
Happonen, Kaisa: Piste ja megaällö tykkäysjuttu 
(WSOY 2020) 

Pisteen mielestä erityisen turhauttavia ovat lauseet, jotka 
jäävät kesken. Vaan minkäs teet, kun rakkaustarinan 
sankaria ujostuttaa, ja sanat juuttuvat kurkkuun, 
liiskautuvat näppikseen ja katoavat ruudulta. Piste päätyy 
tosi ÄLLÖÖN rakkaustarinaan. Sellaiseen nyyhkyihanaan, 
jossa on jännitystä ja pläjäyttävän onnellinen loppu. 
Varokaa: luvassa hattarahöttöä! 

Huusko, Teija: Balettia, Alina! (Myllylahti 2020) 

12-vuotias Alina haaveilee balettitanssijan elämästä. 
Uuden tiukan baletinopettajan lisäksi ryhmässä aloittaa 
myös valloittava uusi poika Jasper, johon Alina ihastuu. 
Joku tytöistä pääsee tanssimaan Jasperin kanssa pääroolia 
joulunäytökseen. Alina on ujo ja epävarma, mutta hänen 
unelmansa ovat suuret. Hän on valmis tekemään 
kaikkensa niiden saavuttamiseksi. 

Braswell, Liz: Sydän taikamatolla (Tammi 2019) 

Mitä jos Aladdin olisikin menettänyt taikalampun heti 
saatuaan sen käsiinsä? Jos suurvisiiri Jafar olisikin 
vapauttanut Hengen ja kaapannut vallan tarunhohtoisessa 
Agrabassa? Vaikka melkein kaikki muu on toisin kuin 
tutussa tarinassa, yksi pysyy. Aladdin ja prinsessa Jasmine 
tuntevat vetoa toisiinsa heti ensisilmäyksellä. 

Venho, Johanna: Opossumi ja pompottava sydän 
(WSOY 2020) 

Opossumi-sarjan kolmannessa osassa pelataan palloa ja 
ihastutaan päätä pahkaa. Opossumi innostuu jalkapallosta 
ja pääsee mukaan kesäleirille. Pallon lisäksi pompottaa 
myös Opossumin sydän, kun se ihastuu erääseen 
leiriläiseen. Pajua huolettaa: voiko pieni, karvainen 
Opossumi saada osakseen lainkaan vastarakkautta? 
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Ikola, Markus: Jasu mestarimokaaja (Karisto 2018) 

Jasulle ja hänen kavereilleen sattuu ja tapahtuu!  
Kuudesluokkalaiset kaverukset haluaisivat tyttöystävät, 
vaikka se tarkoittaakin huolettomien poikamiespäivien 
jäämistä taakse. Mutta miten tehdä tyttöihin 
herrasmiesmäinen vaikutus, kun puuhun lentäneen 
huivinkin pelastaminen johtaa katastrofiin? 

Gerður Kristnỳ: Hautausmaa (Enostone 2021) 

Kun Eyja muuttaa vanhempineen uuteen kotiin, hän 
huomaa asunnon sijaitsevan vastapäätä vanhaa 
hautausmaata. Sen lisäksi isä löytää antiikkiliikkeestä 
hienon nojatuolin, jossa on kuitenkin jotain karmivaa.  
Sen sisältä löytyy pino kirjeitä. Samaan aikaan Eyja tapaa 
pojan, josta voi tulla ehkä jopa poikaystävä… ja joka on 
hyvin kiinnostunut vanhoista kirjeistä. 

Tanskanen, Tiina: Ihana tallipoika (Otava 2015) 

Iitu pettyy, kun Talismaani ei onnistu estekisoissa. 
Tallipoika Manu ei anna Iitun lannistua, ja pian Iitu taas 
harjoittelee ahkerasti – ja tajuaa olevansa aivan rakastunut 
Manuun. Yllättäen Iitu saa nimettömän uhkausviestin:  
jos Iitu osallistuu kisoihin, koko talli saa tietää, että hän on 
hulluna Manuun. Mitä jos uhkaus kantautuu Manun 
korviin? Noloa! 

Lehtinen, Tuija: Saimi ja Selma – Tähtihetkiä  
(Otava 2020) 

Saimi ja Selma tekevät ysiluokalla isoja päätöksiä.  
Selmalla ei ole ysin alussa harmainta hajua, mitä hän 
haluaa tulevaisuudessa tehdä. Onneksi hän on päässyt 
iänikuisista pikaihastuksistaan ja seurustelee nyt kivan 
Tuomaksen kanssa. Saimikin on toipunut elämänsä 
ensimmäisestä ihastuksesta alle viikossa ja kiinnostuu 
poikien sijaan avaruudesta. 

Aho, Marja: Kaikki menee, Jessiina! (Myllylahti 2019) 

Uusi koti, uusi kaupunki, uusi koulu. Onneksi luokkakaverit 
Nelli ja Sandra tutustuttavat Jessiinan myös uuteen 
kiehtovaan harrastukseen. Hengästyttävän vauhdikas 
cheerleading voltteineen ja ihmispyramideineen tempaa 
Jessiinan mukaansa. Voltteja heittää pian myös hänen 
sydämensä, sillä treenihallilla harjoittelee myös polvet 
veteliksi sulattava Max… 

Kaskela, Markku: Kuin viimeistä päivää eli elämäni 
muun muassa koekaniinina (Kvaliti 2020) 

Voiko siilipoika Ilmari vaipua talvihorrokseen ilman että on 
tunnustanut myyrätyttö Saimille mitä sydämessään 
tuntee? Entä jos talvihorros menee pipariksi ja unet jäävät 
vähiin, kun ei saanut suutaan ajoissa auki? 

Florence, Debbi Michiko: Homma hallussa, Keiko 
Carter (WSOY 2021) 

Keiko, Audrey ja Jenna ovat olleet tiivis ystäväkolmikko jo 
alaluokilta asti. Yläkoulua edeltävän kesäloman aikana he 
tuntuvat kasvaneen vastakkaisiin suuntiin, mutta Keiko on 
päättänyt pitää ystävät yhdessä. Kaakaokuppien, 
konvehtien ja koirahaaveiden keskellä puidaan niin 
ystävyyskriisiä ja perhepulmia kuin ensirakkauksien 
mukanaan tuomia kysymyksiä. 

Russell, Rachel Renée: Nolo elämäni 6. – Olisinpa 
ihastuttava (WSOY 2022) 

Kuudennessa päiväkirjassaan Nikkin mielessä ei ole muuta 
kuin ihastus. Kouluvuoden tärkeimmät juhlat lähestyvät, 
mutta miksi ei – voi miksi ei! – Brandon ole vieläkään 
pyytänyt Nikkiä deitikseen? Olisinpa ihastuttava käsittelee 
rakastumista vilpittömän riemukkaaseen Nolo elämäni -
tyyliin. 


