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Sukella scifiin
•
•
•
•
•

Andy Weir: Artemis
• Vauhdikas avaruusseikkailu kuussa salakuljettajana toimivasta Jazzista
Cecelia Ahern: Flawed / Perfect
• Maailmassa on vain kahdenlaisia ihmisiä: täydellisiä ja viallisia. Vain yksi virhe
voi tehdä ennen täydellisestä ihmisestä viallisen.
Tahereh Mafi: Shatter Me
• 17-vuotiaan Julietten kosketus tappaa ja hänen on tehtävä valinta – onko hän
eristetty vanki vai sotilas. Sarjan ensimmäinen osa.
Hugh Howey: Siilo
• Ihmiskunnan rippeet elävät valtavassa maanalaisessa siilossa ja elämää
ulkopuolella muistellaan vain legendoissa. Trilogian aloitus.
Margaret Atwood: Testamentit tai The Testaments
• Totalitaristisen Gileadin valtion tapahtumia 15-vuotta Orjattaresi romaanin
tapahtumien jälkeen

Fantastista!
•
•

•

•

•
•

Cassandra Clare: Keskiyön valtiatar
•
Emma ja Julian ovat varjometsästäjiä. Kun kaupunkia ravistelee murhien sarja, Emma näkee
tilaisuuden kostaa vanhempiensa kuoleman.
Matt Haig: Kuinka aika pysäytetään
•
Tom näyttää ihan tavalliselta mieheltä, mutta on todellisuudessa elänyt jo vuosisatoja. Hän voi elää
suhteellisen normaalia elämää, kunhan muistaa, että rakastua ei saa.
Siri Pettersen: Odininlapsi
•
Karuun pohjoiseen maailmaan sijoittuva seikkailu. Korpinkehät-fantasiatrilogian ensimmäinen osa.
Sally Green: The Smoke Thieves
•
Viisi nuorta, joiden käsissä on maailman kohtalo. Viisi valtakuntaa konfliktin partaalla. Kirja aloittaa
fantasiasarjan.
Leigh Bardugo: Varjo ja riipus tai Shadow and Bone
•
Alinan uinuneet voimat heräävät ja tieto hänen kyvyistään leviää salaperäisten Grishojen korviin
Tomi Adeyemi: Veren ja luun lapset tai Children of Blood and Bone
•
Zeliellä on mahdollisuus tuoda kadonnut magia takaisin ja tuhota Orishaa hallitseva paha
kuningas

Nyt vähän jännittää...
•

•

•
•

Stuart Turton: Evelynin seitsemän kuolemaa tai The Seven Deaths of
Evelyn Hardcastle
• Kartanon tytär Evelyn murhataan joka ilta klo 23 ellei painajaismaista
kierrettä saada katkaistua
Ransom Riggs: Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
• Kaukaisella saarella on elänyt eriskummallisia lapsia – ehkä jopa
vaarallisia. Mitä heille on tapahtunut? Aloittaa sarjan ja myös elokuvana.
Courtney Summers: Sadie tai englanniksi
• Karu tarina Sadiesta, joka lähtee kostamaan sisarensa murhaa
Karen M. McManus: Yksi meistä valehtelee tai One of Us Is Lying
• Viisi oppilasta jää jälki-istuntoon, vain neljä selviää siitä hengissä.
Jokainen on epäilty ja kaikilla on jotain salattavaa. Tulossa Netflix-sarja.

Myös tv:stä tuttu
•

•

•

•

Andrzej Sapkowski: Noituri-sarja
•
Myös konsolipeleistä ja Netflix-sarjasta tutun Noituri Geralt Rivialaisen tarina
Deborah Feldman: Unorthodox
•
Ortodoksijuutalainen nuori nainen pakenee rajoittavasta yhteisöstään ja yrittää selvitä ulkopuolisessa
maailmassa, joka on hänelle täysin vieras. Myös Netflix-minisarja.
Nicola Yoon: The Sun Is Also a Star
•
Natasha on laiton siirtolainen, jota odottaa karkotus. Viime hetkellä hän törmää Danieliin, ja kohtalo
puuttuu peliin. Myös elokuvana.
Jody Houser: Stranger Things: The Other Side
•
Will Byers joutuu outoon maailmaan joka, joka on synkkä versio hänen omastaan. Myös Netflix-sarja.

•

Madeleine L'engle: A Wrinkle In Time
•
Meg lähtee etsimään aikaan ja avaruuteen kadonnutta isäänsä. Sarjan ensimmäinen osa, myös
elokuvana.

•

Kevin Kwan: Ökyrikkaat aasialaiset tai Crazy Rich Asians
•
Trilogian aloittava Ökyrikkaat aasialaiset kertoo Rachelista, jonka poikaystävä vie tämän Singaporeen
tapaamaan perhettään, joka onkin Rachelin yllätykseksi älyttömän rikas. Myös elokuvana.

Rakkautta ja muita ongelmia
•
•
•

•
•
•

Katharine McGee: Amerikan kuninkaalliset tai American Royals
•
Prinsessa Beatricesta on tulossa Amerikan ensimmäinen kuningatar, mikä antaa hänen
nuoremmalle sisarelleen vapauden tehdä melkein mitä vain.
Jenny Lee: Anna K – A Love Story
•
Moderni versio Tolstoin Anna Kareninasta. Manhattanin seurapiiriprinsessa Anna rakastuu
toivottomasti ja joutuu miettimään, mitä on valmis uhraamaan rakkauden eteen.
Meredith Russo: If I Was Your Girl
•
Amanda on korjannut sukupuolensa ja joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle
koulukiusaamisen takia. Amada on päättänyt salata menneisyytensä, mutta miten käy, kun hän
rakastuu.
Holly Bourne: It Only Happens in the Movies
•
Audrey on saanut romantiikasta tarpeekseen, kun poikaystävä on jättänyt hänet julmasti. Silti
salamarakkaus iskee, kun hän kohtaa Harryn uudessa työpaikassaan.
David Nicholls: Suloinen suru
•
Charlien kesäloma alkaa ankeissa merkeissä, kunnes ihana Fran ilmestyy Charlien elämään. Charlie
on valmis tekemään melkein mitä tahansa voittaakseen Franin puolelleen.
Angie Thomas: Viha jonka kylvät tai The Hate U Give
•
Starr asuu köyhällä, mustien asuinalueella Amerikassa. Hänen elämänsä mullistuu, kun poliisit
ampuvat hänen ystävänsä, joka ei ole tehnyt mitään väärää.

Sarjiksia
•
•
•
•

•
•
•

Sarah Andersen: Big Mushy Happy Lump
•
Humoristisia kuvauksia elämän, aikuisuuden ja välillä ihan vain olemisen vaikeudesta.
John Allison: Giant Days
•
Palkittu sarjakuvasarja yliopistonuorista. Piirtäjätiimissä myös suomalainen Max Sarin.
Nagabe: The Girl From the Other Side: Siúil, a Rún
•
Taianomainen tarina tytöstä ja hänen demonisesta seuralaisestaan. Aloittaa sarjan.
Mariko Tamaki & Rosemary Valero-O’Connell: Laura Dean Keeps Breaking Up With Me
•
Ongelmallisesta suhteesta ja oman henkisen hyvinvoinnin tärkeydestä
Emma Vieceli: Life is Strange
•
Kun ajan suuntaa voi muuttaa, jokainen valinta luo uuden todellisuuden. Myös konsolipeli
Joe Hill: Locke & Key
•
Synkkä kartano, jonka ovista kuljettuaan kukaan ei ole entisensä. Myös Netflix-sarja.
G. Willow Wilson: Ms. Marvel
•
Teinityttö New Jerseystä saa supervoimat ja ottaa nimekseen Ms. Marvel ihannoimansa
Carol Danversin mukaan. Aloittaa sarjan.

Tämä on totta (?)
•

•
•
•
•
•
•
•

Cara J. Stevens: BTS: Rise of Bangtan
•
K-pop-yhtye BTS:n tarina Etelä-Koreasta maailmanlaajuiseen suosioon
Anne Frank: The Diary of a Young Girl
•
13-vuotiaan juutalaistytön tarina toisen maailmansodan vainoissa
Vilja-Tuulia Huotarinen: Heistä tuli taiteilijoita
•
12 fiktiivistä tarinaa suomalaisista naistaiteilijoista nuorina
Hannah Fry: Hello world. Kuinka selviytyä algoritmien aikakaudella
•
Mitä algoritmit oikeastaan ovat ja mihin kaikkeen niitä käytetään?
Erkka Mykkänen & Thomas Kirjonen: Kasmir: Annoskateus
•
Biisinteosta ja keikkalavoilta keittiöön ja resepteihin
Mikko Aaltonen: JHT: Musta lammas
•
Listaennätyksiä tehneen ja jo uransa lopettaneen räp-artistin tarina
Salla Tuomivaara: Syötävät koirat ja sympaattiset siat
•
Kirja vie lukijan kohtaamisiin eläinten kanssa erilaisissa ympäristöissä
Viv Groskop: Älä heittäydy junan alle ja muita elämänoppeja venäläisistä klassikoista
•
Letkeä ja humoristinen elämäntaito-opas esittelee venäläisistä klassikoista poimittuja
viisauksia

Kiitokset!
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