Kymmenvuotiaalla Mialla on vaikeuksia sopeutua uuteen kotimaahansa Etelä-Afrikkaan.
Sitten perheen leijonafarmille syntyy harvinainen valkoinen leijonanpentu Charlie. Aikuisille
Charlie on vain kauppatavaraa, joka on tarkoitus myydä eläintarhaan, mutta Mia saa siitä
itselleen ystävän. Charlien ollessa vaarassa Mia päättää pelastaa ystävänsä.

The sun is also a star (Ohjaus: Ry Russo-Young)
Nicola Yoonin kirjaan perustuva elokuva kertoo kahdesta nuoresta, Danielista ja Natashasta,
jotka kohtaavat New Yorkissa taianomaisena päivänä. Natashaa uhkaa maastakarkoitus, eikä
rakastuminen ole vaihtoehto. Millainen tulevaisuus nuorilla on edessä?

Hacker (Ohjaus: Poul Berg)
Benjamin on taitava 13-vuotias hakkeri, joka on menettänyt lapsena äitinsä, eikä ole
koskaan tavannut isäänsä. Eräänä päivänä hän saa tietää, että hänen äitinsä ei ehkä olekaan
kuollut. Benjamin alkaa luokkatoverinsa Savannahin kanssa selvittää mitä oikeasti on
tapahtunut. Mutta mitä enemmän he saavat selville, sitä suuremmassa vaarassa he ovat.
Elokuva on katsottavissa Viddla-palvelun kautta.
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