
MITÄ LUKEA HARRY POTTERIN  
JA PERCY JACKSONIN JÄLKEEN?

B.B. Alston: Amari ja yön veljet. Suom. Ilkka Rekiaro. Otava, 2021.

Amari Peters on 13-vuotias tyttö, jonka veli on kadonnut. Selvittääkseen veljensä

kohtalon Amari osallistuu Yliluonnollisten asiain viraston kokeisiin. Amarin

yliluonnolliset kyvyt paljastuvat laittomiksi ja pelätyiksi ja pian hänen epäillään

olevan mukana salajuonessa, joka uhkaa koko yliluonnollista maailmaa…

Holly Black & Cassandra Clare: Rautakoe. Suom. Inka Parpola. Otava, 2015.

Koko Callumin lapsuuden ajan hänen isänsä on kehottanut poikaansa

pysyttelemään erossa taikuudesta. Kun Callum osallistuu Magisteriumin

pääsykokeisiin, hän tekee sen vastentahtoisesti ja toivoo epäonnistuvansa.

Rautakoe on kuitenkin vasta alkua ja todellinen testi edessäpäin.

Siiri Enoranta: Tuhatkuolevan kirous. WSOY, 2018.

Tiedätkö, montako kertaa olen kuollut? Tiedätkö, montako kertaa on vielä jäljellä?

Kun Pau saa 14-vuotiaana himoitun kutsun Magia-akatemiaan, hän pääsee osalliseksi

ihmeelliseen taikomisen maailmaan, ja salaisuuksien ovet alkavat aueta. 

Briitta Hepo-oja: Suomea lohikäärmeille. Otava, 2019.

Säätyjako sanelee nuorten elämää, ja eriarvoisuus rehottaa. Tavallinen kansa elää

köyhyydessä ja uhraa haltioille. Noituutta harjoitetaan laittomasti. Varaton Tim

tutustuu Lynxiin, joka kuuluu vauraaseen sukuun. He ihastuvat ja alkavat tapailla.

Onko epäsäätyinen rakkaus edes mahdollista? Kuinka kova hinta on maksettava

lupauksensa pitämisestä?

Magdalena Hai: Kolmas sisar. Otava, 2018.

Onko uusi suurnoita vihdoin syntynyt? Lune valmistautuu juhlimaan

ystäväänsä Cieliä, joka on saamassa laulunsa, noitaluontonsa. Ciel

paljastuu kuitenkin lauluttomaksi. Edellinen lauluton oli tuhota

valtakunnan, joten tyttöjen on paettava. He päätyvät Maahan, missä

heitä odottaa Rehtoriksi kutsutun olennon johtama koulu ja sen

toismaailmalliset asukit... 



Herbert Lemon on Hotelli Nautiluksen löytötavarapisteen hoitaja. Kun Violet

Parma ilmestyy etsimään hotellista kaksitoista vuotta aiemmin kadonneita

vanhempiaan, lapset lähtevät kiehtovalle arvoitusten polulle, joka ei väistä

merihirviö malamanteria. Mikä on tämä tarujen olento, joka vetää puoleensa

ihmisiä ja joka voi toteuttaa toiveita? Ja mikä on silloin vaihtokaupan hinta?

Mikki Lish: Taikuuden talo. Suom. Terhi Kuusisto. Aula & Co, 2020.

Hedy ja Spencer lähetetään jouluksi isoisänsä hoiviin taloon, joka on pullollaan

taikaesineitä, joihin ei missään nimessä saa koskea. Pölyisiin kehyksiin alkaa

ilmestyä viestejä, jotka johdattavat lapset kadonneen isoäitinsä kohtalon jäljille.

Mitä heidän taikuri-isoisänsä salaa heiltä?

 Anniina Mikama: Taikuri ja taskuvaras. WSOY, 2018.

Mina asuu kadulla ja varastelee henkensä pitimiksi. Tom on nuori keksijä ja

taikuri, jonka Ihmeiden teatteri lumoaa yleisönsä ilta illan jälkeen. Mina ja

Tom kohtaavat Helsingissä talvella 1890. He joutuvat juonittelun pyörteeseen

ja ajojahtiin, josta he voivat selviytyä vain rohkeutensa avulla – muutama

taikatemppu hihassaan.

Greg Belmont on tavallinen 13-vuotias poika. Eräänä erityisen epäonnisena torstaina hänen

kimppuunsa hyökkää jättimäinen jääkarhu, ja samana iltana hänen isänsä siepataan. Gregille valkenee

ällistyttävä totuus: hän onkin kääpiö. Siis ihan oikea, Taru sormusten herrasta -kääpiö! Greg

tempautuu Chicagon katujen alle myyttiseen maailmaan, jossa valmistaudutaan muinaisen taikuuden

paluuseen – ja sotaan haltioita vastaan.

Chris Rylander: Gregin legenda. Suom. Kaisa Ranta. Jalava, 2018.

Thomas Taylor: Malamanteri. Suom. Jaana Kapari-Jatta. WSOY, 2019.

Kerstin Gier, Rubiininpuna,

 Diane Duane: Haluatko velhoksi,

Philip Pullman: Kultainen kompassi,

Camilla & Viveca Sten: Synkät vedet-

sarja, Kimmo Ohtonen: Ikimaa –

Soturin tie, Joonas Riekkola:

Silkkomaahan kadonneet, Åsa

Larsson, Ingela Korsell & Henrik

Jonsson: Pax-sarja, Leigh Bardugo:

Grishaversumi-sarja.

 

Lue myös: 

Jessica Townsend: Morriganin koetukset. Suom. Jaana Kapari-Jatta.

Otava, 2018.

Morrigan Korppi on syntynyt kirottuna. Hänen on määrä kuolla

yhdentenätoista syntymäpäivänään, mutta merkillinen mies,

Jupiter Pohjoinen, kiidättää hänet taianomaiseen kaupunkiin

nimeltä Nevermoor.  Morrigan on valittu osallistumaan kokeeseen,

jossa sadat lapset pyrkivät Nevermooria hallitsevan taikajärjestön

jäseniksi. Morriganin on keksittävä keino läpäistä koe – tai

palattava kohtaamaan kohtalonsa.

Lisää lukemista: lukemo.fi & kirjasampo.fi/sivupiiri


