
Collins, Suzanne: Nälkäpeli – Balladi laululinnuista ja 
käärmeistä (WSOY 2020) 

On elonkorjuun aamu. Kymmenes vuotuinen Nälkäpeli on 
alkamassa. 18-vuotias Coriolanus Snow valmistautuu 
Capitolissa tehtäväänsä yhtenä Nälkäpelin ohjaajista. 
Hänen tribuuttinsa on heikoin, Vyöhykkeen 12 tyttö. 
Areenalla käydään jälleen kamppailua elämästä ja 
kuolemasta. Areenan ulkopuolella Coriolanus tajuaa,  
että hänellä on tunteita tribuuttiaan kohtaan. 

Fexeus, Henrik: Menetetyt (Jalava 2019) 

Kun Ky tekee vahingossa reiän huoneensa seinään, hän 
löytää jotain mikä muuttaa hänen loppuelämänsä.  
Samaan aikaan Adam alkaa nähdä asioita, joita kukaan 
muu ei näe. Kyn ja Adamin tiet kohtaavat ja he päätyvät 
ahdistavaan painajaiseen. Mikä on totta ja mikä ei?  
Onko heidän tuntemansa maailma vain illuusio vai suuren 
luokan ihmiskoe? 

Salmi, Veera: Oboin kirja (Otava 2022) 

13-vuotias karkumatkalla oleva Oboi törmää kirpputorilla 
naiseen, joka antaa hänelle kirjan. Naisen mukaan kirja voi 
muuttaa kaiken ja auttaa löytämään sen minkä Oboi luuli 
kadonneen ikuisesti. Yhtäkkiä tarinoita inhoava Oboi saa 
huomata, että hänestä on tullut tarinan sankari,  
se orpopoika, jonka pitää pelastaa koko maailma. 

Thomas, Angie: Mun vuoro (Otava 2020) 

16-vuotias Bri haluaa tulla yhdeksi kaikkien aikojen 
suurimmista räppäreistä. Kotikulmillaan hänet tunnetaan 
jengitappelussa kuolleen rap-legendan tyttärenä.  
Bri tahtoo kuitenkin näyttää olevansa paljon enemmän. 
Kun hänen äitinsä menettää työnsä, ja perhe joutuu 
ahdinkoon, unelma läpimurrosta muuttuu pakoksi. 
Epäonnistuminen ei enää ole vaihtoehto. 
 

Nämä kirjat eivät 
lopu heti kesken! 

Kirjavinkkejä paljon lukeville  
yläkouluikäisille  
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Rogerson, Margaret: Kirjojen tytär (Karisto 2020) 

Elisabeth on kasvanut yhdessä Austermeerin 
suurkirjastoista loitsukirjojen keskellä ja toivoo pääsevänsä 
vaarallisten kirjojen vartijaksi. Kun joku vapauttaa kirjaston 
vaarallisimman kirjan, Elisabeth vaikuttaa syylliseltä ja 
hänet viedään kuulemaan tuomionsa. Pian hän löytää 
itsensä keskeltä juonta, joka uhkaa syöstä kirjastot ja koko 
maailman turmioon. 

Gier, Kerstin: Pilvilinna (Gummerus 2019) 

17-vuotias Fanny on palkattu hotelli Pilvilinnaan 
apulaiseksi. Hän pitää huolen, että uudenvuodenjuhliin 
saapuvien hotellivieraiden elämä on lokoisaa ja ylellistä. 
Kaikki vieraat eivät kuitenkaan taida olla sitä, mitä sanovat 
olevansa. Mitä juonia hotellissa oikein punotaan?  
Äkkiä Fanny on keskellä seikkailua, jonka myötä hän 
saattaa menettää työnsä – ja sydämensä. 

Wegelius, Jakob: Hudson Queenin ruusu (WSOY 2022) 

Sally Jonesin ja Henry Koskelan Hudson Queen -laivan 
uumenista löytyy helminauha, jonka jäljet johtavat 
Skotlantiin. Koneenkäyttäjägorilla ja suomalaiskapteeni 
lähtevät matkalle palauttaakseen korun oikealle 
omistajalle. Glasgowssa retki saa kuitenkin kohtalokkaan 
käänteen, ja Sally Jones joutuu lopulta hengenvaaraan. 
Jatkoa Merten gorillalle (WSOY 2017). 

Mikama, Anniina: Myrrys (WSOY 2021)  

15-vuotias orpo Niilo elää kovissa oloissa Kivihalmeen 
talon kasvattina. Hän ei muista omaa menneisyyttään, eikä 
siitä puhuta. Karhun raadeltua talon perillisen, apuun 
tullut tietäjä ottaa Niilon rengikseen palkkioksi avustaan ja 
lupaa perehdyttää hänet ammattinsa saloihin. Kuinka käy, 
kun Niilo saa selville kasvatti-isännän tekemät vääryydet? 

Crossan, Sarah: Yksi (S&S 2018) 

Grace ja Tippi eivät siedä tuijotusta, mutta ovat tottuneet 
siihen. He ovat siamilaiset kaksoset, aina yhdessä. Kun 
perheellä ei ole enää varaa kotikouluun, tyttöjen on 
mentävä tavalliseen kouluun. Vaikka se on vaikeaa, 
samalla maailma avartuu. Pian tytöillä on edessä raastava 
valinta. Heidän on tehtävä päätös, joka voi muuttaa kaiken 
peruuttamattomasti. 

Acevedo, Elizabeth: Maata jalkojen alle (Karisto 2021)  

Camino Rios asuu Dominikaanisessa tasavallassa ja 
haaveilee lääketieteen opinnoista. Newyorkilainen Yahaira 
Rios puolestaan ei ole puhunut isälleen sitten edelliskesän, 
jolloin hän kuuli tämän toisesta vaimosta.  
Säeromaanissa toisilleen tuntemattomat tytöt saavat 
kuulla olevansa sisaruksia, kun heidän isänsä menehtyy 
lento-onnettomuudessa. 

Woodson, Jacqueline: Ruskea tyttö unelmoi  
(S&S 2021) 

Millaista oli kasvaa Yhdysvalloissa ruskeana tyttönä  
1960- ja 70-luvuilla, kun rotuerottelulakien kumoamisesta 
ei ollut vielä kauan? Säeromaani pohjautuu kirjailijan 
omiin kokemuksiin ja kertoo erityisesti siitä ilosta ja 
voimasta, jonka hän sai jo nuorena kirjoittamisesta – 
lukihäiriöstään huolimatta. Rakkaus tarinoihin synnytti 
rakkauden kirjoittamiseen. 

Luttinen, Meri: Myrskynsilmä (WSOY 2020) 

Keskikesän yöttömänä yönä Kainu seisoo 
punamultakehien reunalla. Kehistä nuoret tytöt löytävät 
oman paikkansa elämässä: yleensä emännyyden, äitiyden 
tai käsityöläisyyden. Sisimpänä oleviin kehiin kukaan ei ole 
päässyt aikoihin. Kun Kainu astuu keskimmäiseen kehään, 
hänen osakseen lankeaa suuri tehtävä. Sen myötä hänen 
on myös selvitettävä, kuka hän itse on. 


