Katso tarkemmat ohjeet lukudiplomin suorittamiseen lukudiplomitehtävien listasta.
Lukudiplomissa kirjat on jaettu erilaisiin ryhmiin. Joidenkin kirjojen perässä on merkintä
(A), mikä tarkoittaa, että kirja on kirjastossa aikuistenosastolla. Kirjojen tarkan sijainnin
kirjastossa löydät Satakirjastojen verkkokirjastosta.
Tässä lukudiplomikirjalistassa on listattu myös kirjojen aiheita ja teemoja, jotka on otettu
Kirjasampo-palvelusta. Klikkaamalla tässä kirjalistassa kirjan nimeä tai alleviivattua tekstiä,
saat lisää tieto kirjasta tai kirjasarjasta. Kokeile klikata myös kuvia!

Kaverikiemuroita, sähläystä ja ihastumista -ryhmän kiroissa on huumoria,
kaverisuhteita tai romantiikkaa, tai jopa kaikkia yhtä aikaa.
Elämän vastoinkäymisiä -ryhmässä kirjat kertovat elämän vaikeista tai synkistä
hetkistä.
Urheilua-ryhmässä on urheiluaiheista kertomakirjallisuutta. Lisää urheilua löytyy
Elämäkerrat-ryhmästä.
Rikoksia ja jännitystä -ryhmästä löydät perinteiset salapoliisikertomukset ja dekkarit
mutta myös toimintaa ja salaliittoja.
Kauhua-, Fantasiaa- ja Scifiä-ryhmissä on nimensä mukaan kauhu- ja
fantasiakirjallisuutta sekä tieteisfiktiota.
Klassikkoja-ryhmässä on niin aikuisten kuin nuortenkin klassikkoja. Genrekirjallisuuden klassikot ovat genrensä ryhmässä.
Novellikokoelmia-ryhmän kirjat ovat lyhyistä tarinoista koostuvia kokoelmia.
Runoja-ryhmästä löytyy runoja ja Elämäkertoja-ryhmästä elämäkertoja.

Lukemisen iloa!

Kaverikiemuroita, sähläystä ja
ihastumista
Albertalli, Becky:

Minä, Simon, homo sapiens

(homoseksuaalisuus, salaisuudet, sattuma, sähköposti, tiedonanto)

Cassidy, Cathy:

Kirsikkasydän tai jokinmuu Suklaamuruset-sarjan kirja

(tyttökirjat)

Delikouras, Aleksi:

Nörtti. New game tai jokin muu sarjan kirja

(päiväkirjaromaanit, ajankäyttö, ihastus, koulunkäynti, nettiriippuvuus ongelmat, tietokoneet, vanhempilapsisuhde)

Hietala, Nelli:

Miia Martikaisen kärsimysviikko

(kesänvietto, rahankeräys, rakastuminen)

Ikonen, Asta:

deittaillaan.fi

(deittailu, deittipalvelut, etsintä, seurustelu, vanhempi-lapsisuhde)

tai Roosan rokkibändi
(identiteetti, ihastus, koulunkäynti, muutos, ongelmat, popmusiikki)

Jacobsson, Anders & Sören Olsson: Bertin päiväkirja tai jokin muu sarjan kirja
(huumori, poikakirjat, päiväkirjaromaanit, ihastus)

Jalo, Merja & Marvi:

Jesse löytökoira tai jokin muu sarjan kirja

(eläinkertomukset)

Kallioniemi, Tuula:

Villi viikko

(huumori, loma, maataloustyö, salaisuudet)

Kitti, Marko:

Oliivityttö

(identiteetti, rakastuminen, seurustelu, ystävyys)

Kinney, Jeff:

Neropatin päiväkirja tai jokin muu sarjan kirja

(kommellukset, koulunkäynti, ylemmyydentunne, ystävyys)

Kontula, Aino:

Ei eläinkokeita – käyttäkää mopoja!

(musta huumori, epävarmuus, koulunkäynti, murrosikä, nuoruus, opettaja-oppilassuhde, seurustelu)

Korkea-aho, Kai & Ted Forsström: Viraalit nerot
(huumori, kirjeenvaihto, koulunkäynti, muutto, suosio, sähköposti, ystävyys)

Kuronen, Kirsti:
Vili Voipio tai Vili Voipio konnan nahoissa (löytyy
koululaissarjana) jokin muu sarjan kirja
(huumori, koulu, murrosikä, suosio)

Lehtinen, Tuija:

Mopo

(harrastukset, ystävyys)

tai Rebekka ja kesäprinssi tai jokin muu sarjan kirja
(koululaisromaanit, tyttökirjat)

tai Traktori
(elämänmuutokset, matkat, perinnöt)

tai Tyttö elää kesäänsä
(karkaaminen, liftaus, seikkailu, tutustuminen, tytöt)

tai Välivuosi

(epävarmuus, ihastus, jatko-opiskelu, koulunkäynti, muutto, ongelmat,opiskelupaikat)

Let it snow. Kolme talvista rakkaustarinaa
(joulu, lumimyrskyt, rakkaus, romanttiset komediat)

Maskame, Estelle:

DIMILY tai jokin muu sarjan kirja

(ihastus, kesänvietto, onneton rakkaus, rakkaus, salaisuudet)

Murphy, Julie:

Dumplin

(itsetunto, kauneuskilpailut, rakastuminen, ulkonäkö, ylipaino, ystävyys)

Nadin, Joanna:

Hanki elämä, Rachel Riley tai jokin muu sarjan kirja

(huumori, päiväkirjaromaanit, tyttökirjat)

Paretskoi, Jyri:

Shell’s Angles tai jokin muu sarjan kirja

(poikakirjat, ihastus, ystävyys)

Parkkinen, Jukka:

Suvi Kinoksen seitsemän enoa tai jokin muu sarjan kirja

(huumori)

Smale, Holly:
kirja

Matalalentoa mallitaivaalla tai jokin muu Geek Girl -sarjan

(rakkausromaanit, elämänmuutokset, ihmissuhteet, omaelämäkerrallisuus, rekrytointi)

Smith, Jennifer E.:

Tilastollinen todennäköisyys kohdata se ainoa oikea

(kohtaaminen, kohtalo, rakastuminen, sattuma)

Stehn, Malin:

Bändihaaveita tai jokin muu Starlight-sarjan kirja

(tyttökirjat)

Tiainen, Marja-Leena:

Päin mäntyä

(aikuistuminen, ihastus, koti-ikävä, lumilautailu, luonnonsuojelu, luonnonsuojelu -- metsät, opiskelu)

Tiitinen, Esko-Pekka:

Villapäät (löytyy koululaissarjana)

(muutto, rock)

Van Wagenen, Maya:

Suosittu

(itsetunto, kouluyhteisö, nuoret, sosiaaliset taidot, suosikit, suosio, tytöt, ulkonäkö)

Veirto, Kalle:

Ohut hauska kirja 1 tai 2

(katoaminen, kirjat, kommellukset, koulunkäynti, lukeminen, ystävyys)

Veistinen, Harri:

Kotitekoisen poikabändin alkeet

(kiusaaminen, koulunkäynti, kylät, perustaminen, yhtyeet, yläkoulu, ystävyys)

Elämän vastoinkäymisiä
Aalto, Anne-Maija:

Syvään veteen

(ihastus, ikävä, kirjoittajapiirit, kirjoittaminen, koulunkäynti, kuolema, suru, äidinkielenopettajat)

Aho, Henry:

Arvet

(erilaisuus, henkinen väkivalta, itsemurha, itsetuhokäyttäytyminen, julmuus, kiusaaminen, koulukiusaaminen,
nöyryytys)

Asher, Jay:

Kolmetoista syytä

(huhut, ihmissuhteet, itsemurha, kasetit, koulu, syyt)

Behm, Jukka:

Pehmolelutyttö

(deittipalvelut, mielenterveys, pehmolelut, raha, rakastuminen, seksuaalinen viehätysvoima, vallankäyttö,
valokuvat)

Benjamin, Ali:

Mitä sain tietää meduusoista

(etsintä, hukkuminen, menetys, suru, vastaukset, yksinäisyys)

Bourne, Holly:

Oonko ihan normaali? tai jokin muu sarjan kirja

(deittailu, erilaisuus, koulut, mielenterveysongelmat, ongelmat, pakko-oireinen häiriö, vaihto, ystävystyminen)

Green, John:

Tähtiin kirjoitettu virhe

(elämänhalu, kilpirauhassyöpä, kuolema, kuolemanodotus, luusyöpä, parantumattomat taudit, rakastuminen,
rakkaus, rakkaussuhde, sairastuminen, syöpätaudit)

tai Arvoitus nimeltä Margo
(etsintä, katoaminen, kosto, naapurit, rakkaus, viestit)

Hepo-Oja, Briitta:

Siilin kuolema

(aktivismi, erilaisuus, perhe-elämä, yksinolo, ympäristötietoisuus)

Hinton, S. E.:

Me kolme ja jengi

(katuväkivalta, nuorisorikollisuus, tappelut)

Hulkko, Johanna:

K18

(juhlinta, kiellot, nolot tilanteet, piittaamattomuus, tyttöystävät)

Jägerfeld, Jenny:

Oli kerran äiti joka katosi

(Aspergerin oireyhtymä, identiteetti -- etsintä, ulkopuolisuus)

Kaskiaho, Reija:

Nikottelua

(homoseksuaalisuus, seksuaalinen kehitys, suvaitsemattomuus, vanhempi-lapsisuhde)

Kinsella, Sophie:

Kadonnut: Audrey

(auttaminen, hoitosuhde, kiusaaminen, masennus, rakkaus, seuraukset, sosiaalisten tilanteiden pelko)

Kolu, Siri:

Kesän jälkeen kaikki on toisin

(elämänmuutokset, erilaisuus, hyväksyminen, kokemukset, purjelento, sukupuolenkorjaus,
transsukupuolisuus, unelmat)

Leinonen, Anne:

Ilottomien ihmisten kylä

(arkielämä, ennakkoluulot, epidemiat, kiellot, leikit, nauru, rohkeus, sairastuminen, ystävyys)

Lähteenmäki, Laura:

Iskelmiä

(eka kerta, ensirakkaus, harrastukset, mustasukkaisuus, partio, seurustelu, väkivalta)

Mankell, Henning:

Tulen salaisuus

(köyhyys, onnettomuudet, pako, pelko, pelot, perhe, sisällissodat)

Ness, Patrick:

Hirviön kutsu

(itsensä toteuttaminen, kiusaaminen, kuolema, menetys, painajaiset, poissaolot, sairaus, syöpätaudit, totuus)

Niemi, Mikael:

Aivot pellolle

(elämänfilosofia, erilaisuus, identiteetti -- etsintä, ihastus, ilkivalta, kirjoittamine, kosto, koulukiusaaminen,
kuolema, poikkeava käyttäytyminen, tuhotyö, ystävyys)

Palacio, R.J.:

Ihme

(epämuodostumat, erilaisuus, kasvot, koulu, koulukiusaaminen, koulunkäynti, ulkonäkö, ystävyys)

Parkkonen, Linnea:

112 – vihaan itseäni

(alkoholismi, anoreksia, epävarmuus, itsetuhokäyttäytyminen, itsetunto, ongelmat, ulkonäkö)

Poutanen, Kira:

Ihana meri

(anoreksia, koulunkäynti, laihdutus, minäkuva, syömishäiriöt)

Puikkonen, Arja:

Sydän saappaanvarressa

(karkaaminen, kesäloma, matkat, ratsastus, varkaus, vastuuttomuus, yksinäisyys)

tai Vastalaukkaa
(erillään asuminen, kilpailut, muutto, ratsastus, ulkopuolisuus, ystävyys)

Rees, Celia:

Noitalapsi tai Näkijä

(ahdasmielisyys, ennakkoluulot, kuolemanrangaistus, noitavainot, noituus, pakomatkat, rohkeus)

Romppainen, Katariina:

Sori vaan, se on totuus (löytyy koululaissarjana)

(häpeä, kaipaus, muutto, perhetausta, totuus, valehtelu)

Saarela, Sara:

Mun on pakko

(anoreksia, kristillisyys, laihdutus, pakkomielteet, syömishäiriöt, ulkonäkö, usko)

Schiefauer, Jessica:

Pojat

(identiteetti -- etsintä, nuoruus, sisaruus, sosiaalinen sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, ystävyys)

tai Ester & Isak
(katoaminen, murha, rakkaus, uusnatsismi)

Sloan, Holly:

Näkymätön poika

(arkielämä, huono-osaisuus, ihastus, irtolaisuus, kaipaus, puhumattomuus, ulkopuolisuus)

Sumanen, Nadja:

Rambo

(ADHD, ihastus, kesäloma, lomailu, masennus, vastuunotto)

Teller, Janne:

Samantekevää

(elämän tarkoitus, epätoivo, julmuus, luopuminen, merkitys, nihilismi, ryhmäkäyttäytyminen, uhraaminen)

Teräs, Mila:

Sininen huone

(aikuistuminen, elämänmuutokset, raskaus, teiniraskaus)

Tiainen, Marja-Leena:

Khao Lakin sydämet

(hengenpelastus, hyökyaallot, ihastus, matkat, muistot, onnettomuudet, pelastuminen)

tai Poistui kotoaan
(menetys)

Vilkuna, Varpu:

Ripa

(fanaattisuus, ihastus, rippikoulu, seksuaalinen hyväksikäyttö, sukupuolinen häirintä)

Urheilua
Cras, Bengt-Åke:

Revanssi tai jokin muu kirjailijan urheilukirja

(harrastukset, ihastus, jalkapallo, koulukiusaaminen, köyhyys, onnettomuudet, sosiaaliset ongelmat,
väkivalta)

Heinonen, Henna Helmi: Miisan kaksoisaxel tai jokin muu sarjan kirja
(tyttökirjat, urheilukirjallisuus, taitoluistelu)

Keränen, Mika:

Maaliviivalla

(jalkapallo, uhkailu, urheilu, vilppi)

Kuronen, Kirsti:

4 x 100

(tyttökirjat, eroaminen, juoksu, kilpailut, yhteishenki, ystävyys)

Nordström, Gunnar:

Suuntana NHL tai jokin muu Kiekkotähti-sarjan kirja

(urheilukirjallisuus, jääkiekko)

Oldfield, Tom:

Gareth Bale. Poika, josta tuli supertähti

(jalkapallo)

tai Luis Suarez. Maalitykki
(jalkapallo)

Pehkonen, Kirsi:

Aloituskiekko

(huippu-urheilu, jääkiekko, lahjakkuus, pöytätennis, unelmat, vammaisurheilu, ystävyys)

Wickström, Mika:

Meidän jengin Zlatan tai jokin muu sarjan kirja

(harrastukset, jalkapallo, joukkueet, ystävyys)

Rikoksia ja jännitystä
Berry, Julie:

Kunnes kerron totuuden

(rakkausromaanit, ihmisryöstöt, salaisuudet, sieppaukset)

Brown, Dan:

Da Vinci -koodi (A)

(katolisuus, koodit, kryptologia, maalaukset, murha, pyhäinjäännökset, salaisuudet, salakirjoitus, salaliitot,
salaliittoteoriat, symbolit, uskonto, vaihtoehtohistoria, valtataistelu)

Christie, Agatha:

Eikä yksikään pelastunut (A)

(klassikot, psykologinen jännityskirjallisuus, suljettu huone -kirjallisuus, lastenhoitajat, salaisuudet, syyllisyys)

tai Teetä kolmelle (A)
(kolmiodraama, oikeudenkäynti, perinnöt, rakkaus, testamentti)

tai Roger Ackroydin murha (A)
(suljettu huone -kirjallisuus, avioliitto, murha)

Coben, Harlan:

Pakopaikka

(elämänmuutokset, katoaminen, outous, pahuus, salaisuudet, sopeutuminen)

tai Täpärällä
(murha, opiskelu, pahuus, salaisuudet, väärä henkilöllisyys)

Daugherty, C. J.:

Yön valitut tai jokin muu Night school -sarjan kirja

(katoaminen, koulunkäynti, murha, salaisuudet)

de la Motte, Anders:

Peli tai jokin muu sarjan kirja (A)

(YouTube, matkapuhelimet, pelit, populaarikulttuuri, salaliitot, sosiaalinen media, verkkopelit)

Gagnon, Michelle:

Kukaan ei kaipaa sinua

(hakkerit, pakoilu, pandemiat, salaisuudet, sieppaukset)

Higson, Charlie:

Korota tai kuole

(koodit, salakirjoitus, sieppaukset)

Horowitz, Anthony:

Alex Rider & Stormbreaker tai jokin muu sarjan kirja

(vakoilukirjallisuus)

Jacobsson, Ritta:

Afrodite ja kuolema tai jokin muu sarjan kirja

(salapoliisikirjallisuus)

Kivekäs, Ansu:

Päin Porkkalaa tai jokin muu sarjan kirja

(koulunkäynti, ongelmat, retket, tulipalot, ystävyys)

Koskinen, Pertti:

Pedon jäljillä tai jokin muu sarjan kirja

(seikkailu, ystävyys)

Kökkö, Hanna:
muu sarjan kirja

Saarikätkö tai Varjon jäljillä (löytyvät koululaissarjana) tai jokin

(geokätköily, harrastukset)

Levola, Kari:

Kaksi palkkia latausta

(veijariromaanit, ihastus, mielikuvitus)

Mulligan, Andy:

Roskaa

(korruptio, köyhyys, rikokset, salaisuudet)

Noël, Alyson:

Kilpailijat tai jokin muu sarjan kirja (A)

(katoaminen, unelmat, näyttelijät)

Ojala, Anu:

Pommi

(blogit, eläinaktivismi, eläinsuojelu, kirjoittaminen, kuolema, välinpitämättömyys)

Paulow, Ari:

Surmankarin vangit

(kansainvälinen rikollisuus, katoaminen, kesänvietto, murtovarkaus)

tai Aavesaaren arvoitus
(elokuvaus, kansainvälinen rikollisuus, kesänvietto, kesätyö, maalaus, salaisuudet)

Remes, Ilkka:
Remes, Ilkka:

Piraatit tai jokin muu Aaro Korpi -kirja
Horna tai jokin muu sarjan kirja (A)

(kansainvälinen politiikka, kansainvälinen yhteistyö, kielletty rakkaus, konfliktit, pidättäminen, rikokset,
salailu, suunnittelu, tiedustelu, tiedustelupalvelut, uhkailu, uhkakuvat, uhrautuminen, vallanhimo)

tai Pahan perimä (A)
(energialähteet, etiikka, geenitutkimus, häpeä, kansallissosialismi, kätkentä, perhesalaisuudet, sieppaukset,
suurvaltapolitiikka, tiede, uhkakuvat, uraani, ydinenergia)

tai Ruttokellot (A)
(biologiset aseet, epidemiat, katastrofit, kiristys, lentokonekaappaukset, poliittinen murha, terrorismi,
vallanhimo)

Rossi, Nemo:

Rooman sudet

(antiikkiesineet, asuminen ulkomailla, menneisyys, muinaisesineet, rikollisuus, salaisuudet, symbolit,
varkaus)

Scarrow, Simon:

Gladiaattori. Taistelu vapaudesta tai jokin muu sarjan kirja

(alkuperä, juonittelu, kosto, salaisuudet, valtataistelu)

Shepard, Sara:

Kaivattu tai jokin muu Valehtelevat viettelijät -sarjan kirja

(katoaminen, murha, rikkaus, salaisuudet, valheet, ystävyys)

Simukka, Salla:

Punainen kuin veri tai jokin muu sarjan kirja

(huumeet, huumekauppa, kansainvälinen rikollisuus, ystävyys)

Somper, Justin:

Kirottujen laiva tai jokin muu Vampiraatit-sarjan kirja

(merirosvot, vampyyrit, myrskyt)

Thompson, Kate:

Yön eläjä

(kummittelu, maallemuutto, salaisuudet, sulkeutuneisuus, vanhempi-lapsisuhde)

Wahl, Mats:

Lumi peittää jäljet

(huumekauppa, kosto, koulukiusaaminen, murha, pakolaisuus, rasismi, vastuuttomuus, väkivalta)

Valmu, L.K.:

Poika. Murha seitsemännellä luokalla

(kuolema)

Vuorela, Seita:

Karikko (löytyy koululaissarjana)

(ihastus, julmuus, lomailu, omankädenoikeus, onnettomuudet, putoaminen, ryöstö, seikkailu, sieppaukset,
suru)

Kauhua
Huom! Aikuistenosaston (A) kauhuromaanit ovat lähes poikkeuksetta
jännittävämpiä ja sisältävät enemmän ja erilaista väkivaltaa sekä järkyttäviä kohtauksia
kuin nuortenosaston kauhu. Käytä siis harkintaa, kun valitset kirjaa.
Ajvide Lindqvist, John:

Kuinka kuolleita käsitellään (A)

(ahdistus, helle, henkimaailma, kaaos, kuolema, kuolemattomuus, media, paranormaalit ilmiöt, pelko,
tunteet, uskonnollinen käyttäytyminen, uutisvälitys)

tai Ystävät hämärän jälkeen (A)
(kosto, koulukiusaaminen, murhapoltto, pakkomielteet, persoonallisuushäiriöt, rituaalimurha, seksuaalinen
hyväksikäyttö, toiveet, väkivalta, ystävyys)

Carman, Patrick:

Luurankopuro 1 tai 2

(WWW-sivut, arvoitukset, kulta, onnettomuudet, salaisuudet, video)

Doyle, Arthur Conan:

Baskervillen koira (A)

(kuolema, pelko, tutkimus, yliluonnolliset olennot)

Hai, Magdaleena:
Uhriniituntakaisesta

Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita

(kummitustarinat)

Harris, Charlaine:

Veren voima tai jokin muu Sookie Stackhouse -kirja (A)

(vampyyrit)

Harstad, Johan:

Darlah. 172 tuntia Kuussa

(arpajaiset, avaruuslennot, avaruustutkimus, matkat, osallistuminen, uhkakuvat, varoitukset, voitot)

Hautala, Marko:

Kuokkamummo (A)

(jälleentapaaminen, kansantarinat, katoaminen, lapsuus, muistot, pelko, pelottelu, retket, rohkeus,
tutkimustyö)

Hill, Joe:

Sarvet (A)

(kosto, menetys, murha, suru, totuus)

tai Sydämen muotoinen rasia (A)
(kosto, kummittelu, rasiat, sielu, totuus)

Joelsson, Lotta-Liisa:

Vivika

(identiteetti -- etsintä, murha, pelko, poissaolot, selittämättömät ilmiöt, ystävyys)

King, Stephen:

Carrie (A)

(erilaisuus, kaltoinkohtelu, kosto, koulukiusaaminen, oikeudenmukaisuus, paranormaalit ilmiöt, psykokinesia,
sadismi, seksuaalinen kehitys, tanssiaiset, uskonnollisuus, vääryys, yliluonnolliset voimat)

tai Hohto (A)
(alkoholismi, delirium, paranormaalit ilmiöt, selvänäkö)

tai Piina (A)
(fanius, hulluus, kidutus, liikenneonnettomuudet, riivaus)

Landy, Derek:
Niemi, Mikael:

Keplo Leutokalma tai jokin muu sarjan kirja
Kirkon piru

(elämänmuutokset, hyvän ja pahan välinen taistelu, luokkaretket, paranormaalit ilmiöt, patsaat)

Nyman, Stefan:

Anna online

(kummittelu, opiskelijaelämä, rakastuminen, rakkaussuhde, unien tulkinta, verkkojuttelu)

Shan, Darren:

Friikkisirkus tai jokin muu kirjailijan kirja

(magia, taikatemput)

Shelley, Mary:

Frankenstein. Uusi Prometheus (A)

(klassikot, hirviöt, tiedemiehet)

Stevenson, Robert Louis: Tohtori Jekyll ja herra Hyde (A)
(klassikot, hyvän ja pahan välinen taistelu, ihmisyys, kaksoiselämä, muodonvaihdos, sivupersoonat)

Stoker, Bram:

Dracula (A)

(klassikot, kulttiteokset, hyvän ja pahan välinen taistelu, lumous, pahuus, vampyyrit)

Stine, R. L:
Toivola, Ritva:
(luonnonvalokuvaus)

jokin Nightmare Room -sarjan kirja
Aavelinnut

Fantasiaa
Andri Snaer Magnason:

Aika-arkku

(aika, laatikot, lumous, motiivit, taloudelliset kriisit)

Black, Holly:

Rautakoe

(koulu, koulunkäynti, magia, pääsykokeet, salaisuudet)

Cast, P.C. ja Kristin:

Merkitty tai jokin muu Yön talo -sarjan kirja

(erikoislahjakkuus, yliluonnolliset voimat)

Clare, Cassandra:
Colfer, Eoin:

Luukaupunki tai jokin muu Varjojen kaupungit -sarjan kirja
W.A.R.P. Salamurhaajan oppipoika tai jokin muu sarjan kirja

(aikamatkat, agentit)

Collins, Suzanne:
Dibben, Damian:

Ylismaan Gregor tai jokin muu Alismaa-sarjan kirja
Myrsky nousee

(aikamatkat, etsintä, matkat, tuhot, uhkakuvat)

Enoranta, Siiri:

Nokkosvallankumous

(dystopiat, kielletty rakkaus, sukuriidat, vallankumoukset, valtataistelu)

Fitzpatric, Becca:

Langennut enkeli tai jokin muu sarjan kirja

(kielletty rakkaus, kuolemattomuus, rakastuminen)

Funke, Cornelia:

Mustesydän tai jokin muu sarjan kirja

(hyvän ja pahan välinen taistelu, kirjat, pako, paranormaalit ilmiöt, petos, rohkeus)

Garcia, Kami:

Lumoava kirous tai jokin muu sarjan kirja

(kiroukset, kuolemattomuus, magia, okkultismi, rakkaus, unet)

Gier, Kerstin:

Rubiininpuna tai jokin muu sarjan kirja

(aikamatkat, ihastus, kateus, perhesalaisuudet, perimä)

Green Sally:

Puoliksi paha tai jokin muu sarjan kirja

(erilaisuus, hyvän ja pahan välinen taistelu, julmuus, noituus, pako, perhesalaisuudet)

Grey, Jacob:

Varismiekka tai jokin muu sarjan kirja

(eläinten kieli, hyvän ja pahan välinen taistelu, puhe, taistelut, tuhoutuminen, uhkakuvat, yliluonnolliset
voimat, ystävyys)

Holopainen, Anu:

Welman tytöt tai jokin muu Syysmaa-sarjan kirja

(naisen asema)

Hunter, Erin:

Autio kaupunki tai jokin muu Selviytyjät-sarjan kirja

(dystopiat, eläinkertomukset, selviytyminen)

Kaaberböl, Lene:

Näkijän tytär tai jokin muu sarjan kirja

(selvänäkö, sieppaukset, yliluonnolliset voimat)

Kagawa, Julie:

Lohikäärmeet tai jokin muu sarjan kirja

(alkuperä, arkielämä, etsintä, lohikäärmeet, vainoaminen, valtataistelu)

Kaye, Marilyn:

Poissa silmistä, poissa mielestä tai jokin muu sarjan kirja

(lahjakkuus, muodonvaihdos, salaisuudet, yliluonnolliset voimat)

Koskinen, Juha-Pekka:

Haavekauppias tai jokin muu sarjan kirja

(jälleentapaaminen, matkat, osto- ja myyntiliikkeet, pelastus, salaisuudet, unelmat)

Martin, George R. R.:
(A)

Valtaistuinpeli tai jokin muu Tulen ja jään laulu -sarjan kirja

(aatelisarvot, hyvän ja pahan välinen taistelu, juonittelu, kohtalo, moraali, näkökulmatekniikka,
oikeudenmukaisuus, sukuviha, valtataistelu)

Mattila-Laine, Satu:

Parantola

(aikamatkat, epilepsia, taudit, vintage)

Meloy, Colin:

Sysimetsä tai jokin muu sarjan kirja

(magia, pelastus, seikkailu, sieppaukset, valtataistelu)

Meresmaa, J.S.:

Mifongin perintö tai jokin muu sarjan kirja

(rinnakkaiset maailmat)

Meyer, Stephanie:

Houkutus tai jokin muu sarjan kirja

(erilaisuus, kielletty rakkaus, rakastuminen, rakkaussuhde, rohkeus, vampyyrit)

Nöel, Alyson:

Punaiset tulppanit tai jokin muu sarjan kirja

(kuolemattomuus, rakastuminen, selvänäkö, telepatia, kummitukset)

Paolini, Christopher:

Eragon tai jokin muu sarjan kirja

(hyvän ja pahan välinen taistelu, yliluonnolliset voimat)

Peltoniemi, Sari:

Kuulen kutsun metsänpeittoon

(ensirakkaus, salaisuudet, uskomukset, vainoaminen, ystävyys, äidittömyys, šamanismi)

Riggs, Ransom:
sarjan kirja

Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille tai jokin muu

(aikamatkat, kannibalismi, outous, paranormaalit ilmiöt, perhetragediat, tragediat)

Riordan, Rick:

Salamavaras tai jokin muu Percy Jackson -sarjan kirja

(mytologia)

Rouhiainen, Elina:

Kesytön tai jokin muu Susiraja-sarjan kirja

(yliluonnolliset voimat, ihmissudet, vampyyrit, salaisuudet, onneton rakkaus)

Rowling, J.K.:

Harry Potter ja viisasten kivi tai jokin muu sarjan kirja

(erilaisuus, magia, noituus, ystävyys)

Sage, Angie:

Magiaa tai jokin muu Septimus Heap -sarjan kirja

(hyvän ja pahan välinen taistelu, magia)

Sammalisto, Iida:

Tähtimosaiikki

(hyvän ja pahan välinen taistelu, karkotus, matkat, paha, vastustus, ystävyys)

Stephens, John:

Smaragdiatlas tai jokin muu sarjan kirja

(identiteetti, kirjat, lukeminen, magia)

Toivola, Ritva:

Tuomas Karhumieli (löytyy koululaissarjana)

(kansanperinne, metamorfoosi, taikaesineet, turkit)

Tolkien, J.R.R.:
kirja (A)

Sormuksen ritarit tai jokin muu Taru Sormusten herrasta -

(klassikot, hyvän ja pahan välinen taistelu, mytologia, myytit, pahuus, sankaruus, sormukset, sota,
taikaesineet, ystävyys)

Turtschaninoff, Maria:
kirja

Maresi tai jokin muu Punaisen luostarin kronikoita -sarjan

(hyökkäys, identiteetti -- etsintä, kutsumus, neuvokkuus, pako, piiloutuminen, väkivalta, väkivaltaisuus)

White, Kiersten:

Paranormaali tai jokin muu sarjan kirja

(ennustukset, jäljitys, yliluonnolliset voimat)

Scifiä
Alongi, K. K.:

Kevätuhrit tai jokin muu sarjan kirja

(henkiinjääminen, kuolema, maailmanloppu, selviytyminen, tyhjyys)

Cass, Kiera:

Valinta tai jokin muu sarjan kirja

(kilpailut, rakkaus, salaisuudet, tosi-tv, valinta)

Collins, Suzanne:

Nälkäpeli tai jokin muu sarjan kirja

(diktatuuri, henkiinjääminen, kapinaliikkeet, luonnononnettomuudet, nälkä, pelit, seuraukset, televisioohjelmat, tosi-tv, vallankumousliikkeet, valtataistelu)

Condie, Ally:

Tarkoitettu tai jokin muu sarjan kirja

(epäsuosio, kapinointi, kielletty rakkaus, kontrolli, pakkoavioliitto, valvonta, yhteiskunta)

Dashner, James:

Maze Runner. Labyrintti tai jokin muu sarjan kirja

(ihmiskokeet, muistinmenetys, pelko, salaisuudet, viestit)

Falls, Kat:

Veden alla tai jokin muu sarjan kirja

(ekokatastrofit, salaisuudet, uudisasutus)

Frey, James:

Loppupeli tai jokin muu Endgame-sarjan kirja

(avaimet, etsintä, henkiinjääminen, ihmiskunta, kohtalo, liittoutuminen, matkat, meteoriitit, pelit,
selviytyminen)

Healy, A. J.:
sarjan kirja

Tommy Storm. Kutsu kaukaiselta planeetalta tai jokin muu

(parodia, koulutus, oppiminen, vastarinta, viestintä,väärinkäsitykset)

Holopainen, Anu:

Ihon alaiset

(aitous itsemurhaiskut, kauneusleikkaukset, kesätyö, muokkaus, muutos, pahoinpitely, pinnallisuus, ruumis,
tuhotyö, ulkonäkö, unelmat, verkkojuttelu)

Huxley, Aldous:

Uljas uusi maailma (A)

(klassikot, eugeniikka, geenitekniikka, ihmisyys, kloonaus, maailmankuva, totalitarismi, yhteiskunta)

Itäranta, Emmi:

Teemestarin kirja (A)

(perhesalaisuudet, salaisuudet, seremoniat, tee, totalitarismi, uhkakuvat, vesi, vesivarat)

Kolu, Siri:

PI. Pelko ihmisessä tai IP. Ihmisen puolella

(epidemiat, eristys, influenssa, katoaminen, pelko, tarkkailu, taudit, vapaudenriisto)

Luther, Annika:

Kodittomien kaupunki

(evakuointi, ilmastonmuutokset, karkaaminen, sähköposti, tulvat)

Lähteenmäki, Laura:

North End. Niskaan putoava taivas tai jokin muu sarjan kirja

(ilmastonmuutokset, katoaminen, terrori-iskut, vaikutukset)

Mady, Elena:

Vaihdokas tai jokin muu sarjan kirja

(jälleensyntyminen, kuolema, murha)

McGee, Katharine:

Tuhat kerrosta. Pudotus tai jokin muu sarjan kirja

(juhlinta, parisuhde, päihteet, sekoilu, ystävyys)

Orwell, George:

Vuonna 1984 (A)

(klassikot, diktatuuri, oligarkia, poliittiset järjestelmät, propaganda, totalitarismi, valvonta)

tai Eläinten vallankumous (A)
(klassikot, satiiri, diktatuuri, tasa-arvo, totalitarismi, vallankumoukset, vallankäyttö, yhteiskunnallinen muutos,
yhteiskuntajärjestelmät, yhteiskuntakritiikki)

Parvela, Timo:

Kepler62. Kutsu tai jokin muu sarjan kirja

(huolenpito, pelaaminen, seikkailu, tietokonepelit)

Pearson, Mary E.:

Kuka on Jenna Fox?

(biotekniikka, herääminen, identiteetti -- etsintä, koneet, kuolemattomuus, liikenneonnettomuudet,
muistinmenetys, neurokirurgia, onnettomuudet, salaisuudet, tajuttomuus)

Revis, Beth:

Matka alkaa tai jokin muu sarjan kirja

(murha, rakastuminen, syväjäädytys, tutkimusmatkat)

Rossi, Veronica:

Paljaan taivaan alla tai jokin muu sarjan kirja

(ekokatastrofit, elintavat, elämä, erilaisuus, henkiinjääminen, selviytyminen)

Roth, Veronica:

Outolintu tai jokin muu sarjan kirja

(identiteetti, konfliktit, rakastuminen, rakkaus, rohkeus, valinta, vastoinkäymiset, yhteiskunta)

Scarrow, Alex:

Time Riders tai jokin muu sarjan kirja

(aikamatkat, kuolema, maailmanhistoria, muutos, pelastus, salamurha, terrori-iskut, toiminta)

Sinisalo, Johanna:

Auringon ydin (A)

(arvot, chili, huumeet, kansanterveys, kieltolait, kirjeet, kultit, maanalainen toiminta, nautintoaineet,
riippuvuus, salakauppa, sukupuoliroolit, todellisuuden muuttuminen)

tai Ennen päivänlaskua ei voi (A)
(eläimellisyys, homoseksuaalisuus, ihminen-eläinsuhde, kaupallisuus, luontosuhde, mytologia,
näkökulmatekniikka)

Vacklin, Anders ja Aki Parhamaa: Beta
(ilmastonmuutokset, kerronta, pelaaminen, pelillistäminen)

Waris, Helena:

Vuori NA

(pakomatkat, selviytyminen, seuraukset, uhkailu)

Yancey, Rick:

5. aalto tai jokin muu sarjan kirja

(epidemiat, henkiinjääminen, hyökkäys, hyökyaallot, ihmisyys, joukkotuho, katastrofit, koulutus, luottamus,
maapallon ulkopuolinen elämä, manipulaatio, petos, rappio, selviytyminen, uhat, valehtelu)

Klassikkoja
Aho, Juhani:

Juha (A)

(aviorikokset, intohimo, intohimorikokset, kolmiodraama, lumeavioliitto, mieheys, naisen asema,
uskottomuus, venäläisyys)

Austen, Jane:

Ylpeys ja ennakkoluulo (A)

(avioliitto, ennakkoluulot, luokkaerot, naimakaupat, perhe, seuraelämä, tanssiaiset, tapakulttuuri, viharakkaussuhde, ylpeys)

Brontë, Charlotte:

Kotiopettajattaren romaani (A)

(moraali, naiskuva, perhesalaisuudet, yhteiskuntakritiikki)

Camus, Albert:

Sivullinen (A)

(oikeudenkäynti, sivullisuus, tappo, tyhjyys, välinpitämättömyys, yhteenkuulumattomuus)

Golding, William:

Kärpästen herra (A)

(eläimellisyys, hyvän ja pahan välinen taistelu, johtajuus, pahuus, pelko, sivistys, sosiaalinen asema,
sosiaalinen kontrolli, sosiaaliset ristiriidat, vallankäyttö, valtataistelu, väkivalta)

Hesse, Hermann:

Arosusi (A)

(elämänhallinta, elämänkatsomus, eristäytyminen, filosofia, harha-aistimukset, ihmiskuva, introversio,
kyynisyys, ristiriidat, sivullisuus, skitsofrenia, todellisuuden muuttuminen, vetäytyminen, yksinäisyys)

Huovinen, Veikko:

Havukka-ahon ajattelija (A)

(elämänfilosofia, elämäntapa, erilaisuus, luonnontieteet, luontosuhde, tutkimustoiminta)

Härkönen, Anna-Leena:

Häräntappoase (A)

(eka kerta, ensirakkaus, murrosikä, seksuaalisuus)

Jansson, Tove:

Muumipappa ja meri

(elämänmuutokset, identiteetti -- etsintä, kalastus, meri, merimatkat, mieheys, muutto, perhesuhteet,
sankaruus, seikkailu, unelmat, yksinäisyys)

Kallas, Aino:

Sudenmorsian (A)

(intohimo, kaksoiselämä, kansantarinat, kielletty rakkaus, metamorfoosi, myytit, noituus, taikausko)

Kianto, Ilmari:

Punainen viiva (A)

(eduskuntavaalit, elämäntapa, huono-osaisuus, kansanelämä, katkeruus, köyhyys, politiikka,
tulevaisuudenodotukset, yhteiskunnallinen muutos)

Linna, Väinö:

Tuntematon sotilas (A)

(ihmiskuva, taistelut)

Meri, Veijo:

Manillaköysi (A)

(musta huumori, jatkosota, köydet, loma)

Montgomery, L.M.:

Annan nuoruusvuodet tai jokin muu sarjan kirja

(tyttökirjat, opettajuus, orvot)

Pieni runotyttö tai jokin sarjan kirja
(tyttökirjat, taiteellinen lahjakkuus)

Paasilinna, Arto:

Jäniksen vuosi (A)

(elämän tarkoitus, elämänmuutokset, eristys, ihminen-eläinsuhde, kriisit, luontosuhde, mieheys, pako,
seikkailu, vapaus)

Polva, Anni:

Tiina tai jokin muu sarjan kirja

(tyttökirjat)

Rintala, Paavo:

Pojat (A)

(ihanteet, koulunkäynti, nuoruus)

Steinbeck, John:

Hiiriä ja ihmisiä (A)

(huolenpito, hyväntahtoisuus, juurettomuus, luottamus, läheisriippuvuus, poikkeavuus, rakkaudenkaipuu,
ryhmäkäyttäytyminen, sosiaaliset normit, tulevaisuudenodotukset, unelmat, voimankäyttö, yksinäisyys,
ystävyys)

Stevenson, Robert Louis: Aarresaari

Novellikokoelmia
Brander, Janica:

Lihakuu (A)

(maaginen realism, tragikomiikka)

Etsijät. Novelleja nuorille
(nuoruus)

Hill, Joe:

Bobby Conroy palaa kuolleista ja muita kertomuksia (A)

(fantasiakirjallisuus, kauhukirjallisuus, paranormaalit ilmiöt)

Hotakainen, Kari:

Näytän hyvältä ilman paitaa

(arki, ihmissuhteet)

Hämäläinen, Karo ja Simukka, Salla: Luokkakuva
(nuortenkirjallisuus)

Kilkku, Elina:

Onks tää normaalii? ja muita tarinoita

(nuortenkirjallisuus)

Latikka, Anne-Maria:

Tuulensuoja ja muita novelleja (A)

(outous)

Leskinen, Leena:

Espanjalainen juttu. Novelleja

(nuortenkirjallisuus, kuolema, pelot, perhe)

Levola, Kari:

Suorin mutka ikinä

(nuoruus)

tai Syvältä, veistoluokan uumenista
(huumori, absurdi, elämänhallinta, nuorisokulttuuri, nuoruus)

Munro, Alice:

Kallis elämä. Kertomuksia (A)

(ihmisyys, itsepetos, kriisit, omaelämäkerrallisuus)

Rakastaa, ei rakasta. Pohjoismaisia novelleja nuorille
(ensirakkaus, tunteet)

Taskunovellit (A)
Rannela, Terhi:

Yhden promillen juttuja

(nuortenkirjallisuus, alkoholinkäyttö, alkoholiongelmat, juhlinta, juopottelu, nuoruus, sekoilu)

Verenhimo - suomalaisia vampyyritarinoita
(kauhukirjallisuus, vampyyrit)

Runoja
Eksyksissä. Runoa ja proosaa
Haukio, Jenni:
Paitasi on pujahtanut ylleni (A)
(kasvu, lapsuus, luontosuhde, maisema, naiseus, rakkaus)

Holma, Antti:

Kauheimmat runot (A)

(ironia)

Kuronen, Kirsti:

Paha puuska

(kertomarunot, itsemurha, junat, menetys, onnettomuudet, suru)

tai Pönttö
(nuoruus)

Laaksonen, Heli:
Leino, Eino:

Aapine (A)
Helkavirsiä (A)

(jumaluus, kosto, kuolema, luonto)

Niemi, Juuli:
Palonen, Arja:
Paperi T:

Tuhat tytärtä (A)
Piirretty taivaalle (A)
Post-alfa (A)

(populaarikulttuuri, rakkaus, vaikutteet)

Pää auki! Säkeitä nuorille
(elämä, hylkäys, ilo, luonto, rakkaus, yksinäisyys, ystävyys)

Runo vieköön
(nuoruus)

Savisaari, Aira:

Joku siipi pitäis olla

(murrosikä, nuoruus)

Voutilainen, Maiju:
(ahdistus, suru)

Itke minulle taivas

Elämäkertoja
Bolt, Usain:
Bowen, James:
Cade, Jared:
Frank, Anne:
Ibrahimovic, Zlatan:
Kuegler, Sabine:
Leyson, Leon:
Myron, Vicky:
Smith, Sean:
Spungen, Deborah:
Stenros, Nuppu:
Terras, Antto:
Tolvanen, Joonas:

Salamaa nopeampi elämäni (A)
Katukatti Bob. Kissa joka muutti elämäni (A)
Agatha Christie katoaa (A)
Nuoren tytön päiväkirja (A)
Minä Zlatan Ibrahimovic (A)
Viidakkolapsi (A)
Poika joka pelastui. Schindlerin listan kuopus
Kirjastokissa (A)
J.K. Rowling. Harry Potterin luoja. Elämäkerta (A)
Nancy (A)
Signmark (A)
Stockmann Yard. Myymäläetsivän muistelmat (A)
Soturimunkin oppipoika. Aikani kung-fu-temppelissä (A)

