Meresmaa, J. S.: Kenties tapan sinut vielä
(Karisto 2022)
Aleksi haaveilee e-urheilijan urasta. Epäonnistuneen pelin
jälkeen hän päätyy viilentämään tunteitaan
jäätelöbaariin, jossa tapaa erikoisen tytön.
Tämä houkuttelee Aleksin jättömaalle ja kun selviää tytön
olevan vampyyri, Aleksin elämässä alkaa tapahtua outoja
asioita. Eikä tuttavuus kuuman vampyyritytön kanssa ole
niistä välttämättä se oudoin juttu...

Kenties luen sinut
vielä

Parvela, Timo: Helähdys (Tammi 2021)

13-vuotias Pete Valo tekee epätoivoisen vaihtokaupan
kuolemansairaan ystävänsä Saran pelastamiseksi.
Ostarin valepukin korvaan kuiskattu toive
parannuskeinosta toteutuu, kun Peten luona vieraillut
ruma tonttu lupaa parantaa Saran, jos Pete suostuu
luopumaan varjostaan. Ilouutiset vaihtuvat pian ongelmiin,
kun Pete huomaa varjon puuttumisen olevankin aika iso
juttu.
Waris, Helena: Linnunsitoja (Otava 2017)
Kaikkitietävät Koneet hallitsevat maailmaa, jossa vain
linnut pitävät yllä toivoa vapaudesta. Zemi lähetetään
vastarintaliikkeen tukikohtana toimivalle saarelle.
Ainoa Koneiden ulottumattomissa oleva viestintäkeino on
viestikyyhkyt, jotka kuljettavat viestejä meren yli muille
kapinallisille. Tarina punoutuu yhteen kirjoissa
Vedenkehrääjä ja Jäänvartija.

Killi joutuu psykiatriselle osastolle yritettyään itsemurhaa.
Mieli on järkkynyt, mutta uutta toivoa elämään tuo tuore
ystävyys ylilääkärin tyttäreen Iirikseen. Kun Killi pääsee
pois osastolta, yhteys tyttöjen välillä katkeaa. Pian koko
kohtaaminen alkaa tuntua pelkältä unelta, ja lopulta Killille
paljastuukin täysin odottamaton totuus.
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Aho, Marja: Lasienkeli (Myllylahti 2021)

Ohuita ja helppoja kirjavinkkejä
7.–9. -luokkalaisille

Holopainen, Anu: Filigraanityttö (Karisto 2021)
Varoittaja rakentaa kasiluokkalaisen Ennin päähän
jatkuvasti uhkakuvia mahdollisista onnettomuuksista.
Enni on vakuuttunut, että hänen maailmaansa estävät
luhistumasta vain pehmojen tarkka järjestys sekä
filigraanisormuksen pyörittäminen. Kun isosisko joutuu
onnettomuuteen, Ennin pakonomainen käytös pahenee ja
myös läheiset huolestuvat hänestä.

Kallioniemi, Tuula: Mopoautolla mun prinssini saapuu
(Otava 2021)
Peruskoulun jälkeinen kesä tuo mukanaan tulisia tunteita,
kun Ellan mielessä pyörivät mm. rakkaus ja
taiteilijaurahaaveet. Mukana menossa ovat Ellan bestikset
Pilvi ja Iiris sekä pikkuveli Veeti. Myös menneisyys saa
kiinni Ellan perheen, kun käsittelemättä jääneitä asioita
pulpahtaa pintaan. Kesä on täynnä hauskoja hetkiä,
haaveita, odotuksia ja ihastumisia!

Sumanen, Nadja: Sade on kaikille sama (Otava 2021)

Terentjeva, Dess: Ihana (WSOY 2021)

Nuoruus on... tanssimista sateessa, uusia ihmisiä,
rakastumisia, kateuden pistoksia, mutkikkaita
perhesuhteita, vaikeita valintoja, pelkoja ja iloja. Kaiken
kaikkiaan se on ensimmäisiä kertoja ja suuria tunteita.
Novellikokoelma kertoo erilaisista nuorista erilaisissa
elämäntilanteissa.

Lilja on krooninen ihastuja, jonka uusin ihastus “Ihana” on
isän uuden naisystävän lapsi. Ihana on somessa itsevarma
muunsukupuolinen, mutta äitinsä edessä hänestä
paljastuu epävarma puoli, sillä konservatiivinen äiti ei
hyväksy erilaisuutta. Ennakkoluuloja ja suuria tunteita
sisältävä säeromaani saa punastumaan niin raivosta kuin
rakkaudestakin.

Lukkarila, Päivi: Kuinka saavutetaan Zanshin
(Nokkahiiri 2020)

Bagge, Tapani: Jäätävää kyytiä (Aviador 2022)

Seiskaluokkalainen Arsi haluaa ammattipelaajaksi, mutta
äiti ei usko e-urheiluun. Niinpä äiti pakottaa poikansa
aloittamaan liikuntaharrastuksen. Karate osoittautuu
täydelliseksi lajiksi, kun luokan suosituin poika nolaa Arsin
koko koulun edessä ja Arsi päättää antaa nolaajalle
elämänsä opetuksen. Mutta kosto ei sujukaan aivan
suunnitelmien mukaan...
Suomela, Laura: Minä vastaan marraskuu
(Karisto 2021)
Emmin eka opiskelijasyksy: poikaystävä jättää, yksinäisyys
kalvaa ja lähestyvän marraskuun pimeys masentaa.
Emmi päättää laittaa sille kampoihin Minä vastaan
marraskuu -projektilla. Iloa arkeen tuovat myös isosisko
Sanni ja naapurin juro jätkä Kuronen. Marraskuu on
täynnä iloa, surua ja noloja tilanteita, mutta löytääkö Emmi
itsensä kaiken sen keskeltä?

Mitä saadaan, kun yhdistetään kaksi 15-vuotiasta, vanha
jenkkiauto, poliisit ja ruumis takapenkillä? Vähintäänkin
jäätävää kyytiä! Archie ja Tanja ovat järjestäneet itsensä
soppaan, jollaista he eivät aivan suunnitelleet
varastaessaan auton terveyskeskuksen edestä.
Pakomatkalla on tiedossa adrenaliinia, tykyttäviä
sydämenlyöntejä sekä koomisia kohtaamisia.

With, Mikko: Saakelin satanen (Myllylahti 2021)

Miten päätyy tilanteeseen, jossa täytyy suunnitella
lähikaupan ryöstö kolmessa tunnissa? Yllätyksekseen
ysiluokan kevät on heittänyt Uunon ja tämän kaverin
Heikkisen jalkoihin juuri tällaisen sopan. Kun tehtävälistalla
on myös kesätyöpaikan etsiminen, kiusaajien
vältteleminen sekä pikkuveljen vahtiminen, ei elämää voi
ainakaan tylsäksi moittia.

