
NUORTENKIRJAVINKKEJÄ

Anne-Maija Aalto: Mistä valo pääsee sisään. Otava, 2021.

Aleksei on nuori mies, jonka isä johtaa ihmistutkimuslaitosta osittain meren alle

peittyneessä Tokiossa. Laitokseen tuodaan säännöllisesti lasti koeyksilöitä, niin

myös Satomi, nuori nainen, joka on noussut vastarintaan. Satomista tulee Aleksein

harjoitustehtävä, sillä pojan on määrä jatkaa isänsä työtä. Mutta pinnan alla velloo

jo, nuori sukupolvi näkee vanhempiensa luoman järjestelmän kauhut.

Holly Bourne: Vuosikirja. Suom. Kristiina Vaara. Gummerus, 2021.

Paige on tottunut elämään tekaistuiden tarinoiden kanssa. Nyt koulun suosituin

tyttö seurapiireineen on koonnut high school -aikojensa ”parhaat” hetket Paigelle,

jotta tämä voisi julkaista ne tuiki tärkeässä Vuosikirjassa. Nämä tarinat eivät ole

pelkästään tekaistuja. Ne ovat ehtaa myrkkyä. Paige on kuitenkin saanut tarpeekseen

kaikesta valehtelusta. Hän aikoo viimein puhua ääneen ja paljastaa totuuden.

Päivi Haanpää ja Marika Riikonen (toim.): Likainen tusina – novelleja. Art House, 2021.

Likainen tusina tarjoilee kirjon räyhäköitä novelleja, jotka on suunnattu erityisesti nuorille.

Kokoelmassa suomalaiset kirjailijat kirjoittavat kukin omalla tyylillään. Kahtatoista novellia kietoo

väljästi yhteen likaisuus: se voi tarkoittaa mitä vain likaisesta tunteesta fyysiseen likaan tai

rohkeaan aihevalintaan.

Sini Helminen: Hurme. Myllylahti, 2021.

Mustankirjava Hurme yhdistelee urbaanin fantasian, kauhun ja romantiikan

piirteitä kaikissa sateenkaaren sävyissä. Hirtehisellä huumorilla varustetussa

teoksessa Mullan alla kohtaa Addams Familyn. Romaani aloittaa itsenäisistä

osista koostuvan Lujaverinen-trilogian.

Riina Mattila: Silmät avatessa on edelleen pimeää. WSOY,

2021.

Mitä jää jäljelle ystävän kuoleman jälkeen? Vilja ja Joel ovat

erottamattomia. Kun parhaan ystävän mieli muuttuu yhä useammin

mustaksi ja vuoroin impulsiiviseksi ja arvaamattomaksi, varmistuu

diagnoosiksi F31: kaksisuuntainen mielialahäiriö. Sairaus vie Joelin

lopulta kokonaan. Viljan elämän on silti jatkuttava.



Transpoika Yadrielin perhe ei ole sinut Yadrielin sukupuolen kanssa, eikä hänen

haluta osallistuvan siirtymäriittiin, jossa nuoret brujo-miehet saavat voiman

vapauttaa esi-isien henkiä tuonpuoleiseen. Yadriel päättää suorittaa rituaalin

luvatta yrittämällä vapauttaa serkkunsa hengen. Hän kuitenkin kutsuu esiin

väärän henkilön: hurmaavan mutta raivostuttavan Julianin. Onko Yadriel enää

valmis luopumaan Julianista?

Karen M. McManus: Kaksi voi säilyttää salaisuuden. Suom. Inka Parpola.

WSOY, 2021.

Echo Ridgessä on tapahtunut aina omituisia asioita: 20 vuotta sitten nuori nainen

katosi jäljettömiin, viisi vuotta sitten murhattiin koulun tanssiaiskuningatar. Nyt

joku pilailee jälleen koko kaupungin kanssa – tai sitten murhaaja on palannut

maisemiin. Hiljattain ystävystyneet Ellery ja Malcolm, joilla molemmilla on yhteys

menneisyyden tapahtumiin, ajautuvat vastentahtoisesti salaisuuksien verkkoon.

 Anniina Mikama: Myrrys. WSOY, 2021.

15-vuotias orpo Niilo elää kovissa oloissa Kivihalmeen talon kasvattina. Hän ei

muista omaa menneisyyttään, mutta siihen liittyy jotakin, mistä ei puhuta.

Kun talossa tarvitaan tietäjän apua, ottaa mahtava myrrys palkkioksi avustaan

Niilon rengikseen ja päättää perehdyttää hänet parantamisen ja

tuonpuoleisen taikuuden saloihin. Monien seikkailujen ja käänteiden kautta

vaietut salaisuudet paljastuvat ja Niilo nousee vastustamaan heitä, jotka ovat

tehneet hänelle vääryyttä.

Ysiluokkalainen Lilja on krooninen ihastuja. Uusimman someihastuksensa hän on ristinyt Ihanaksi.

Kun Ihana osoittautuu Liljan yksinhuoltajaisän uuden naisystävän lapseksi, ihastuminen saa uudet

kierrokset. Somessa Ihana on itsevarma ja tiedostava muunsukupuolinen, mutta Ihanan

konservatiivinen äiti ei tiedä lapsensa todellisesta sukupuolesta mitään. Voiko Lilja hyväksyä, että isä

seurustelee transfobiselta haiskahtavan naisen kanssa? Saako toista työntää väkisin ulos kaapista?

Dess Terentjeva: Ihana. WSOY, 2021.

Aiden Thomas: Hautausmaan pojat. Suom. Inka Parpola. WSOY, 2021.

 E. Lockhart: Me olimme valehtelijoita,

Emiko Jean: Tokion prinsessa, Leah

Johnson: Jos vain kruunun saisin, Tuula

Kallioniemi: Mopoautolla mun prinssini

saapuu, J. S. Meresmaa: Khimaira, Jason

Reynolds: Minuutin mittainen ikuisuus,

Veera Salmi: Olin niinku aurinko paistais,

Salla Simukka: Matalapaine/Korkeapaine,

Nadja Sumanen: Sade on kaikille sama. 

Marja-Leena Tiainen: 

Hotelli Desperado

 

 

Lue myös: 

Mikko With: Saakelin satanen. Myllylahti, 2021.

Uuno asuu äitinsä ja pikkuveljensä kanssa pienellä Pyhäharjun

paikkakunnalla. Yllättäen Uuno tempautuu mukaan

tapahtumasarjaan, josta ulospääsy tuntuu mahdottomalta.

Lopulta ollaan siinä pisteessä, että Uunolla on kolme tuntia

aikaa valmistella ja toteuttaa lähikaupan ryöstö yhdessä

omaperäisen kaverinsa Heikkisen kanssa. Ja kaiken lisäksi hän

joutuu olemaan samaan aikaan lapsenvahtina pikkuveljelleen.

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


