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Becky Albertalli: Minä, Simon, Homo Sapiens. Suom. Lotta Sonninen. 

Otava, 2017.

16-vuotias Simon on sinut homoutensa kanssa, mutta ei ole vielä valmis kertomaan

siitä julkisesti. Hän viestittelee nimettömästi samassa koulussa olevan pojan kanssa.

Kun sähköpostiviesti sitten joutuu väriin käsiin, on Simonin astuttava pois

mukavuusalueeltaan. Pelissä on mahdollisuus onneen ihastuttavan ja hämmentävän

pojan kanssa, jota Simon ei ole koskaan tavannut.

Siiri Enoranta: Kesämyrsky. WSOY, 2020.

Andrew asuu kaupungissa, jossa nuoriso on jakautunut jengeihin ja lenturit lentävät

taivaalla arvokas indigo polttoaineenaan. Andrew pääsee kesänviettoon Royn

perheen hulppealle huvilalle, jonne hänen isänsä on kutsuttu hoitamaan perheen

murhaa todistanutta tytärtä, Penelopea. Korviaan myöten perheen poikaan ja

Nokisiipi-jengin johtajaan, Joshiin, ihastunut Andrew huomaa pian, että kaikki ei ole

sitä, miltä näyttää.

Leah Johnson: Jos vain kruunun saisin. Suom. Leena Ojalatva. 

Karisto, 2021.

Liz uskoo olevansa liian musta, köyhä ja kömpelö loistaakseen pienessä,

yläluokkaisessa kotikaupungissaan. Hänen suunnitelmansa eliitticollegesta uhkaa

romuttua, kun rahallista tukea jatko-opintoihin ei tulekaan. Päättäjäistanssien

kuningattarelle luvattu stipendi mahdollistaisi college-opinnot, joten Liz päättää

osallistua armottomaan kisaan. Kokemuksesta tekee siedettävän ainoastaan uusi

oppilas Mack, joka myös tavoittelee kruunua.

Urheilullinen Coop on ihastunut naapurissa asuvaan Jupiteriin, vaikka

tietää ettei tunne johda mihinkään. Luokalle saapuva uusi tyttö Rae

hämmentää sekä Jupiteria että Coopia. Kun kumpikin huomaa

tuntevansa vetoa Raeen, ovat kolmiodraaman ainekset kasassa.

Vaiherikkaiden välienselvittelyjen jälkeen kolmikko löytää parhaan tavan

jatkaa.

Nic Stone: Kolme on parillinen luku. Suom. Peikko Pitkänen. WSOY, 2019.



J.S. Meresmaa: Dodo. Myllylahti, 2020.

Iinan pitäisi nostaa numeroita jatko-opintoja varten, mutta vähintään yhtä

tärkeältä tuntuu masentuneesta poikaystävästä huolehtiminen. Huolenpitoa

tarvitsee myös salaperäinen eläin, Dodo, jonka Iina löytää ja ottaa vastuulleen.

Tukena on paras ystävä Sara, joka yllättäen saakin Iinan sekoamaan sanoissa ja

sydämen lyömään nopeammin.

Eino Nurmisto: Homopojan opas. Nemo, 2019.

Asiallinen ja seikkaperäinen opas on kirjoitettu homopojille itselleen mutta

myös heidän vanhemmilleen ja kaikille kiinnostuneille. Kirjassa puhutaan

kainostelematta muun muassa seksuaalisesta identiteetistä, seksistä,

seurustelusta ja kaapista ulos tulemisesta. 

Salla Simukka: Lukitut. Tammi, 2020.

Viisikymmentä lukioikäistä nuorta teljetään suljettuun vankilaan, jota vartioidaan 24/7.

Nettiyhteyksiä ei ole eikä vapaaksi ei pääse, ennen kuin on tunnustanut ja sovittanut jossain

tulevaisuudessa tekemänsä rikoksen. Vaikka tilanne on outo ja epämiellyttävä, eri taustoista tulevat

nuoret ystävystyvät ja tukevat toisiaan. 

Runojen kirjoittamista ja skeittausta harrastava, terveyskeskuksessa kesätöissä

oleva 17-vuotias Niilo on asunut koko ikänsä pikkukylässä mumman ja ukin kanssa.

Yhdessä ystäviensä kanssa Niilo vastustaa kunnan rakennusaikeita alueelle, missä

elää uhanalaisia perhosia. Kesän aikana Niilo myös ihastuu, rakastuu ja pohtii

sukupuoli-identiteettiään – sekä oivaltaa, ettei kukaan muu voi määritellä sitä,

minkälainen hänen pitäisi olla.

Mila Teräs: Amiraali. Otava, 2020.

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

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?

John Green: Will Grayson, Will

Grayson, Magdalena Hai: Kolmas sisar,

Sini Helminen: Kaarnan kätkössä,

Johanna Hulkko: Suojaava kerros

ilmaa, Siri Kolu: Kesän jälkeen kaikki

on toisin, Nina LaCour: Välimatkoja,

Riina Mattila: Järistyksiä, Elina

Rouhiainen: Aistienvartija, Dess

Terentjeva: Ihana

Lue myös: 
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