BRONTË, EMILY: HUMISEVA HARJU
(Rakkaus, Klassikko)

Eletään vuotta 1801. Herra Lockwood saapuu Humisevan harjun maalaistaloon
tapaamaan uutta vuokraisäntäänsä, töykeää ja epämiellyttävää herra Heathcliffiä.
Vierailun aikana nummilla puhkeaa myrsky ja Lockwood joutuu yöpymään
Humisevassa harjussa. Yöllä Lockwood näkee unen, joka saa hänet entistä
kiinnostuneemmaksi herra Heathcliffin menneisyydestä. Palattuaan kotiinsa hän saa
kuulla taloudenhoitajaltaan tarinan orvosta pojasta, jonka Humisevan harjun entinen
isäntä otti säälistä hoiviinsa. Poika rakastuu isännän tyttäreen Catherineen, mutta
kuinka käy tämän rakkaustarinan?
Otava 2008
Ikäsuositus: 13 –
25 kpl

EDWARDSON, ÅKE: SAMURAIKESÄ
(Jännitys)

12-vuotias Kenny aikoo aikuisena samuraiksi. Hän harjoittelee järkkymätöntä
mielentyyneyttä ja haaveilee jaloista miekkataisteluista. Kenny joutuu kamalaan
kesäsiirtolaan, jossa on ankara kuri ja huonoa ruokaa. Tukenaan joukko salaista
linnoitusta rakentava poikajoukko Kenny ryhtyy kapinoimaan päävihollistaan,
siirtolan johtajatarta vastaan.
Otava 2006
Ikäsuositus:
26 kpl

ETSIJÄT: NOVELLEJA NUORILLE
(Novellit, Nuoret)

Kokoelmassa on 15 tarinaa, joissa nuoret etsivät kuka mitäkin, rakkautta, oikeutta,
mielenrauhaa, ystävyyttä, menestystä, jännitystä tai vaikkapa laulavaa mummoa.
Tarinat kietovat itseensä niin huumoria kuin kauhujuttujakin.
Tammi 2011
Ikäsuositus: 1226 kpl

GRINDLEY, SALLY: SILKKIPÄÄSKY
(Suru, Rankka)

Silkkipääsky on 11-vuotias kiinalaistyttö, joka elää onnellisena äitinsä ja
pikkuveljensä kanssa. Kaikki kuitenkin muuttuu, kun Silkkipääskyn setä päättää
myydä tytön markkinoilla ja hän joutuu palvelijaksi rikkaaseen
kaupunkilaisperheeseen. Kuultuaan millaisia suunnitelmia perheellä on hänen
varalleen, Silkkipääsky päättää paeta ja niin alkaa pitkä kotimatka.
Otava 2007
Ikäsuositus:
27 kpl

HÄMÄLÄINEN, KARO: SAMULI KUMMITUSPULASSA
(Helppolukuinen, Huumori)

Samuli tietää, ettei kummituksia ole olemassa. Hän on kuitenkin mennyt väittämään
kaverilleen Veli-Matille, että hänen vanhassa huoneessaan on muka kummitellut.
Kun pojat päättävät yhdessä houkutella kummituksen kolostaan, Samuli ei olekaan
enää niin varma siitä, onko kummituksia olemassa vai ei…
Tammi 2008
Ikäsuositus:
18 kpl

KUJANPÄÄ, MARI: MINÄ JA MURO
(Suru, Ystävyys, Helppolukuinen)

9-vuotiaan Lauha on yksinäinen: koulukaverit sanovat, että hän haisee pahalle ja
kotona häntä ei huomioida. Lauhan ainoa ystävä on Muro-nalle, joka ymmärtää
Lauhan murheita. Kaikki muuttuu, kun kouluun tulee uusi työharjoittelija, Heta.
Otava 2009
Ikäsuositus:
27 kpl

LEHTINEN, TUIJA: BLONDI JYRSIJÄ
(Nuoret, Koulu, Ystävyys, Ihastus)

Joona, Poju ja Erkki-Tapio eli E.T. ovat tunteneet pienestä pitäen. Kun E.T. tulee
samaan lukioon Joonan ja Pojun kanssa, rakastuu tämä heti koulun kauneimpaan
tyttöön ja tarvitsee ystäviensä apua tämän iskemisessä. Mutta miksi Milla Marillaa
kutsutaan blondiksi jyrsijäksi? Entä miten käy poikien ystävyyden?
Otava 2006
Ikäsuositus:
28 kpl

LÄHTEENMÄKI, LAURA: ALEKSANDRA SUURI
(Mustasukkaisuus, Nuoret)

Aleksandra on kaunis ja suosittu. Hän odottaa kovasti syksyllä perheeseensä
saapuvaa hollantilaista vaihto-oppilasta Timiä ja päättää tehdä kaikkensa, jotta tällä
olisi hauska vuosi. Aleksandra toimii Timin tulkkina, opintoneuvojana, seuraneitinä..
ja joutuu toistuvasti peittelemään pojan sekoiluja. Pian Aleksandra huomaakin
jäävänsä täysin valloittavan Timin varjoon…
WSOY 2010
Ikäsuositus:
26 kpl

MANNINEN, RAILI: AURINKOMYRSKY
(Helppolukuinen, Seikkailu, Harrastukset)

Luonnon ja avaruuden ihmeet ovat Jonin mielestä paljon kovempia juttuja kuin
tietokonepelit. Hän käy koiransa Mustin kanssa tähtikerhossa ja haaveilee
näkevänsä revontulia. Kerhon havaintoretki tyssää Mummin syntymäpäiviin, mutta
onneksi taivas leiskuu mummolassakin. Joni, Musti ja pikkusisko hiipivät öiseltä
mummin pihalta etsimään aurinkomyrskyjä ja päätyvät hurjan salakuljettajan
jäljille.
WSOY 2005
Ikäsuositus:
27 kpl

MARTTINEN, TITTAMARI: VIIVI PUSU JA TUHKIMON TENNARI
(Koulu, Ihastus)

Viivi Pusun luokka joutuu remontin vuoksi muuttamaan Ruusuvuoren koulun
tornihuoneeseen. Opettaja saa muutosta puhtia työhönsä, mutta entäpä oppilaat?
Viivi ainakin epäilee joutuneensa koulukiusatuksi, sillä hänen pulpetissaan istuu
luuranko.
Tammi 2004
Ikäsuositus:
25 kpl

MÄKI, HARRI ISTVÁN: NAAMIOSANKARIT PULASSA
(Helppolukuinen, Huumori, Jännitys, Seikkailu)

Jannen kissa Nöpö rakastuu minipossuun nimeltä Jo-Jo.
Samalla Janne ja Jukka tutustuvat minipossun isäntään, Akiraan, jonka
vanhemmilla on sarjakuvaliike. Akiralla on myös oma videokamera. Ystävykset
päättävät ryhtyä kuvaamaan elokuvaa naamiosankareista ja tapahtumapaikaksi
valitaan autojen hautausmaa.
Tammi 2002
Ikäsuositus:
28 kpl

NEWBERY, LINDA: VALLATON VESSELI
(Helppolukuinen, Eläimet, Ongelma, Perhe)

Teemu on aina toivonut itselleen koiraa. Puistossa Teemu tapaa kotoaan
karanneen koiran ja innostuu: iloinen ja tarmokas Vesseli on juuri sellainen
lemmikki, jonka Teemu tahtoisi itselleen. Mutta miten käy Teemun
koirahaaveiden, kun Teemun sisko tuntuukin olevan allerginen eläimille?
Kustannus-Mäkelä 2007
Ikäsuositus: 7-9
26 kpl

NIEMI, MIKAEL: POPULÄÄRIMUSIIKKIA VITTULANJÄNKÄLTÄ
(Nuoret, Huumori, Musiikki)

Matti ja Niila kasvavat Pajalan Vittulassa, toisella puolen Torniojokea. Niila saa
Amerikan serkuiltaan lahjaksi Beatlesin singlen, mutta Niilan lestadiolaisessa
kodissa ei hyväksytä levyä saati sitten levysoitinta. Pojat kuuntelevat levyn salaa
Matin siskon levysoittimella ja jokin heissä muuttuu peruuttamattomasti.
LIKE 2001
Ikäsuositus:
28 kpl

NOPOLA, SINIKKA: RISTO RÄPPÄÄJÄ SAA ISÄN
(Helppolukuinen, Harrastukset, Perhe)

Elvi-täti on sitä mieltä, että Risto on liian tyttömäinen eikä aikuisena pärjää
miesten karskissa maailmassa ellei hän pian saa miehekästä ja urheilullista
isähahmoa. Niinpä Rauha ryhtyy lehti-ilmoituksen avulla etsimään Ristolle isää!
Pian löytyykin sopiva isähahmo nimeltään Lennu Lehmusmäki, mutta miksi hän ei
suostu paljastamaan kasvojaan?
Tammi 2011
Ikäsuositus:
28 kpl

NUOTIO, EPPU - TOLONEN, TUUTIKKI: KUUNSULKA
(Ystävyys, Salaisuudet, Ihastus)

Parhaiden ystävysten Aallon ja Myrskyn syksy on kaikkea muuta kuin tavallinen:
Myrsky on kaupungin toiselle laidalle, kauas tyttöjen entisestä yhteisestä
kotitalosta. Myrskyn äiti taas ilmoittaa muuttavansa pääkaupunkiin vuosien
poissaolon jälkeen ja Aalto on päässyt mukaan oikeaan sirkusesitykseen. Syksyn
lehtien mukana ilmassa leijailee pieniä ja suuria salaisuuksia.
Tammi 2006
Ikäsuositus:
27 kpl

NUOTIO, EPPU - TOLONEN, TUUTIKKI: UNIENVAIHTAJA
(Ystävyys)

Parhaat ystävykset Myrsky ja Aalto lähtevät kesätöihin Himlaholmin saareen
Myrskyn taiteilija-kummitädin taidenäyttelyyn. He ovat riemuissaan, kun saavat
viettää kolme viikkoa Kirsikan vierastalossa asuen ja taidenäyttelyn vieraita
opastaen. Näyttelyn pääteos on suuri patsas, Unienvaihtaja. Mutta mikä kumma
tämä Unienvaihtaja oikeastaan on?
Tammi 2005
Ikäsuositus:
28 kpl

ORWELL, GEORGE: ELÄINTEN VALLANKUMOUS
(Eläimet, Huumori)

Klassikko vallan väärinkäytöstä, jossa juopon maanviljelijän maatilan eläimet
ottavat vallan omiin käsiinsä kyllästyttyään huonoon kohteluun. Vallankumousta
johtavat siat alkavat hallinnoida tilaa ”animalismin” periaattein, jonka
seurauksena muiden eläinten olot kovenevat. Sikojen ylivalta kohoaa huippuunsa
ja niiden käyttäytyminen muita eläimiä kohtaan alkaa saada piirteitä ihmisen
valtakaudelta.
WSOY 2010
Ikäsuositus:
25 kpl

PARKKINEN, JUKKA: ALI MUSTAN MATKA MIKLAGÅRDIIN
(Seikkailu, Historia)

Jännittävä seikkailu nuoren viikingin Ali Mustan ja hänen ystävänsä Halfdanin
matkoista Laatokanlinnasta norjalaisten viikinkien soutumiehinä aina
Konstantinopoliin, Miklagårdiin saakka, jonne pojat matkaavat toiveissaan
rikastua. Alilla on mukanaan äidiltä saatu kallisarvoinen tikari, joka johdattaa
pojat seikkailusta toiseen. Laiva joutuu Seldsukien kaappaamaksi ja pojat jäävät
vangeiksi. Onkohan Alin tikari lopulta kirous vai siunaus ja pääsevätkö pojat
vapaiksi sieppaajiltaan?
WSOY 2008
Ikäsuositus:
26 kpl

PARKKINEN, LEENA: PIKKUVELI JA MAINIO HARHARETKI
(Seikkailu. Tutkimusmatkailu)

Mielikuvituksellinen ja jännittäjä seikkailu pikkuveljestä, jonka isosisko eli
kreivitär Rebecka Pitäjänmäki raahaa mukaansa keskelle suoviidakkoa
pyydystämään suonsilmärusettianakondaa. Saadakseen himoitsemaansa
julkisuutta kreivitär haluaa ottaa kuvan harvinaisesta käärmeestä ja tätä varten
hän käyttää vastentahtoista pikkuveljeään syöttinä. Kaikki ei mene kuitenkaan
ihan suunnitelmien mukaan ja pikkuveli tempautuu maailman pienimmän apinan
kanssa huimaan seikkailuun, jossa hän törmää muun muassa jättiläismummoon
ja tämän kolmijalkaiseen kävelevään koirataloon.

TEOS 2017
Ikäsuositus:
26 kpl

PERTTULA, PIRKKO-LIISA: MOURU JA RÄPPI JA SAR-VI-KUO-NO-SII-LI
(Eläimet, Perhe, Seikkailu)

Maatilan kissaperhe saa vieraiksi kissasukulaisia kaupungista. Perheen poikakissa
Mourun tehtävänä on pitää seuraa serkkupojalleen Räpille. Mouru päättääkin
esitellä Räpille lähiympäristöä. Tästä seuraa seikkailu, jonka aikana
kaupunkilaiskissa ja maalaiskissa tulkitsevat maaseutua kumpikin omalla
tavallaan. Hauskan seikkailun lomassa kissaserkukset kohtaavat muun muassa
lehmänpesän, pistelevän säkkituolin sekä käveleviä pilviä!
WSOY 2006
Ikäsuositus: II-III LK
28 kpl

PUIKKONEN, ARJA: HALOO, KUULEEKO KAUPUNKI
(Kiusaaminen, Erilaisuus)

Annaa harmittaa aivan valtavasti. Koko kesäloma tuntuu olevan pilalla, sillä
hänen vanhempansa ovat lähdössä Italiaan työmatkalle ja hän joutuu
serkkujensa luo maalle. Kännykällä soittelu on kielletty ja serkkupoika Nikokin
tuntuu tylsältä. Naapurista sentään löytyvät Lampisen veljekset. Anna huomaa
kuitenkin pian, että Nikoa kiusataan, mikä johtaa lopulta vauhdikkaaseen takaaajoon.
Otava 2003
Ikäsuositus: (Anna on 10v)
22 kpl

RANIVAARA, JORMA: SKEITTAAJAN PALUU
(Harrastukset, Huumori)

Kuopiolaisen 12-vuotiaan Teemu Järvisen elämä täyttyy skeittaamisesta. Teemu
yrittää oppia heel flipin, mutta sen tekevät hankalaksi kaiken maailman
mustaviikset ja valittavat mummot, jotka vastustavat uuden rampin
rakentamista. Teemu on silti päättänyt skeitata, vaikka mikä tulisi.
WSOY 2004
Ikäsuositus:
24 kpl

REMES, ILKKA: KIROTTU KOODI
(Jännitys, Salaisuudet)

14-vuotias Aaro Korpi on luokkaretkellä Vatikaanissa. Sikstuksen kappelissa
Aaro joutuu yllättäen tunnetun taideteoksen tuhrimisen todistajaksi ja päätyy
poliisikuulusteluihin. Tauluun kohdistuva tihutyö on kuitenkin vain hämäystä,
sillä varkailla on tähtäimessä se oikea taulu, johon on kätketty salainen koodi.
Aaro pääsee rikollisten jäljille, mutta poliisi ei usko nuorukaista. Kaverinsa Nikon
kanssa Aaro lähtee Alpeille selvittämään koodin salaisuutta ja jäljittämään
rikollisia. Saavatko pojat selville koodin salaisuuden ja mikä taiderikoksen
taustalla onkaan?
WSOY 2006
Ikäsuositus:
27 kpl

REMES, ILKKA: OPERAATIO SOLARIS
(Seikkailu, Jännitys, Salaisuudet)

Varkaus museosta. Sähköhäiriöitä aiheuttava löytö, joka halutaan väkisin viedä
Aaro Korvelta. Netin mukaan samankaltaisia, outoja tapauksia Intiassa ja
Australiassa. Ja erikoisen saksalaisprofessorin mukaan myös signaaleja
avaruudesta sekä yhteys muinaisiin Maya-temppeleihin. Mitä ihmettä pohjoisen
kaamoksessa on meneillään? Paikalla on jo USA:n salainen erikoisyksikkö,
suomalaiset poliisit, CNN:n uutiset - ja Aaro. Silloin tapahtuu varmasti...
WSOY 2009
Ikäsuositus:
28 kpl

SAARINEN, VIRPI: HÄMÄRÄNKOIRA
(Helppolukuinen, Eläimet)

Kuudesluokkalainen Tomppa on taas joutunut muuttamaan uudelle
paikkakunnalle. Tomppa on yksinäinen eikä koulunkäyntikään oikein suju.
Tompan elämä muuttuu yllättäen, kun hän tekee pihapiirin ladosta
uskomattoman löydön…
Otava 2006
Ikäsuositus:
26 kpl

SANDSTRÖM, TUULA: WEETI JA VIIHDYTYSAJOT
(Helppolukuinen, Huumori, Koululaiset)

Paijulan tokaluokan opettajaan on iskenyt syysväsymys. Piristykseksi päätetään
järjestää juhlat ja oppilaat saavat itse vastata esityksistä. Mutta juhlapäivänä
kaikki ei suju aivan kommelluksitta…
WSOY 2007
Ikäsuositus:
28 kpl

TIITINEN, ESKO-PEKKA: VILLAPÄÄT
(Musiikki, Koulu)

Timppa on viisitoistavuotias nuori, joka on muuttanut asumaan pienelle
paikkakunnalle Itä-Suomeen. Koulu ei pahemmin kiinnosta ja elämäkin tuntuu
aika sekavalta. Kaikki on hakusessa, kielikin. Mutta sitten yhdellä musiikintunnilla
opettaja vetää oikeasta narusta, antaa Timpan käteen kitaran ja pyytää häntä
kavereineen tekemään yhdessä esityksen.
Tammi 2008
Ikäsuositus:
26 kpl

TRENTER, LAURA: APUA, RYÖSTÖ
(Jännitys)

9-vuotias Sebastian joutuu ystävänsä Johannan kanssa postiryöstön
silminnäkijäksi. Tapaus säikäyttää Sebastianin perinpohjaisesti, mutta pitää
päänsä kylmänä ja haluaa ryhtyä selvittämään ryöstöä. Hänellä on nimittäin
johtolanka: yhdellä huppumiehistä oli samanlaiset kengät kuin heidän
epäilyttävän tuntuisella naapurillaan...
Otava 2006
Ikäsuositus:
26 kpl

TRENTER, LAURA: TULI ON IRTI
(Jännitys)

Ystävykset Frida ja Isabella polttavat salaa tupakkaa aution mökin pihassa.
Yhtäkkiä tytöt tajuavat jonkun katselevan heitä metsän varjoista, ja päättävät
paeta. Pian syttyy tulipalo ja tyttöjä alkaa huolettaa: Ovatko he sammuttaneet
tupakkansa kunnolla? Onko tulipalo heidän syytään? Kun poliisit löytävät
raunioista luita, on Frida varma, että he ovat vahingossa murhanneet jonkun.
Ehkä se on Kahjo-Reine - vähän omituinen nuori mies, joka asuu yksin
asuntovaunussa ja jota kukaan ei ole nähnyt vähään aikaan...
Otava 2007
Ikäsuositus:
26 kpl

WALTARI, MIKA: SUURI ILLUSIONI
(Rakkaus)

Nuori toimittaja Hart elää 1920-luvun Helsingissä. Hart rakastuu palavasti
kauniiseen Caritakseen sekä ystävystyy katkeraan kirjailija Hellakseen, jolla on
yhteinen menneisyys Caritaksen kanssa. Kuinka käy tässä kolmiodraamassa?
WSOY 2008
Ikäsuositus:
28 kpl

WIDMARK, MARTIN: ELOKUVATEATTERIN ARVOITUS
(Eläimet, Helppolukuinen, Jännitys)

Vallilassa on kadonnut jo kolme koiraa ja niiden omistajilta vaaditaan
lunnasrahoja. Lasse-Maijan etsivätoimiston Lassen ja Maijan on ryhdyttävä
selvittämään tapausta ja sattumalta rikoksen jäljet johtavat heidät
elokuvateatteriin. Kuka oikein kidnappaa koiria ja miksi?
Tammi 2007
Ikäsuositus: II-III LK
27 kpl

VUORIO, MARIA: SIITÄ EI KUKAAN TIEDÄ
(Novellit)

Kokoelmassa 18 lumoavaa tarinaa salaisuuksista, yllätyksistä, hätkähdyttävistä
uutisista ja haaveista sekä omituisista paljastuksista ja tietolähteistä milloin
ihmisten, milloin eläinten tai esineiden kertomina.
Tammi 2005
Ikäsuositus:
26 kpl

