
J.J. Arcanjo: Varkaiden akatemia. Aula & Co. 2022. Suomentanut Maiju Keynäs.

NUORTENKIRJAVINKKEJÄ
Niklas Ahnberg: Poika joka käveli vetten päällä. Aula & Co. 2022. 

Amerikkalaisessa Saltvillen pikkukaupungissa 90-luvulla, aikana ennen älypuhelimia ja internetin

valtakautta, lapset viettävät lomansa kesäleireillä. Niin tekee myös 14-vuotias Daniel. Pian hänelle

selviää, ettei hänen leirinsä ole aivan tavallinen: leirivanhemmat uskovat olevansa jumalia, ja

osanottajilla alkaa ilmetä yliluonnollisia voimia. Leirin päätteeksi järjestetään tulikoe, johon poikia

valmistellaan lihaskunto-, itsepuolustus- ja meditaatioharjoituksin. Niiden avulla he oppivat

pääsemään toiseen tietoisuuteen. Siellä Daniel tapaa Dark-nimisen olion, joka ilmoittaa olevansa

hänen yliluonnollisten voimiensa lähde. Hänelle alkaa valjeta, ettei heitä kouluteta

puolustautumaan, vaan hyökkäämään.

Gabriel on kasvanut isoäitinsä hoivissa siitä saakka, kun hänen vanhempansa

katosivat kauan sitten. Hän hankkii osan heidän elannostaan taskuvarkauksilla.

Eräänä päivänä Gabriel varastaa lompakon, joka on tyhjä lukuun ottamatta lappua,

jossa lukee: ”Sinä olet hyvä. Minä olen parempi”, ja osoite. Osoitteesta Gabriel löytää

Crookhavenin, koulun rikollisille. Siellä hän ystävystyy rehtorin tyttären Penelopen,

lyömättömien hakkerikaksosten Aden ja Eden sekä varjokiipeilijä Amiran kanssa.

Arvoituksia riittää, sillä hyvä varas ei koskaan kerro kaikkea… 

Stephanie Garber: Olipa kerran särkynyt sydän. WSOY 2022. Suomentanut Kaisa

Kattelus.

Kun 17-vuotiaalle Evangeline Foxille valkenee, että hänen suuri rakkautensa onkin naimassa toisen

tytön, Evangelinen unelmat hajoavat pirstaleiksi. Hän päättää estää epätoivotut häät ja solmii

sopimuksen avusta suudelmia vastaan vetovoimaisen mutta viekkaan Herttaprinssin kanssa. Pian

käy kuitenkin selväksi, että on hengenvaarallista hieroa kauppoja väkevän kuolemattoman kera...

Olipa kerran särkynyt sydän aloittaa uuden, tunteita ja taikuutta tihkuvan sarjan, joka tapahtuu

samassa fantasiamaailmassa kuin suosittu Caraval-trilogia.

Tiffany D. Jackson: Rajaton. Otava 2022. Suomentanut Peikko

Pitkänen.

Legendaarinen R&B-tähti Korey Fields bongaa koe-esiintymisessä

Enchantedin, nuoren laulajanalun. Enchanted on Koreyn luksuselämän

lumoissa, mutta pian unelma muuttuu painajaiseksi. Miehen charmin takana

piilee jotain synkkää, jotain mitä Enchanted ei ymmärrä ennen kuin on liian

myöhäistä. Kun Enchanted herää kädet veren peitossa ja ammottava aukko

muistissaan, hän tietää vain, että kaikki on mennyt kammottavasti pieleen.

Kuka tappoi Korey Fieldsin?



15-vuotias Frida ei kesäloman jälkeen tunne voivansa hyvin. Hyvä ystävä Armi ei ota häntä mukaan,

vaan viihtyy paremmin toisten tyttöjen seurassa. Kouluun on vaikea keskittyä, yksinhuoltajaäiti

ärsyttää ja öisin Frida ei saa nukuttua. Valvoessaan Frida alkaa kirjoittaa itselleen yökirjeitä. Niihin

hän kirjoittaa asioita, joita hän ei halua kertoa kenellekään. Asioita, joita hän ei haluaisi enää edes

ajatella, mutta jotka pitävät häntä hereillä. Mitä nämä asiat ovat ja voiko ilon löytää uudelleen? 

On elokuu 2002, ja toinen Tšetšenian sota on käynnissä. Moskovalainen,

armeijan kutsunnoista karannut Dima heitetään junasta Siperian radan

varrella. Asemalla hän tapaa upseeri-isäänsä komennukselle saattaneen

evenkityttö Aljonan, joka asuu pienessä venäläiskylässä. Dima saa jäädä

kylään ja Aljonan isovanhempien luokse kolmeksi kuukaudeksi, kunnes

Aljonan isä jälleen palaa. Dima ja Aljona viettävät aikaa yhdessä sekä

isovanhempien kaupalla että iltaisin, ja pian he rakastuvat toisiinsa. Mutta

riittääkö kolme kuukautta muuttamaan kummankin tulevaisuuden?

Leena Paasio: Harmaja luode seitsemän. WSOY 2022.

Eetu aloittaa lukion huonossa tilanteessa, sillä hänen äitinsä on kadonnut keväällä

joka-aamuisella uintireissullaan. Isä ei murheiltaan jaksa huolehtia Eetusta ja

pikkusisko Islasta, joten Eetu joutuu ottamaan vastuun perheen arjesta. Ajan ja

rahan puutteessa rakas kilpapurjehdusharrastus on pakko jättää sivuun. Oliko

äidin katoaminen pelkkä onnettomuus, vai liittyivätkö meribiologiäidin

tutkimukset katoamiseen? Epätietoisuus raastaa perhettä.

 Elina Rouhiainen: Tuntematon taivas. Tammi 2022. 

Mila Teräs: Yökirjeitä. Otava 2022. 

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

Estelle Maskame: Joku sinun kaltaisesi. Gummerrus 2022. Suomentanut Maija van de Pavert.

Mila on aivan tavallinen kuusitoistavuotias tyttö – lukuun ottamatta sitä, että hänen isänsä on

kaikkien tuntema näyttelijä. Kun isän seuraavan hittielokuvan ensi-ilta lähestyy, lehdistö

kiinnittää huomionsa myös Milaan. Pieni lipsahdus saa aikaan valtaisan mediakohun, ja isän

manageri on raivoissaan. Mila saa lähteä Los Angelesista viettämään kesää isoisänsä ja tätinsä luo

pikkukaupunkiin Tennesseehen, kauas paparazzien kameroista. Elämä pikkuruisessa Fairview’ssa

vaikuttaa tylsältä ja paikallisen pormestarin poika Blake raivostuttavan ylimieliseltä. Blake ja Mila

saattavat kuitenkin ymmärtää toisiaan paremmin kuin kumpikaan heistä haluaisi myöntää.

Lue myös: Suvi Ermilä: Vastaanottokeskus -sarjakuva (Suuri Kurpitsa), Hanna Gustavsson: Iggy -

sarjakuvat (Sammakko), Magdalena Hai: Royaumen aikakirjat -sarja (Otava), Jenny Han: Kesä,

jolloin minusta tuli kaunis (WSOY), Miska Karhu: Nimeni on Alex (Karisto), Katri Kauppinen:

Laakson linnut, Aavan laulut (Otava), Ansu Kivekäs: Raakaversio (Tammi), Leena Lehtolainen:

Vihreän lohikäärmeen risteys (Tammi), Annukka Salama: Ripley – Nopea yhteys (WSOY), Terhi

Rannela: Yöuinti ja muita novelleja (Otava), Mikko With: Saakelin satanen (Myllylahti).


