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scifi

Dan Simmons: Hyperion 
Sota raivoaa katastrofin partaalla olevassa galaksissa. Seitsemän pyhiinvaelta-
jaa lähestyy Hyperionin Aikahautoja, kauhistuttavan Lepinkäisen kotia. 

Philip K. Dick: Ubik 
Puolelle maailman väestöstä on kehittynyt paranormaaleja kykyjä. Samanai-
kaisesti väestö ilman yliluonnollisia kykyjä yrittää varjella yksityisyyttään.

Octavia E. Butler: Aamunkoitto 
Lilith herää ydinsodan jälkeiseen maailmaan huomatakseen, että avaruuden 
muukalaiset ovat viimeinkin löytäneet Maan jälleenasuttavaksi.

Douglas Adams: Linnunrata: viisiosainen trilogia
Scifi-parodiassa maailmankaikkeus kolutaan kaukaisinta kolkkaa myöten ja 
siinä sivussa saadaan selville elämän tarkoituksen. 

Andy Weir: Yksin Marsissa
Astronautti Mark Watneyn oli tarkoitus olla yksi ensimmäisistä ihmisistä 
Marsissa. Nyt hän on varmasti ensimmäinen ihminen, joka kuolee siellä.

scifi

Jeff VanderMeer: Hävitys
Retkikunta-12 lähtee tuntemattoman voiman eristämälle Alue-X:lle, jossa se 
törmää sekä ulkopuolisiin kauhuihin että sisäisiin jännitteisiin.

Connie Willis: Tuomiopäivän kirja 
Vuonna 2054 opiskelijatyttö Kivrin lähetetään keskiaikaan, joka oli vaarallis-
ta ja synkkää aikaa.

Alastair Reynolds: Prefekti
Tom on Timanttivyön utopistisessa yhteiskunnassa prefekti, eräänlainen po-
liisi, ja yksi parhaista. Hän joutuu taisteluun valtaa janoavan Auroran kanssa.

William Gibson: Neurovelho
Monikansalliset yhtiöt käyvät sotaa vaihtoehtotodellisuudessa, jonne palkka-
soturi Case on soluttautunut. Cyberpunk-klassikko.

Richard M. Morgan: Muuntohiili 
2400-luvulla Laurens Bancroft tuo Takeshi Kovacsin maan päälle selvittä-
mään Bancroftin omaa kuolemaa, jonka poliisi on julistanut itsemurhaksi. 

Katharine McGee: Tuhat kerrosta: Pudotus 
1000-kerroksisen pilvenpiirtäjän huipulla asuu nainen, joka on geneettisesti 
suunniteltu täydelliseksi. Hänellä on kaikki - paitsi mitä hän eniten haluaisi.



dystopia

Suzanne Collins: Nälkäpeli 
Nälkäpeli on vuotuinen tapahtuma ja koko maassa näytettävä tosi-TV-ohjel-
ma. Viimeinen hengissä selviytyjä on voittaja.

Cormac McCarthy: Tie 
Vähäeleisyyden voimaan luottaen McCarthy kuvaa kahden ihmisen arkea 
maailmassa, jossa elämä on elämisen arvoista vain vaivoin.

Dmitri Gluhovski: Metro 2033
Maa on raunioina ydinsodan jäljiltä. Parituhatta selviytyjää jatkaa elämäänsä 
Moskovan metrotunneleissa tietämättä, onko maailmassa jäljellä enää muita.

George Orwell: Vuonna 1984 
Mystinen Isoveli valvoo kaikkialla. Winston Smith väärentää työkseen histo-
riaa mutta on samalla alkanut epäillä totalitaristista järjestelmää. Klassikko.

Veronica Roth: Outolintu 
Tulevaisuuden yhteiskunnassa ihmiset jaetaan kykyjensä ja ominaisuuksiensa 
mukaan viiteen erilaiseen ryhmään.

Margaret Atwood: Orjattaresi 
Lähitulevaisuuden Yhdysvalloissa vanhatestamentilliset fundamentalistit 
ovat ottaneet vallan. Tv-sarja tunnetaan nimellä The Handmaid’s Tale.

Stephen King: Tukikohta 
Ilmoille pääsee hengenvaarallinen virus. Tartuntariski on lähes sataprosentti-
nen ja parannuskeinoa sairastuneille ei ole, paitsi joillain vastustuskykyisillä.

Hugh Howey: Siilo 
Ihmiset elävät siiloissa maan alla. Sääntöjen rikkojat karkotetaan maan pääl-
le, jonne yhteisön harmoniaa horjuttavat optimistit haaveilevat palaavansa.

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja 
Ihmiskunta sinnittelee veden vähyyden ja sen säännöstelyä hallitsevan dikta-
tuurin vallan alla. Teemestarien päiväkirjat muistuttavat entisistä ajoista.

Ernest Cline: Ready Player One 
Seitsemäntoistavuotias Wade Watts pelaa peliä, jonka voittaja perii maailman 
rikkaimman miehen ja universumillisen virtuaalimaailmoja.

Orson Scott Card: Ender 
Ender oli lahjakas poika, ja hänestä tuli maailman paras pelaaja. Mutta olisi-
ko hän myös maailmankaikkeuden paras?

Liu Cixin: Kolmen kappaleen probleema 
Pekingin poliisi pyytää nanotutkijaa soluttautumaan epäilyttävän tiedeyhdis-
tyksen riveihin. Tutkimukset johtavat salaperäiseen verkkopeliin.

Piia Leino: Taivas
Vuosi 2058. Kun Akseli saa käyttöoikeudet virtuaalitila Taivaaseen, ruumiin 
tavoitteena on kuolema. Kunnes hän tapaa Taivaan niityllä erään naisen.

Aleksi Delikouras: Nörtti: New Game 
DragonSlayer666 elää mieluiten virtuaalimaailmassa - vain äiti voisi estää 
häntä tulemasta maailman parhaaksi pelaajaksi!

Iain M. Banks: Pelaaja
Eräs suurimmista pelaajista, Jernau Morat Gurgeh, matkustaa Azadin impe-
riumiin kokeilemaan kykyjään pelissä, jonka voittajasta tulee keisari.

virtual reality



dystopia zombit ja ihmissudet

Max Brooks: Sukupolvi Z – zombisodan aikakirjat 
Katsaus zombisodan vaiheista paneutuu perusteellisesti syihin maailmanlaa-
juisen hätätilan taustalla.

Rick Yancey: 5. aalto 
Cassien päämäärä on pelastaa veljensä. Evanin kohtalo on pelastaa Cassie. 
Zombien tehtävä on tappaa.

Seth Grahame-Smith: Ylpeys ja ennakkoluulo ja zombit: klassinen rak-
kaustarina, nyt mukana myös väkivalta! 
Sankaritar Elisabeth Bennet tunnetaan erinomaisena zombintappajana. 
Mutta miten käy, kun paikalle ilmaantuu komea ja arrogantti Mr. Darcy?

Maggie Stifvater: Väristys 
Sydäntäsärkevän kaunis, jäänhauras tarina tytön ja ihmissuden rakkaudesta. 
Suositun trilogian avausosa.

M. R. Carey: Maailman lahjakkain tyttö
Kaikki zombit eivät ole vain tahdottomia hirviöitä, vaan osa heistä saattaa 
kirjoittaa uusiksi ihmiskunnan tulevaisuuden.

Elina Pitkäkangas: Kuura 
Kun lukiossa opiskelevan Inkan pikkuveli joutuu vakavaan onnettomuuteen, 
hän joutuu etsimään apua muurin varjoisalta puolelta, kylmästä susien yöstä.

Veronica Rossi: Paljaan taivaan alla 
Kaksi maailmaa. Suljetun kaupungin ihmiset elävät virtuaalimaailmassa. 
Ulkopuolella kamppaillaan todellisten ja pelottavien haasteiden kanssa.

Nevil Shute: Viimeisellä rannalla
Tuho – kobolttipommien aiheuttama radioaktiivinen pöly – lähestyy eteläistä 
pallonpuoliskoa. Asukkailla on elinaikaa jäljellä enää 8–9 kuukautta.

David Mitchell: Pilvikartasto 
Kiehtova romaani läpi vuosisatojen kestävästä vapauden etsinnästä, joka 
kietoo yhteen kuusi elämää eri aikakausilta ja maailmankolkista.

Josh Malerman: Lintuhäkki 
Maailma on ajautunut kaaokseen. Malorie sitoo silmät itseltään ja kahdelta 
lapselta, sillä kaikkein vaarallisinta on nähdä. 

James Dashner: Maze Runner: Labyrintti
Thomas herää muistamatta muuta kuin nimensä. Hän kohtaa lauman lapsia 
aukiolta, jota ympäröivät kivimuurit. Pakeneminen voi alkaa.

Ally Condie: Tarkoitettu
Tulevaisuudessa kaikki on säädeltyä. Cassielle, 17, esitellään hänen tuleva 
kumppaninsa. Mutta pian ruudulle ilmestyvätkin toisen pojan kasvot. 

Lauren Oliver: Delirium: rakkaus on harhaa 
Mitä jos eläisit maailmassa, jossa rakastuminen olisi laitonta? Dystooppinen 
ja ravisteleva romaani ympäristönsä arvot kyseenalaistavista nuorista.

Moira Young: Julma maa 
Kun Saban kaksoisveli siepataan, sisaren polkua viitoittaa vain kosto. Tuhou-
tuneessa jyhteiskunnassa hän kohtaa sekä vihollisia että ystäviä. 

Beth Lewis: Suden tie 
Ansastaja on opettanut Elkan selviytymään villissä erämaassa. Mutta mies, 
jonka Elka on kuvitellut tuntevansa, onkin tappaja. Alkaa pakomatka.



Stephen King: Painajainen 
Idyllisen pikkukaupungin uumenista kumpuaa ikiaikainen pahuus. Säälimät-
tömänä se levittää tuhoaan ihmisestä toiseen.

Chuck Hogan: Vitsaus 
Boeing-jumbo jää liikkumattomana kiitoradalle. Lähes kaikki matkustajat ja 
miehistön jäsenet ovat kuolleet, veri tyhjiin imettynä.

John Ajvide Lindqvist: Ystävät hämärän jälkeen 
Oskarin vilkkaassa mielikuvituksessa alkaa hahmottua mahdoton ajatus: entä 
jos hänen uusi ystävänsä ei olekaan ihminen vaan jotain muuta?

Sergei Lukjanenko: Yöpartio 
Moskovan kaduilla vaeltavat Muihin kuuluvat - velhot, noidat ja vampyyrit - 
joista osa on Valon, osa Pimeyden puolella. 

Justin Cronin: Ensimmäinen siirtokunta 
Amy Bellafontesta, jolla on harvinainen vastustuskyky vampyyrivirusta vas-
taan, tulee lähes olemattomiin kuihtuneen ihmiskunnan ainoa toivo.

Richard Matheson: Olen legenda 
Neville saalistaa ja tuhoaa vampyyreita armottomasti pyrkien samalla löytä-
mään selitystä vampyyreiden olemassaoloon ja niihin liittyviin uskomuksiin.

Bram Stoker: Dracula 
Dracula on Bram Stokerin luoma vampyyritarinoiden kauhistuttava hahmo, 
joka on kiehtonut lukijoita yli sadan vuoden ajan.

P. C. Cast: Merkitty 
Kun 16-vuotias Zoey joutuu vampyyrin merkitsemäksi, hänen on jätettävä 
perheensä ja muutettava Yön taloon, vampyyrien kouluun.

Stephenie Meyer: Houkutus 
Edward oli vampyyri. Osa hänestä janosi minun vertani. Olin silmittömästi, 
peruuttamattomasti rakastunut häneen.

Cassandra Clare: Luukaupunki 
Clary saa tietää New Yorkin toisesta todellisuudesta. Tässä alamaailmassa 
pitävät juhliaan ja välillä taistelevatkin vampyyrit, ihmissudet ja haltijat.

Anne Rice: Veren vangit 
Paholaismaisen kiehtova, tumman aistikas kulttiromaani vampyyreista, joita 
raastaa inhimillisyyden kaipuu ja sammumaton verenhimo.

J. R. Ward: Pimeyden rakastaja 
Kun yön varjot laskeutuvat New Yorkin Caldwellissa, alkaa kuolettava ajojah-
ti vampyyrien ja heidän metsästäjiensä välillä.

Abigail Gibbs: Illallinen vampyyrin kanssa 
Vampyyrit ovat tehneet selvää metsästäjistään. Nyt he vievät Violetin mu-
kaansa maailmaan, jollaisesta hän ei ole osannut edes uneksia.

Elizabeth Kostova: Historiantutkija 
Menestysromaani herättää henkiin vampyyrilegendan: Draculan viimeisen 
hautasijan jäljittäjät kohtaavat pahuuden silmästä silmään.

Anu Kuusenoksa: Prinssi jolla ei ollut sydäntä 
Judaksen ja Auroran kohtaaminen johtaa tapahtumiin, joissa vampyyrien 
vuosituhansien aikana rakentama ankara hierarkia murentuu. 

Elina Rouhiainen: Kesytön 
Raisa joutuu muuttamaan kauas Kainuun korpeen. Uusi elämä Hukkavaaras-
sa on kuitenkin ihmeellisempää kuin Raisa olisi osannut odottaa.

vampyyritvampyyrit



fantasia

George R. R. Martin: Valtaistuinpeli 
Synkät enteet puhuvat omaa kieltään: Talvi on tulossa. Avausosa yhdelle 
aikamme menestyksekkäimmistä fantasiasarjoista. 

Ursula K. Le Guin: Maameren tarinat 
Varpushaukka vihitään aikuiseksi ja hänestä tulee Ged, Maameren velho. 
Ged joutuu taisteluun irtipäästämäänsä pahan varjoa vastaan.

J. R. R. Tolkien: Taru Sormusten herrasta
Kaikenikäisten fantasiaklassikko, hobittien tarina, on tulvillaan seikkailuja, 
jännitystä ja huumoria.

Victoria Aveyard: Punainen kuningatar
Veri jakaa ihmiset kahteen kastiin - punaisiin ja hopeisiin. Punaiset ovat 
rahvas, jota lähes jumalallisia voimia omaava hopeisten eliitti hallitsee.

fantasia

J. K. Rowling: Harry Potter ja viisasten kivi 
Harryn elämä muuttuu täysin, kun hän saa 11-vuotispäivänään merkillisen 
kirjeen. Se on kutsu Tylypahkan velhojen ja noitien kouluun.

Terry Pratchett: Mort 
Herrasmies palkkaa Mortin oppipojakseen. Eipä poika arvaa tekevänsä oppi-
sopimuksen Kuoleman kanssa. Muista muutkin Kiekkomaailman osat.

Julie Kagawa: Rautakuningas 
Meghan Chase on tavallinen risoissa farkuissa kulkeva lukiolainen, jonka on 
astuttava mielikuvituksen rajan yli ja yritettävä pelastaa velipuolensa Ethan.

Brandon Sanderson: Viimeinen valtakunta 
Kelsierin johtama varasjoukkio kehittelee suunnitelmaa pahuuden vallan 
kukistamiseksi. Katujen kasvatti Vin tempautuu hankkeeseen mukaan.



Patrick Rothfuss: Tuulen nimi 
Sarja kertoo Kvothesta, legendaarisesta velhosta, taiteilijasta ja sankarista, 
joka pääsee kertomaan tarinansa itse. 

C. S. Lewis: Narnian tarinat 
Narnia on mielikuvitusmaa, jonka olemassaolosta vain harvat tietävät. Ja 
tähän ihmeelliseen, uskomattomaan maahan pääsevät vain lapset.

Philip Pullman: Universumien tomu: Kultainen kompassi 
Lyra päätyy daimoninsa Pantalaimonin kanssa kauas pohjoiseen, panssarikar-
hujen, jäätiköiden ja noitien maahan. 

Christopher Paolini: Eragon 
Kun Eragon löytää metsästä sinisen kiven, hän uskoo osuneensa aarteeseen. 
Mutta eräänä yönä kivestä kuoriutuukin lohikäärmeen poikanen.

Margaret Weis & Tracy Hickman: Syyshämärän lohikäärmeet
Kuusikko aloittaa vaarallisen etsinnän jonka kohteena on legendaarinen lohi-
käärmesurma, ase joka surmaisi lohikäärmeet.

Robin Hobb: Näkijän taru: Salamurhaajan oppipoika 
Fitzistä on tuleva kaikkien aikojen taitavin salamurhaaja Hänen Majesteet-
tinsa palvelukseen. Siellä hän saa tehtävistä vaikeimman ja haastavimman.

Michael Ende: Tarina vailla loppua 
Bastian piiloutuu ullakolle lukemaan ja joutuu huomaamattaan mukaan kir-
jan tapahtumiin, taruolentojen kansoittamaan Fantaasian valtakuntaan.

Jonathan Stroud: Samarkandin amuletti
Huima tarina maagikoiden hallitsemasta Lontoosta ja Isosta-Britanniasta. 
Kertojana on ikivanha henki, joka tarkastelee maailmaa hilpeän purevasti.

fantasia fantasia

Andrzej Sapkowski: Viimeinen toivomus
Arvoituksellisen Geraltin ammattina on rauhaa häiritsevien hirviöiden ja 
muiden epäihmisten surmaaminen. Stereotyyppejä haastava saaga.

V. E. Schwab: Magian syvempi sävy
Kell on yksi viimeisistä Antareista, joilla on harvinainen kyky matkustaa 
maailmojen välillä. Vaarallinen magia on valloillaan.

Sarah J. Maas: Lasipalatsi 
Elinkautisrangaistustaan synkillä suolakaivoksilla suorittava 18-vuotias Cela-
ena on nuoresta iästään huolimatta pelätty, pahamaineinen salamurhaaja.

Leigh Bardugo: Varjo ja riipus
Maagisten voimien paljastumisen myötä teini-ikäinen orpotyttö ja rivisotilas 
Alina pestataan grishnojen eliittisotajoukkoihin.

Naomi Novik: Kuninkaan lohikäärme 
Napoleonin sodissa kapteeni Will Laurence lyö joukkoineen taistelussa rans-
kalaisen laivan ja löytää sen ruumasta kiinalaisen lohikäärmeen munan.

Susanna Clarke: Jonathan Strange & herra Norrell
Kuinka taikuus palasi Englantiin? Lumoava lukuromaani, jossa magiikka ja 
mysteerit kukoistavat suurten historiallisten tapahtumien keskellä.

Kiera Cass: Valinta 
Palatsi täynnä kilpailijoita, mutta vain yksi voi voittaa hänen sydämensä. 
Kolmekymmentäviisi kaunista tyttöä – ja kilpasiskoa.

Sarah J. Maas: Okaruusujen valtakunta 
Tapettuaan pedon Feyre oppii, miten kovan hinnan haltiasukuisen olennon 
hengen riistämisestä joutuu maksamaan.



Audrey Niffenegger: Aikamatkustajan vaimo 
Henry kärsii aikasiirtymähäiriöstä: hän tempautuu tahtomattaan nykyhet-
kestä menneisyyteen tai tulevaisuuteen, varsinkin kokiessaan tunnemyrskyjä. 

Haruki Murakami: Kafka rannalla 
Nakata osaa keskustella kissojen kanssa. Erään kissan kohtaloa selvittäessään 
hänen yksinkertainen, rutinoitunut elämänsä suistuu raiteiltaan.

Blake Crouch: Pimeää ainetta 
Fantastisen kauhistuttava romaani epäonnistuneesta kvanttifyysikosta, joka 
elää rinnakkaistodellisuudessa unelmiensa elämää - kohtalokkain seurauksin.

Patrick Ness: Hirviön kutsu 
Patrick Ness punoo riipaisevan ja jännittävän tarinan 13-vuotiaasta pojasta, 
joka saa avukseen hirviön, kun äiti sairastuu syöpään.

Marisha Rasi-Koskinen: Auringon pimeä puoli
Yllätystentäyteinen mysteeriromaani nuoren naisen matkasta omaan histori-
aansa. Ajan rajat ylittävä jännityskertomus eristetystä kaivoskaupungista.

Matt Haig: Kuinka aika pysäytetään 
Tom Hazardilla on salaisuus. Hän näyttää tavalliselta 41-vuotiaalta mieheltä, 
mutta on harvinaisen tilansa vuoksi elänyt jo vuosisatoja.

fantasia uuskumma

Erika Vik: Hän sanoi nimekseen Aleia, Kaksosauringot 1
Eräänä talvi-iltana Seuran pihalle tuupertuu ihmistyttö. Kuka Aleia on ja 
miksi hän on täällä juuri nyt?

Kami Garcia: Lumoava kirous 
Kirous on levännyt haudassaan sukupolvien ajan. Eeppisen noitasaagan aloit-
tava rakkausdraama.

Maria Turtschaninoff: Arra 
Arran kuvakudokset herättävät prinssin huomion. Kun prinssi lähtee sotaan 
ja joutuu vangiksi, uskaltaa vain Arra lähteä pelastusretkelle.

Andri Snær Magnason: Aika-arkku 
Mustissa laatikoissa ihmiset voivat odottaa parempia aikoja vanhenematta 
ollenkaan. Sigrúnin laatikko kuitenkin aukeaa ennen aikojaan.

Magdalena Hai: Kolmas sisar 
Lune valmistautuu juhlimaan ystäväänsä Cieliä. Ciel paljastuu kuitenkin 
sanchantiksi. Edellinen sanchante oli tuhota valtakunnan.

Tuuli Vuorma: Caapparin kääty 
Roi, 16, päätyy Roistoakatemiaan aikomuksenaan selvittää alamaailman tou-
hut. Roistoista tulee myöhemmin kuitenkin hänen ystäviään.

Christie Golden: Warcraft: Durotan
Uusi tulokas lupailee klaanille parempia aikoja toisessa maassa. Lupaus hou-
kuttelee, mutta Hallasusien olisi luovuttava esi-isiensä perinnöstä.

Sally Green: Puoliksi paha
Noitayhteisössä mustia ja valkoisia noitia yhdistää vain pelko poikaa kohtaan, 
joka kuuluu molemmille puolille ja ei kummallekaan.



uuskumma uuskumma

Rick Riordan: Salamavaras 
Percy Jacksonin elämästä on leikki kaukana, kun antiikin jumalat, sankarit ja 
hirviöt muuttuvat todeksi...

Kerstin Gier: Rubiininpuna
Eräänä päivänä Gwendolyn saa huimauskohtauksen ja hetken päästä hän 
huomaa olevansa entisaikojen Lontoossa. Hänellä on aikamatkageeni!

Gabriel Garcia Marquez: Sadan vuoden yksinäisyys 
Maagisen realismin mestarin pääteos vie lukijan matkalle Macondon maagi-
seen kylään. Fantasian lomasta erottuvat maan verisen lähihistorian ääriviivat.

Eka Kurniawan: Kauneus on kirous 
21 vuoden päästä kuolemastaan indonesialainen prostituoitu Dewi Ayu nou-
see haudastaan ja kohtaa kauniiden tyttäriensä ja Indonesian tarinan. 

Laini Taylor: Karou, savun tytär 
Karou ei ole tavallinen tyttö. Hänen luonnoslehtiönsä ovat täynnä hirviöiden 
kuvia. Muut eivät tiedä, että hirviöt ovat oikeasti Karoun ystäviä.

Markus Zusak: Kirjavaras 
Kuolema vaikuttuu pienestä, yksinäisestä, 9-vuotiaasta Lieselistä niin, että 
seuraa tämän elämää kasvattiperheessä sotavuosina.

Mihail Bulgakov: Saatana saapuu Moskovaan
Mustan komiikan mestariteoksessa Pimeyden Ruhtinaan vierailu 1930-luvun 
Moskovassa rinnastuu pulaan joutuneen neuvostokirjailijan rakkaustarinaan.

Becca Fitzpatrick: Langennut enkeli 
Mitä tapahtuu, kun kiltti tyttö tapaa pahan enkelin? Bestsellertarina pyhästä 
valasta, langenneesta siipiniekasta ja kielletystä rakkaudesta.

Daniel Keyes: Kukkia Algernonille 
Jälkeen jääneen Charlie Gordonin aivojen vajaatoiminta korjataan uudella 
käänteentekevällä menetelmällä. Mutta muutos on väliaikainen.

Neil Gaiman: Unohdetut jumalat
Vankilasta vapauduttuaan Shadow ajautuu mukaan vanhojen ja uusien ju-
malten väliseen taisteluun – taisteluun Amerikan sielusta.

Neil Gaiman: Hyviä enteitä: Noita Agnes Nutterin tarkat ja huvittavat 
ennustukset
Maailmanloppu tulee lauantaina. Ensi lauantaina. Juuri ennen päivällisaikaa, 
kirjoittaa noita Agnes Nutter täsmällisissä ennustuksissaan.

Annukka Salama: Käärmeenlumooja
Miltä tuntuisi, jos puolet kyvyistäsi tulisi satunnaisesti valitulta eläimeltä? 
Unna on luullut olevansa ainoa laatuaan, kunnes löytää Rufuksen jengin.

Pajtim Statovci: Kissani Jugoslavia 
Maaginen esikoisromaani juuriltaan revitystä perheestä, mahdottomasta 
rakkaudesta, kuolemanpelosta ja kauniista kissasta.

Stephanie Garber: Caraval 
Scarlettin haluaa päästä mukaan maagiseen Caraval-peliin, mutta edessä on 
pakkoavioliitto. Sitten sisarukset saavat yllättäen kutsun peliin.



(nuoriso)draama (nuoriso)draama

John Green: Tähtiin kirjoitettu virhe
Rakkaus ei ole mahdotonta edes parantumattomasti sairaana. Syöpää sairas-
tava 16-vuotias Hazel on onnekas saatuaan muutaman lisävuoden.

Rainbow Rowell: Eleanor & Park
Eleanorin ja Parkin varovaisesti kehittyvä rakkaustarina. Millaista on, kun 
kaiken mustan keskellä joku yhtäkkiä välittää ja haluaa pitää kädestä kiinni?

Stephen Chbosky: Elämäni seinäruusuna 
Charlie on seinäruusu. Vaikka seinän vierustalta näkee kaiken tarkasti, Char-
lie ei halua jäädä sivustakatsojaksi loppuelämäkseen.

Jodi Picoult: Sisareni puolesta 
Anna on saanut alkunsa koeputkessa, kun siskolle tarvittiin sopiva luovuttaja. 
Murrosiän raju identiteettikriisi: onko hän vain sisarensa solupankki?

Laurie Halse Anderson: Lukossa 
Melinda ei puhu, eikä hän kelpaa kenenkään ystäväksi. Hänen salaisuutensa 
on kuitenkin liian suuri yksin säilytettäväksi.

Jay Asher: 13 syytä 
Hannah kertoo luokkatoverilleen ja entiselle ihastukselleen lähettämillään 
kaseteilla syyn siihen, miksi hän päätti elämänsä kaksi viikkoa aikaisemmin.

Gayle Forman: Jos vielä jään
Rakkaus musiikkiin saattoi 17-vuotiaan Mian yhteen poikaystävänsä Ada-
min kanssa, mutta nyt se uhkaa myös erottaa heidät.

Angie Thomas: Viha jonka kylvät 
Millaista on olla musta nuori tämän päivän Amerikassa? Kirjasensaatio, ajan-
kohtaisempi kuin koskaan.

Josie Silver: Ole minun 
Laurie ei usko rakkauteen ensisilmäyksellä. Kunnes hän näkee bussinikku-
nasta miehen, jonka silmistä hän ei pysty irrottamaan katsettaan.

Sara Shepard: Kaivattu
Tytöt ovat erkaantuneet toisistaan, mutta heitä yhdistää jokin: he kaikki saa-
vat viestejä, jotka uhkaavat paljastaa heidän synkimmän salaisuutensa.

Julie Berry: Kunnes kerron totuuden 
Neljä vuotta sitten Judith ja Lottie katosivat. Kaksi vuotta myöhemmin 
Judith palasi, mutta yksin.

Jeffrey Eugenides: Middlesex
Pulitzer-palkittu, virtuoosimainen tarina nuoresta hermafrodiitista ja erään 
geenin mutkikkaasta matkasta läpi sukupolvien.

Mark Haddon: Yöllisen koiran merkillinen tapaus
Christopherilla, 15, on Aspergerin syndrooma – ja hän päättää selvittää naa-
purin koiran kohtalon. Isän mielestä ajatus on Erittäin Huono.

Jennifer Niven: Yksi täydellinen päivä
Theodore, 17, yrittää keksiä joka päivä hyvän syyn olla kuolematta. Hän tapaa 
sattumalta Violetin, ja nuorten välille syntyy erityinen side.

Holly Bourne: Oonko ihan normaali?
Pakko-oireista häiriötä kärsinyt Evie, 16, aloittaa uuden koulun, jossa häntä 
ei tunneta tyttönä joka sekosi.

Jessica Schiefauer: Pojat
Kun Bella eräänä päivänä tilaa postimyynnistä erikoisia siemeniä, tyttöjen 
elämä muuttuu. Ne avaavat heille ovet poikien maailmaan.

Kevin Kwan: Ökyrikkaat aasialaiset
Megaluokan ilmiöksi noussut romanttinen komedia seuraa kekseliäitä juo-
nitteluja naimakauppojen kulisseissa.



(nuoriso)draama mennyt maailma

Elena Ferrante: Loistava ystäväni: lapsuus ja nuoruus 
Kansainväliseksi ilmiöksi nousseen kirjasarjan avaus kertoo kahden tytön 
särmikkäästä ystävyydestä sotienjälkeisessä Napolissa. 

John Williams: Stoner 
Yliopistonopettaja William Stonerin ainoat intohimot ovat rakkaus ja opis-
kelu, ja hän tuntee epäonnistuneensa molemmissa.

John Boyne: Poika raidallisessa pyjamassa 
Bruno ystävystyy salaa Shmuelin kanssa. Shmuel lainaa Brunolle raidallisen 
pyjaman, ja yhdessä he alkavat etsiä aidan takaa Shmuelin isää.

Brian Selznick: Hugo Cabret: kuvaromaani 
Yhdessä kojunpitäjän kummityttären kanssa Hugo ryhtyy ratkaisemaan me-
kaanisen miehen ja kuolleeksi uskotun elokuvantekijän arvoitusta.

Sara Gruen: Vettä elefanteille 
Jacob rakastuu sirkuksenjohtajan vaimoon, eikä sirkuksen uusi vetonaula 
Rosie-norsu suostu laman keskellä edes yksinkertaisimpiin temppuihin.

Julie Murphy: Dumplin
Dumplin on lihava - ja ihan ok asian kanssa. Kun hänen äitinsä järjestää mis-
sikisat, hän ilmoittautuu kisoihin mukaan protestina.

Siri Kolu: Kesän jälkeen kaikki on toisin: elämänmuutosromaani
Syyskuussa Peetu täyttää 18 ja pian sen jälkeen hän menee korjausleikkauk-
seen. Odottamista helpottaa se, että isä vie Peetun lentämään. 
 
Becky Albertalli: Minä, Simon, homo sapiens
16-vuotiaan Simonin sähköpostiviesti joutuu väriin käsiin, ja hänen on astut-
tava pois mukavuusalueeltaan. Onko kaikkien pakko tulla kaapista?

Jenny Han: Pojille, joita joskus rakastin
Teini Lara Jeanin rakkauskirjeet lähetetään yllättäen eteenpäin. Lara pyrkii 
selvittämään sekä omien että ihastustensa tunteiden aitoutta.

Jonas Gardell: Älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsin: Rakkaus
Rasmus on nuori ja kaunis, ja kuin syleilyyn hän heittäytyy Tukholman gay-
yhteisöön. Benjamin kohtaa Rasmuksen, eikä mikään ole entisensä.

Gail Honeyman: Eleanorille kuuluu ihan hyvää 
Vaikka Eleanor on vasta nuori aikuinen, hän elää kuin kaikki olisi jo ohi. 
Yksi ystävällinen teko työtoverilta alkaa murtaa muuria Eleanorin ympäriltä.

Liane Moriarty: Mustat valkeat valheet
Koulun illanvietossa meno äityy niin hurjaksi että yksi vanhemmista menet-
tää henkensä. HBOn menestyssarja tunnetaan nimellä Big Little Lies.



mennyt maailma mennyt maailma

Ken Follett: Taivaan pilarit
1100-luvun Englannissa raivoaa verinen sisällissota. Vainon kohteeksi joutuu 
myös rauhaa rakastava kirkonrakentaja Tom perheineen.

Anita Diamant: Punainen teltta
Väkevä romaani Raamatun maailmasta, paimentolaiskulttuurista, naisten 
seksuaalisuudesta ja sisaruudesta sekä satuttavista ihmiskohtaloista. 

Joe Abercrombie: Ase itse 
Pohjoisen taistelukentillä kamppaillaan verisin säännöin. Petturuuden kitke-
minen Unionista tunnustus kerrallaan jättää niukalti aikaa ystävyyssuhteille.

Erin Morgenstern: Yösirkus 
1900-luvun alun sirkusmaailmassa Celia ja Marco kilpailevat pelissä, johon 
heitä on valmennettu pienestä pitäen. Pelissä häviäjän osa on kuolema.

Diana Gabaldon: Muukalainen 
Seikkailuja ja romantiikkaa 1700-luvun Skotlannissa. Historialliset faktat, 
fantasia ja huikeat juonenkäänteet luovat maailman, jota lukija ei unohda.

Madeline Miller: Akhilleen laulu
Troijan sotaan sijoittuvan tarinan ytimessä ei ole sota 
vaan kasvutarina ja kertomus epätodennäköisestä ystä-
vyydestä ja sen syvenemisestä rakkaudeksi.

Kristin Hannah: Satakieli
Elämä natsien miehittämässä Ranskassa on kovaa. 
Vianne on valmis jopa yhteistyöhön miehittäjien 
kanssa. Pikkusisko Isabelle rakastuu partisaaniin.

Ruta Sepetys: Harmaata valoa
Eräänä yönä Neuvostoliiton salainen poliisi tunkeu-
tuu väkivalloin Linan kotiin ja Lina, hänen äitinsä ja 

veljensä karkotetaan Siperiaan.

Kathryn Stockett: Piiat 
Mustille naisille opetetaan, miten valkoisia palvellaan ja valkoisille, kuinka 
aviomies napataan. Parikymppinen Skeeter ei aio päätyä kotirouvaksi.

Bernard Cornwell: Viimeinen kuningaskunta
Uhtred, 10-vuotias englantilaispoika, jää orvoksi ja päätyy tanskalaisten hoi-
viin 800-luvulla. Tanskalaiset opettavat pojan viikinkien tavoille.

Patrick Süskind: Parfyymi 
Rujo ja rakkaudeton mies päättää kehittää 1700-luvulla parfyymin, joka saisi 
koko maailman lankeamaan polvilleen hänen eteensä. 

Olli Jalonen: Taivaanpallo
Tähtitieteilijän oppipojan tie vie Saint Helenan saarelta 1600-luvun Lontoo-
seen. Tiede ja usko kamppailevat valistuksen sarastaessa.

Mika Waltari: Sinuhe Egyptiläinen
Monien myrskyisten vaiheiden jälkeen lääkärinä ja faaraon aivokirurgina 
toiminut Sinuhe muistelee maanpakolaisena nuoruuttaan ja hulluuttaan.

Heather Morris: Auschwitzin tatuoija
Lale kohtaa tuhoamisleirin tatuointijonossa Gitan, ja ra-
kastuu saman tien. Tositarinaan perustuva romaani Lalen 
ja Gitan uskomattomista vaiheista.

Sue Monk Kidd: Mehiläisten salaisuudet 
Kaupunkia leimaava rotuerottelu laukaisee 
1960-luvun alussa tapahtumasarjan, jossa Lily, 
14, pakenee kodistaan kotiapulaisensa kanssa.

Jean M. Untinen-Auel: Luolakarhun klaani
Ayla menettää lapsena perheensä maanjäristyksessä 
ja joutuu kokonaan toisen ihmislajin, Luolakar-
hun klaanin, kasvatettavaksi.



dekkarit dekkarit

Gillian Flynn: Kiltti tyttö
Amy on kadonnut. Lattialla on verijälkiä. Nick jää kiinni ensin yhdestä, sit-
ten toisesta valheesta. Pian kuulemme Amyn version tapahtumista. 

Alex Michaelides: Hiljainen potilas 
Taidemaalari Alicia Berenson ampuu miehensä eikä sen jälkeen sano enää 
sanaakaan. Mysteeri vangitsee psykoterapeutti Theo Faberin mielenkiinnon.

Harlan Coben: Verenperintö
Simon päättää irrottaa tyttärensä roistomaisen poikaystävän Aaronin ottees-
ta. Kun Aaron sitten löytyy murhattuna, heistä tulee epäiltyjä.

Donna Tartt: Jumalat juhlivat öisin
Richard pääsee opiskelijakaveriensa ja heidän opettajansa sisäpiiriin. Pian 
hän kuulee hirveästä rikoksesta, johon ystävät ovat syyllistyneet.

Agatha Christie: Eikä yksikään pelastunut 
Kymmenen toisilleen tuntematonta ihmistä on saanut salaperäisen kutsun 
illanviettoon. Yksi kerrallaan vieraat alkavat kuitenkin kuolla siellä.

Salla Silmukka: Punainen kuin veri
Lumikki ei halua sekaantua muiden asioihin, mutta pimiöstä seteleiden löy-
täminen kiskaisee hänet keskelle kansainvälistä huumebisnesvyyhtiä.

A. J. Finn: Nainen ikkunassa 
Piinaavaa jännitystä huokuva mestarillinen trilleri naisesta, joka näki jotain 
mitä hänen ei olisi pitänyt.

Max Seeck: Uskollinen lukija
Jessica Niemi alkaa tutkia huvilasta kuolleena löytyneen naisen tapausta. Joku 
matkii menestyskirjailijan romaanien raakoja rikoksia.

Robert Van Gulik: Kummitusluostari
Tuomari Dee seurueineen joutuu pakenemaan myrskyä vuoristossa sijaitse-
van taolaiseen luostariin, jossa on sattunut hämäriä kuolemantapauksia. 

Jo Nesbø: Poliisi
Joku alkaa teurastaa Oslon poliiseja. Jokainen uhri on ollut tutkijana selvittä-
mättömässä henkirikoksessa. 

Karen M. McManus: Yksi meistä valehtelee
Viisi oppilasta jää jälki-istuntoon, vain neljä selviää siitä hengissä. Jokainen 
on epäilty ja kaikilla on jotain salattavaa.

Jens Lapidus: Rahalla saa 
JW, Jorge ja Mrado päätyvät samoihin piireihin. Pian heitä yhdistää yhteinen 
päämäärä: kosto miehelle, joka kohteli heitä kaltoin.

Stieg Larsson: Tyttö joka leikki tulella 
Lisbeth ja Mikael selvittävät yhdessä seksibisnestä. Kun lehtimies ja tämän 
vaimo surmataan, Lisbethiä epäillään murhaajaksi.

Michael Connelly: Yövuoro 
Etsivä Renee Ballard ryhtyy selvittämään kahden nuoren naisen tapausta ja 
joutuu kohtaamaan oman pimeän puolensa.

Clare Mackintosh: Minä näen sinut 
Työmatka julkisilla. Yrität vain saada ajan kulumaan. Mutta entä jos liiken-
nevälineessä istuukin joku, joka näkee sinut, seuraa sinua?

Indrek Hargla: Apteekkari Melchior ja Gotlannin piru
Vuosi 1433. Apteekkari Melchior saa salaperäisen varoituksen: Gotlannin 
piru on tullut Tallinnaan ja uhkaa hänen henkeään.



dekkarit ja kauhu rappiolla

Bret Easton Ellis: Amerikan psyko 
Patrick Batemanille stressiä aiheuttavat käyntikortit ja design-vaatteiden 
alennusmyynnin missaminen, murhaaminen on vain harrastus.

Chuck Palahniuk: Fight Club 
Apokalyptinen läpimurtoteos kertoo maailmasta, jossa miehet hakkaavat 
toisiaan tunteakseen olevansa elossa. 

Charles Bukowski: Pystyssä kaiken aikaa 
Vanhempiensa luota kohti itsenäistä elämää starttaava Henry etsii hommia, 
ratkeaa ryyppäämään, lankeaa huoriin ja täräyttää tarvittaessa turpiinkin.

Irvine Welsh: Trainspotting
Energinen, raju ja räävitön tarina kertoo Markista ja hänen renttukavereis-
taan. Heidän tulevaisuutensa ei ulotu seuraavaa piikkiä pidemmälle. 

Albert Camus: Sivullinen
Nuori algerianranskalainen mies, vaatimaton konttoristi, tulee tappaneeksi 
onnettoman sattuman seurauksena miehen.

Hunter S. Thompson: Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa
Kuin ritari taikavarustuksineen Thompson paljastaa Las Vegasissa kemialli-
sesti laajennetun tajuntansa avulla amerikkalaisen unelman olemuksen.

Pierre Lemaitre: Alex
Nainen kidnapataan ja ripustetaan häkkiin riippumaan. Camille Verhoeven 
saa panna peliin kaikki taitonsa selvittääkseen tapauksen. 

Robert Galbraith: Käen kutsu
Yksityisetsivä Cormoran Strike alkaa tutkia mallitytön tapausta. Harry Pot-
ter -kirjailija J. K. Rowlingin Galbraith-salanimellä julkaistu dekkari.

Lars Kepler: Lazarus
Kaniininmetsästäjän lopussa rikoskomisario Joona Linnan takana oli van-
keusrangaistus ja piinaava sarjamurhaajan jahti, edessä elämä vapaudessa.

Paula Hawkins: Tummiin vesiin
Kaksi ruumista löytyy pikkukaupungin joesta. Kun tapauksia aletaan tutkia, 
esiin piirtyy kätketty tarina vuosien takaa.

Ransom Riggs: Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille
Jacob löytää Neiti Peregrinen lastenkodin rauniot. Ja niin mahdotonta kuin 
se onkin, taloon aikoinaan majoitetut lapset tuntuvat olevan yhä elossa.

Joe Hill: Sarvet 
Sarvien myötä Ig Perrish on saanut pelottavan kyvyn kuulla toisten ajatukset. 
Karmivaa jännitystä ja mustaa huumoria.

Shirley Jackson: Linna on ollut aina kotimme 
Tarina omalaatuisesta ystävyydestä, pienen kyläyhteisön ahdasmielisyydestä, 
ahneudesta ja amanita phalloidesista. Goottilaisen kirjallisuuden klassikko.

Stephen King: Hohto 
Kun Jack Torrancesta tulee vuoristohotellin hoitaja, 5-vuotiaan Dannyn näyt 
muuttuvat pelottaviksi. Hotellissa asuu paha voima, ja sekin hohtaa.

Dean Koontz: Odd Thomas: kuolleiden kasino 
Pikaruokakokki Odd Thomas ei ole tavallinen nuori mies. Hän näkee aaveita. 
Tämä lahja - tai kirous - ajaa Oddin hengenvaarallisiin tilanteisiin.



Khaled Hosseini: Leijapoika
Amir ja Hassan ovat erottamattomia Kabulin kaduilla ja kujilla. Sitten leijan-
lennätyskilpailussa tapahtuu jotain, mitä kumpikaan ei voi unohtaa. 

Chimamanda Ngozi Adichie: Puolikas keltaista aurinkoa
Kun Biafran sota puhkeaa, Ugwu, Olanna ja Richard pakenevat henkensä 
edestä. Sodan keskellä rakkaus mutkistaa asioita entisestään.

Qais Akbar Omar: Yhdeksän tornin linnake 
Omaelämäkerrallisessa romaanissa 7-vuotiaan Qaisin arki Kabulissa muuttuu 
sotatantereeksi Afganistanin luisuessa sisällissotaan 1990-luvun alussa.

Édouard Louis: Ei enää Eddy
Eddy kasvoi Ranskassa väkivallan keskellä homoseksuaalina, toiveenaan olla 
niin kuin muut. Sattumalta hän löysi pakotien toiseen maailmaan.

Gregory David Roberts: Shantaram
Nuori australialaismies pakenee vankilasta Bombayhin 80-luvun alussa. Hän 
niittää pian laitakaupungin slummeissa mainetta parantajana.

Jenny Erpenbeck: Mennä, meni, mennyt
Berliiniläinen ex-professori Richard on hukassa elämässään. Toimettomuus 
johdattaa hänen tiensä sattumalta kohti afrikkalaisia turvapaikanhakijoita.

Yuri Herrera: Maailmanlopun merkit
Makina jättää elämänsä Meksikossa etsiäkseen Yhdysvaltoihin kadonnutta 
veljeään. Samalla hän sekaantuu alamaailman toimintaan.

Yaa Gyasi: Matkalla kotiin
Effie jää valkoisen kuvernöörin vaimona Ghanaan, kun orjalaiva vie hänen 
siskopuolensa Esin Yhdysvaltoihin. Rakkaus kuitenkin kurottaa yli meren yli.

maailman ympäri seikkailu

William Golding: Kärpästen herra
Romaani englantilaisista koulupojista, jotka autiolla saarella muuttuvat villi-
ihmisiksi.

Dan Brown: Alku
Dan Brown kietoo Da Vinci -koodista ja Infernosta tutulla tavalla jännitys-
juoneen taidehistoriaa, kirjallisuutta ja salaperäisiä symboleita.

Maria Semple: Missä olet, Bernadette? 
Bee ryhtyy selvittämään, minne hänen äitinsä on hävinnyt. Pikkuhiljaa hän 
kokoaa omituisen tarinan palasia kasaan. Raikas, välillä pähkähullu romaani.

Yann Martel: Piin elämä 
Onko mahdollista, että nuori poika elää pelastusveneessä aavalla merellä 
yhdessä bengalintiikerin kanssa 227 vuorokautta?

Jakob Wegelius: Merten gorilla
Sally on rahtilaivan koneenkäyttäjä – ja gorilla. Lastikeikalla laiva haaksirik-
koutuu ja Sally ja hänen pomonsa joutuvat mukaan salakuljetusbisneksiin.

Alex Garland: Laguuni
Rähjäinen majatalo Bangkokissa. Ihmiset puhuvat laguunista, joka on täydel-
linen paratiisi. Richardilla on kartta ja hän kaipaa seikkailua. Ja sitä hän saa.



Robert Kirkman: The Walking Dead
Kauhusarjakuvassa poliisikonstaapeli Rick Grimes herää koomasta vain huo-
matakseen, että verenhimoiset zombit ovat täyttäneet Yhdysvallat.

Frank Miller: Sin City
Sin City. Rankka kuin ruoska ja kuiva kuin ruutitynnyri. Rakkaus käy poltto-
aineeksi ja nyrkkiherkällä Marvilla on tikut. Antaa palaa!

Mark Millar: Teräsmies: punatähden poika
Raketti Kryptonilta tuo Maahan vauvan, josta kasvaa planeettamme mahta-
vin olento. Mutta tällä kertaa alus ei osukaan Amerikkaan.

Scott Snyder & Stephen King: Amerikan vampyyri 
Miten vampyyrit liittyvät Yhdysvaltain historiaan? Stephen Kingin ensim-
mäinen sarjakuvaksi laatima käsikirjoitus paljastaa karmean totuuden. 

Alan Moore: V niin kuin verikosto
Viiltävä tutkielma yksilön vapaudesta, sorrosta ja inhimillisyydestä, huikean 
monitasoinen draama sekä piinaavan jännittävä trilleri.

Max Allan Collins: Matkalla kadotukseen 
Michael ja hänen nuori poikansa käyvät Al Caponen jengin kimppuun – ja 
törmäävät itse lamakauden Amerikan pelottavimpiin palkkionmetsästäjiin.

Warren Ellis: Kostajat: loputon sota 
Thor, Kapteeni Amerikka ja Rautamies ovat kohdanneet sodan sen kaikissa 
muodoissa. Nyt päivänvaloon on noussut sotateknologinen painajainen.

Brian K. Vaughan: Saga 
Alana ja Marko, kaksi eri rodun edustajaa, rakastuvat sodan keskellä, saavat 
lapsen ja pakenevat molempien kansojen vihaa palkkatappajat perässään.

Liv Strömquist: Einsteinin vaimo 
Sarjakuvissa tutustutaan kaikkien aikojen kammottavimpiin poikaystäviin ja 
historian unohtamiin tyttöystäviin.

sarjakuvat manga

Kiyohiko Azuma: Azumanga Daioh. Osa 1. 
Tylsät koulupäivät ovat historiaa! Tässä lukiossa lukujärjestystä sekoittavat 
erikoislaatuiset oppilaat ja holtittomasti poukkoilevat opettajat. 

Kohta Hirano: Hellsing: 1 
Salaperäinen Hellsing-järjestö on suojannut yli vuosisadan ajan Iso-Britan-
nian valtakuntaa zombien armeijalta. 

Hiromu Arakawa: Fullmetal Alchemist: 1 
Edward ja Alphonse hallitsevat alkemian, jonka avulla aineita voi muuttaa 
toisiksi. Viisasten kiven etsintä vie kaksikkoa uskomattomiin seikkailuihin.

Eiichiro Oda: Pyhä maa Mary Geoise
Hulvaton piraattiseikkailu. Olkihatut tekevät kaikkensa päästäkseen pakoon 
Totto Landista ja maailmanneuvosto on kokoontumassa Mary Geoiseen.

Masashi Kishimoto: Naruto
Naruto on nuori ninja, jonka jonka sisään on sinetöity vaarallinen häntäpeto. 
Sarja kuvaa esimerkiksi seikkailuja erilaisten ninjatehtävien parissa.

Akira Toriyama: Dragonball: Goku häviää
Maapallolle on ilmestymässä kaksi käsittämättömän vahvaa ja pahaa androi-
dia. Goku ja kumppanit treenaavat kovasti päihittääkseen ne.

Natsuki Takaya: Fruits Basket: osa 1
Lukiolaistyttö Tooru päätyy asumaan luokkatoverinsa taloon. Toorun suvun 
jäsenet muuttuvat eläinradan eläimeksi syleillessään vastakkaista sukupuolta!



Lähteet: Goodreads.com, RisingShadow, Kirjasampo, Kirjavinkit, Helmet, Vaski, Helsingin Sanomat, 
The Guardian jne. Taitto: Toni Puurtinen / Liedon kirjasto, Lukeva Lieto -hanke. Kuvat: Pixabay.com


