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Bagge, Tapani: Tuhlaajafaija, 2003, 95 s.    19 kpl 
 
Eletään 1970-luvun loppua Keravalla. Rikkailla on väritelkkarit ja sähkösaunat, 
köyhillä keittokomerot ja ulkohuussit. Rockabilly rules, ja punkkarit ja hämyt saavat 
kierrellä sivukatuja, ettei tule turpiin. Viisitoistavuotiaalla Jonella on Elviksen 
otsavoogu. Jone on selviytynyt peruskoulusta ja hänellä on kesäduuni kaupungin 
puistohommissa, mutta tulevaisuutta hänellä ei ole. Tuhlaajafaija nimittäin palaa 
kalterilomalta ja ottaa asiakseen kouluttaa vanhemmasta pojastaan roiston.  
Jonella on tasan kaksi mahdollisuutta: totella faijaa – tai itkeä ja totella faijaa. 
Ensimmäisellä murtokeikallaan Jone kuitenkin tapaa Marun, joka herättää toivon 

paremmasta. Mutta pystyykö Jone irrottautumaan rikosten pyörteistä? Vai vetääkö faija mukaansa Jonen 
ja koko perheen – Marunkin? 
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, nuorisokulttuuri : 1970-luku, vanhempi-lapsisuhde : ongelmat, rikolliset : 
isät, ongelmanuoret, kaupungit : Kerava 
 
 

_________________________ 
 

 
Brink, André: Tuokio tuulessa, 1976, 350 s.   5 kpl 
 
Hyväntoivonniemen sisäosiin suuntautunut tutkimusretki 1700-luvulla katkeaa 
bushmannien hyökkäykseen. Joukon hajaantuessa jää nuori Elisabeth Larsson, 
ruotsalaisen retkenjohtajan vaimo yksin autiomaahan. Hänen seuraansa liittyy Adam 
Mantoor, Kapkaupungista karannut orja, joka on salaa seurannut kuormastoa.  
Adam ehdottaa Elisabethille kauppaa: hän veisi naisen Kapkaupunkiin, mikäli tämä 
ostaisi hänet vapaaksi. Alkaa vuosikautinen vaellus, jonka aikana sekä ihmisluonto että 
luonnonvoimat osoittavat arvaamattomuutensa. 
 

Asiasanat: historialliset rakkausromaanit, vaellustarinat, kielletty rakkaus, apartheid, luontosuhde, 
rodut, vapaus, orjat, ruotsalaiset, tutkimusretkikunnat, autiomaat : Etelä-Afrikka : 1700-luku 

     
_________________________ 

 
Davidsson, I. I.: The ghost network: Aktivoi, 2019, 343 s.    24 kpl 
 
 
Tervetuloa hakkereiden eliittikouluun. Uusi jännittävä sarja alkaa! 
 
Joukko teini-ikäisiä hakkereita ympäri maailmaa on kutsuttu opiskelemaan 
huipputeknologiseen erikoiskouluun Alaskan syrjäkylille. Heistä parhaat valitaan 
pieneen eliittioppilaiden sisäpiiriin, joka saa salaisen tutkimustehtävän. 
Pääsy koulun ykköstiimiin vaikuttaa jokaisen unelmalta, kunnes oppilaat tajuavat 
pelottavan totuuden: tutkimuskohteena ovatkin he itse. Mutta miksi juuri he ja mitä 

oikein on tekeillä? 
 
Tarinan luoja on suomalainen Aleksi Delikouras. 
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, jännityskirjallisuus, tieteiskirjallisuus, ohjelmointi, tietokonepelit, 
tekoäly, tutkimustoiminta, pako, hakkerit, koehenkilöt, koulut: Alaska 
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Fossum, Karin: Hullujenhuone, 2005, 394 s.    2 kpl 
 
Nuori Hajna-tyttö on juossut päin näyteikkunaa ja joutunut mielisairaalan suljetulle 
osastolle. Vartalon 160 haavaa paranevat ajan myötä, mutta mielessään hän hautoo 
edelleen itsemurhaa. Syrjäänvetäytyvä tyttö tutustuu pikkuhiljaa osaston muihin 
potilaisiin, kuulee traagisia elämäntarinoita, mutta ennen kaikkea oppii arvostamaan 
potilasyhteisön lahjomatonta rehellisyyttä. Hullujenhuone on vangitseva kuvaus 
depressiivisen ihmisen sielunmaisemasta. Romaani on tuttuun Fossum-tyyliin täynnä 
dramaattisia tapahtumia, mutta myös humoristisesti ja lämmöllä kuvattuja episodeja 

ja ihmisiä. 
 
Asiasanat: psykologiset romaanit, rikoskirjallisuus, traumat : lapsuus, itsetuho : naiset, 
mielenterveyshäiriöt, psyykkisesti sairaat, hoitohenkilöstö, silminnäkijät : pahoinpitely,  
mielisairaalat : Norja : 2000-luku 

_________________________ 
 

Hotakainen, Kari: Huolimattomat, 2006, 267 s.    2 kpl 
 
Romaani seksin ja alakulon piirittämistä ihmisistä ja niistä kamalista ja kauniista 
asioista, joita yksinäisyys teettää. Leila Korhosen yhden naisen yritys Punavuoressa 
tarjoaa asiakkailleen hoitoa, joka sulattaa kovankin miehen. Kanta-asiakkaisiin 
kuulunut värittömän haalea mies vaati vielä jotain kaupan päälle ja erehtyi. Kaikkea ei 
rahalla saa. Rikoskomisario Antero Mokka on nähnyt työssään paljon, mutta naisen 
kosketusta hän ei ole pitkään aikaan tuntenut. Nyt Mokka saa kuulusteltavakseen 
Leilan, joka vaikenee kaikesta tapahtuneesta. Kuulustelujen aikana heidän välilleen 
syntyy kuitenkin yhteys, jota laissa ei tunneta. Kohtaaminen voi viedä molemmilta 

työn, mutta antaa tilalle enemmän.  
 
Asiasanat: psykologinen jännityskirjallisuus, ihmissuhteet : ongelmat, rakkaudenkaipuu, kosketus, 
yksinäisyys, seksuaalisuus : väkivalta, tappo, kadonneet : etsintä, terapeutit, poliisit, kaupungit : Helsinki 
: 2000-luku 

_________________________ 

 
Huxley, Aldous: Uljas uusi maailma, 1932, 261 s.   5 kpl 
 
Aldous Huxleyn vuonna 1932 ilmestynyt Uljas uusi maailma on George Orwellin 
Vuonna 1984 -teoksen ohella 1900-luvun tieteiskirjallisuuden kulmakiviä. Tieteen ja 
kulutusyhteiskunnan kehitys on pitänyt huolen siitä, että Huxleyn dystopia on yhä 
kutkuttavan ajankohtainen. 
Romaani sijoittuu tasapainon vuoteen 632 jälkeen herramme Henry Fordin, aikaan 
jolloin konekulttuuri on kehittynyt niin pitkälle, että ihmisen elämä syntymästä 
kuolemaan on tieteen keinoin valmiiksi kartoitettu. Lapset syntyvät koeputkissa, ja 
heti syntymästä heidät jaetaan eri luokkiin, joista kukin toteuttaa sille määrättyä 

tarkoitusta ja elintapaa. Kaikki on niin automatisoitua ja tarkoin suunniteltua, ettei minkäänlaisia 
häiriöitä voi syntyä eikä liioin kehityksen tarvetta ilmene. Jos tyytymättömyys jostain syystä sattuisikin 
heräämään, palauttaa onnelliseksi tekevä huume, soma, oitis tasapainon.  
Eräässä tämän maailman kolkassa on kuitenkin villi-ihmisten reservaatti, jossa elämäntaistelu, intohimo, 
syntymä ja kuolema ovat yhä todellisuutta … 
 
Asiasanat: klassikot : tieteiskirjallisuus, dystopiat, totalitarismi : tulevaisuus, eugeniikka, geenitekniikka 
: etiikka, ihanteet : ihmiskuva, pako : todellisuus, päihteet : käyttö, yhteiskuntaluokat : eriarvoisuus, 
totalitarismi 
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Hämäläinen, Karo: Barrikadirakkaus, 2004, 169 s.    4 kpl (Valtimo) 

Maria istuu bussissa matkalla globalisaationvastaiseen mielenosoitukseen yhdessä 
tutun porukan kanssa. Monenlaisia ajatuksia risteilee mielessä, tärkeimpinä kuitenkin 
matkan ja mielenosoituksen tarkoitus. Maailman taloudellinen epätasapaino ja 
valuuttakaupalla pelaavat keinottelijat ahdistavat Marian mieltä.  

Samaan aikaan Roberto viettää tavanomaisen ylellistä iltaa kasinon 
yksityiskabinetissa ystäviensä kanssa: rikkaiden sukujen komeat vesat osaavat nauttia 
elämästään ja arvostaa sen pieniä nautintoja, kuten konjakkilasillista raskaan aterian 

päälle, ennen klubi-iltaa. Mutta kun Roberto palaa aamuyöllä illan juhlista, tapahtuu jotain yllättävää ja 
peruuttamatonta. Hän näkee Marian, tytön joka hohtaa pimeässä kuin helmi... Romeo ja Julia nykypäivän 
Euroopassa. Voittaako rakkaus? Koskettava, ajankohtainen, ajatuksia herättävä.  

Asiasanat: mielenosoitukset : maailmanlaajuiset ongelmat, eriarvoisuus, rakastuminen, luokkaerot 
   ________________________ 

Härkönen, Anna-Leena: Juhannusvieras, 2006, 255 s.   2 kpl 
 
Kesän alussa Tuija saa kirjeen Sailalta. Tuijan ”varaäiti” Enni on huonossa kunnossa ja 
sisarukset ovat päättäneet järjestää hänelle 80-vuotisjuhlat.  
Edellisestä vierailusta on kulunut kymmenen vuotta, Ristinojalla vietetyistä nuoruuden 
kesistä vielä pitempään. Vaikka Saila on yhtä nauravainen kuin ennenkin ja naapurin 
Villen huulet kiihkeät, moni asia on muuttunut.  
Mummola on purettu, Enni makaa sairaalan sängyssä, Ristolle maistuu enemmän viina 
kuin elämä. Kun Tuija ja siskokset asettuvat saman pöydän ääreen, nostalgisen 
kesäparatiisin kulissit murenevat. Heinän tuoksuun ja kesäöitten kuulauteen sekoittuu 

tummia värejä. On annettava todellisten muistojen tulla, vaikka ne tekevät kipeää. 
 
Asiasanat: psykologiset romaanit, paluu : maaseutu, muistot : nuoruus, muistot : kesäloma, ihmissuhteet 
: perheet, kiintymys : sukulaiset, serkut, sisarukset, äidit, uskovaiset, alkoholistit, sisustussuunnittelijat, 
kylät : Ristinoja, maaseutu : Pohjanmaa : 2000-luku  
     

________________________ 
 
 

Jacobsson Anders: Zeina, Nalle ja suuri salaisuus, 2005, 144 s.   4 kpl 
(Valtimo) 
 
Zeina: Olen ensimmäisen kerran elämässäni korviani myöten rakastunut. Omaan 
söpöliiniini Nalle Vizeliukseen. No joo, onhan hänellä kieltämättä nörttimäinen nimi, 
mutta mitä sitten? Hän on hyvännäköinen ja kiva ja tarjoaa aina, kun käymme 
kahvilassa. Ja hän on tosi hyvä suutelija. Nalle: Minä olen maailmankaikkeuden ja 
koko internetin onnellisin ihminen. Minulla on tyttöystävä! Vuosi sitten olisin 
oksentanut sen tyypin päälle, joka olisi väittänyt, että minulla on kasiluokalla 
tyttöystävä. Mutta nyt! Tiedän, että tämä jatkuu ikuisesti. Olemme seurustelleet jo 

viikon.  
Muun muassa Lasse- ja Bert-kirjoistaan tunnetut ruotsalaisżserkukset Sören Olsson ja Anders Jacobsson 
tietävät, mitä teini-ikäisten päässä liikkuu, ja kuvaavat sitä jäljittelemättömän aidosti ja humoristisesti. 
Zeina, Nalle ja suuri salaisuus on sarjan kolmas kirja. 
 
Asiasanat: päiväkirjaromaanit, rakastuminen, monikulttuurisuus 
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Kafka, Franz: Oikeusjuttu, 1925, 244 s.    5 kpl  
 
Franz Kafka ei katsonut koskaan saaneensa Oikeusjuttua valmiiksi, vaan määräsi sen – 
muiden käsikirjoitustensa tavoin – poltettavaksi kuolemansa jälkeen. Kun hän kirjoitti 
teosta talvella 1916–17, hänen terveytensä heikkeni kriitisesti; sittemmin hän vietti 
pitkiä aikoja parantoloissa hakemassa apua tuberkuloosiinsa. Oikeusjutun 
käsikirjoitusta ei Kafkan kuoltua kuitenkaan hävitetty, ja romaani ilmestyi vuonna 
1925. 
Oikeusjuttu kuvaa pienen ihmisen ahdistusta kasvottomien vallanpitäjien heiteltävänä 
– kokemusta jota yhä useampi tämän päivän ihminen elää. 

 
Asiasanat: klassikot : modernismi, postuumit teokset,  satiiri, romaanit : oikeudenkäynti, oikeudenkäynti 
: absurdismi 

 
_________________________ 

 

Kallas, Aino: Valitut teokset, 2008, 438 s.    8 kpl 
 
Sisältö: Katinka Rabe, Barbara von Tisenhusen, Reigin pappi, Sudenmorsian, 
Kertomuksia 
 
Katinka Rabe on herkkävireinen kuvaus lapsuudesta ja sen lopusta. 
Omaelämäkerrallinen romaani tallentaa kirjailijan heleät muistot kesistä Kiiskilän 
hovissa Viipurinlahden rannalla. Barbara von Tisenhusen, Reigin pappi ja 
Sudenmorsian muodostavat Surmaava Eros -trilogian, jossa Kallaksen arkaainen tyyli 
kohosi täyteen loistoonsa ja toi hänelle myös kansainvälistä kuuluisuutta. Virolaiset 

myyttiset aiheet saavat romaaneissa mestarillisen, yhä uusia sukupolvia koskettavan toteutuksen. 
Yhteisniteeseen on valikoitu myös merkittävin osa Aino Kallaksen novellituotannosta, jossa nousevat 
vaikuttavalla tavalla esiin virolaiset kohtalot ja maisemat.  

_________________________ 
 
 

Lander, Leena: Käsky, 2003, 336 s.    6 kpl 
 
Merenrantakylä sisällissodan runtelemassa Suomessa vuonna 1918. Entinen 
hermoparantola toimii nyt kenttätuomioistuimena. Eräänä huhtikuisena iltana sinne 
tuodaan syrjäisestä saaresta pelastettu vanki ja hänen saattajansa. Vanki sanoo 
nimensä olevan Miina Malin. Muuta hän ei itsestään kerro. Mihin kaikkeen hän on 
syyllinen? Jääkäri Aaro Harjula, naisen saattaja, kehitteli ennen maailmansotaa 
loistavia liikeideoita sähköpianojen nuottirullista Jokamiehen metsästysoppaiden 
myyntiin. Rahapula ajoi hänet jääkärikoulutukseen Saksaan. Mitä tapahtui niinä 
kahdeksana päivänä, jolloin Aaro ja Miina olivat kadoksissa? Tutkintaa johtaa 

sotatuomari Emil Hallenberg, kiihkeä isänmaan ja punaviinin ystävä, kirjailija. Miehillä on valta mutta 
vangilta puuttuu alistujan luonto. Kuulustelujen edetessä asetelmat järkkyvät. Palkitun ja laajasti 
käännetyn Leena Landerin kymmenes romaani on tosipohjainen psykologinen trilleri, yllättävä 
kolmiodraama, metsästysopas jokamiehelle. 
 
Asiasanat: psykologinen jännityskirjallisuus, historialliset romaanit, kansalaissota, sotarikokset, moraali 
: sota-aika, omatunto, kolmiodraama, sotavangit : naiset, tuomarit, jääkärit, antisankarit 
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Lander, Leena: Tummien perhosten koti, 2001, 322 s.    2 kpl 
 
Juhani Johansson seisoo tulevassa työhuoneessaan. Toimitusjohtaja tarjoaa tulta, 
ovathan he nyt lähes tasa-arvoisia. Ja sitten: Ethän pane pahaksesi, että olemme 
antaneet tutkia vähän taustaasi? Miten sen kuolemantapauksen laita oikein oli? 
Sinuahan kuulusteltiin myös? Siinä se on, menneisyys. Juhani Johansson palaa 
lapsuuteen, isoon taloon, jossa pitää olla koko ajan varuillaan. Hän palaa perheeseen, 
jossa viisivuotias ei voi tehdä pahempaa rikosta kuin kertoa totuuden. Ja sitten hän 
palaa Saareen, jossa poikakodin johtaja vannoo selkäsaunan ja unelmien ihmeitä 
tekevään voimaan ja jossa johtajan tyttäret ja vaimo säteilevät naaraan viekasta 

vetovoimaa. Siellä tapahtuu se, minkä täytyy tapahtua. Mutta nyt poika osaa vaieta, vaikka hän tietää, että 
jonain päivänä jokaisen, myös hänen, on vastattava. Tummien perhosten koti kahmaisee elämää suurella 
kädellä. Se näyttää maailman, joka antaa lapselle tummat siivet jo ennen kuin hän on ehtinyt kotelostaan 
kuoriutua. Se kysyy ravisuttavalla tavalla, mistä kaikesta ihmisen pitää maksaa? Omista teoistaanko vain? 
 
Asiasanat: psykologiset romaanit, eristys : ongelmanuoret, kuri, koulukodit : Saari, nuorisokodit : 
Kulhon poikakoti, kaupungit : Turku : 1960-luku 
 
   ________________________ 

 
Lehtinen, Tuija: Mopo, 2005, 239 s.    4 kpl   (Valtimo) 
 
Suomen suosituimman nuortenkirjailijan irtonaisen ja mutkattoman romaanin mopo-
aihe saa pojatkin tarttumaan kirjaan Mistä rakkaus alkoi? Tarkkaan en muista, mutta 
taisin olla yhdeksän korvilla, kun marketin parkkipaikalle kaarsi kolme mankia. 
Kitusen hallille kokoontuu kymmenen erilaista poikaa ja yksi tyttö, kaikilla sama 
kiinnostuksen kohde ja päämäärä: mopo ja sen tuunaaminen. Jokainen heistä kertoo 
omasta ajokistaan ja suhteestaan siihen ja lisää aina osan palapeliin, joka kuvaa pienen 
kylän nuorten yhteisöä ja sen omalaatuisia jäseniä. 

 
Pidin kirjasta todella paljon. koska se on pullollaan energiaa ja hullunhauskaa huumoria. Lukiessani 
nauroin välillä ääneen silmät vettä valuen. Tosin kirjailija osaa kuvata taitavasti myös surullisia 
jäähyväisiä ja koulukiusaamista. Emilia Kervinen JiiPee-lehdessä kirjasta Tanja Tavis, Jäkälänrinteen 9D. 
Asiasanat: huumori, harrastukset : mopot, ystävyys : nuoret 
 

   _________________________ 
 
McEwan, Ian: Lapsen oikeus, 2015, 222 s.   5 kpl 
 
Kumpi painaa enemmän, usko vai oikeus elämään? Naistuomari joutuu tekemään vaikean 

ratkaisun Britannian johtavan nykykirjailijan vavahduttavassa romaanissa. 

 

Kiperiä kiistoja työkseen ratkova perheoikeuden tuomari Fiona Maye ajautuu omassa 
pitkässä avioliitossaan vaikeaan tilanteeseen. Hänen miehensä ilmoittaa yllättäen 

haluavansa solmia kypsällä iällä ulkopuolisen suhteen nuorempaan naiseen. 

 

Samaan aikaan Fiona ylittää ammattietiikan rajat sekaantuessaan tapaukseen, jossa 

leukemiaan sairastunut alaikäinen Jehovan todistaja kieltäytyy verensiirrosta. Mihin pisteeseen saakka ihmisellä 

on oikeus päättää omasta elämästään? 

Asiasanat: psykologiset romaanit, kehitysromaanit, avioliitto : kriisit, perheoikeus, intohimo : katoaminen, 

leukemia : sairastuminen : pojat, verensiirto, hoitotahto, vakaumus : usko, kuolema : estäminen, Jehovan 

todistajat, tuomarit : naiset, kaupungit : Lontoo: 2010-luku,  
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McCaughrean, Colleen: Juna seis!, 2004, 291 s.    4 kpl   (Valtimo) 
Eletään vuotta 1893 Amerikan Yhdysvalloissa. Cissyä ja hänen perhettään odottaa uusi 
elämä Oklahoman laajoilla preerioilla. Uudisraivaajien on määrä rakentaa radanvarteen 
myös kaupunkeja, ja yksi niistä on Firenze, Cissyn perheen määränpää. Yhtäkään taloa 
ei pölyisellä preerialla vielä ole pystyssä: elämä on rakennettava kirjaimellisesti 
uudestaan.  
 
Pian käy ilmi, että suuri rautatieyhtiö haluaa ostaa Firenzen tontit. Kun uudisraivaajat 
eivät suostu lähtemään, yhtiön johtaja kostaa: hän vannoo, että juna ei enää koskaan 

tule pysähtymään Firenzen kaupungissa. Rautatie on kaupungin elinehto, ja niin kaupunkilaiset käyvät 
taisteluun. He yrittävät yhteistuumin saada junan pysähtymään keinolla millä hyvänsä. 
 
Juna seis! on jännittävä tarina kostonhimosta sekä uudisraivaajien arjesta ankarissa olosuhteissa. Ennen 
kaikkea se on kuitenkin vivahteikas kertomus lähimmäisenrakkaudesta ja siitä uskomattomasta 
voimasta, joka nousee kaupunkilaisten yhteenkuuluvuudesta. 
 
Palkitun brittiläisen nuortenkirjailijan ensimmäinen suomennettu romaani. "...erinomainen, yllättävä ja 
poikkeuksellinen romaani todelliselta mielikuvituksen mestarilta." (Independent) 
Asiasanat: historialliset romaanit, rautatiet, koulunkäynti, uudisasukkaat : Yhdysvallat : 1800-luku, 
rajaseudut : Oklahoma  ________________________ 

 
McEwan, Ian: Sementtipuutarha, 1978, 135 s.    5 kpl 
 
Julie, Sue, Tom ja Jack ovat jääneet orvoiksi. Vanhin heistä on kuudentoista, nuorin 
vasta kuuden. Sisarukset alkavat elää isossa talossa oman tahtonsa ja taitonsa mukaan. 
Teini-ikäinen Jack kertoo omaperäisellä, lakonisella tyylillään tästä perhe-elämän 
vääristyneestä vaihtoehdosta, keskenkasvuisten hämmentävästä vapaudesta, 
roolileikeistä ja seksuaalisista jännitteistä. Ian McEwania (s. 1948) pidetään 
sukupolvensa merkittävimpänä brittikirjailijana. Hänen tuotannostaan on 
suomennettu kymmenen teosta. 
 

Asiasanat: psykologiset romaanit, esikoisteokset, perhe-elämä : lapset : Iso-Britannia : 1970-luku, 
kuolema : äidit, turvattomuus, vapaus : nuoret, seksuaalinen kehitys, seksuaalisuus : murrosikäiset, 
insesti, orvot, sisarukset 
   ________________________ 

 
McEwan, Ian: Vieraan turva, 1981, 138 s.    5 kpl 
 
”Carolinen ääni oli tuskin kuiskausta kovempi. – Colin on tavattoman kaunis. Robert 
sanoi että hän on. Oletko rakastunut? Tarkoitan ’rakastuneella’ että tekisit toisen 
ihmisen takia mitä tahansa ja… Ja antaisit toisen tehdä mitä tahansa itsellesi?” 
 
Maryn ja hänen miehensä Colinin leppoisa Venetsian-loma muuttuu toiseksi sinä 
hetkenä, kun he astuvat Carolinen ja Robertin palatsin ovesta. 
 
Arvostetun brittikirjailijan hienostunut psykologinen trilleri nostaa kylmät väreet 

pintaan. Seksuaalisuuden, väkivallan ja rappion pyörteisiin imaiseva tarina tunnetaan myös Harold 
Pinterin käsikirjoittamana elokuvana. 

 
Asiasanat: psykologiset romaanit, psykologinen jännityskirjallisuus, eroottinen kirjallisuus, lomamatkat 
: Italia, parisuhde : intohimo, seksuaalisuus : väkivalta, tirkistely : valokuvaus, pakkomielteet : kuolema, 
murha, britit, kaupungit : Venetsia 
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Mäki, Harri István: Maailman tärkein, 2003,  158 s.    23 kpl 
 
Maailman tärkein sijoittuu lähitulevaisuuteen. Eletään barrikadien ja kaaoksen aikaa. 
Ihmiset yrittävät selviytyä kasvottoman vallan ja anarkian välimaastossa. Yksi heistä 
on koulusta kenkää saanut Koistinen, joka aikoo karistaa kaupungin pölyt jaloistaan 
Milli-koiransa kanssa. Edes tyttöystävä Perhonen tai ystävä Heikki eivät saa Koistista 
muuttamaan mieltään. Mutta asiat muuttuvat, kun hän kohtaa Timukin, entisen 
parhaan ystävänsä ja nykyisen arkkivihollisensa. He käyvät kaupunkisodan keskellä 
omaa taisteluaan, jolla on kauaskantoiset seuraukset. Heikki tutustuu sillä välin kotoa 
karanneeseen Varjo-tyttöön. Yhdessä he yrittävät auttaa Koistista. Tällä on edessä 

lopullinen välienselvittely Timukin kanssa. Sitä kohti edetään tankkien ja tulituksen läpi. Mutta 
pääpahallakin on lopulta kahdet kasvot. 
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, tieteiskirjallisuus, syrjäytyminen : nuoret, turvattomuus, uhkakuvat : 
tulevaisuus, anarkia, kaupungit : kaaos 
   ________________________ 

 

Oates, Joyce Carol: Kosto: rakkaustarina, 2010, 157 s.  2 kpl 
 
”Miten elämästä päätetään. Miten elämä päätetään. Hyvää tuuria, huonoa tuuria. 
Pelkkää tuuria.” 
Nuori yksinhuoltajaäiti Teena Maguire päättää oikaista pikkukaupungin puiston läpi 
puolenyön aikaan 12-vuotiaan tyttärensä kanssa. Lauma paikallisia nuoria miehiä 
raiskaa ja pahoinpitelee Teenan tyttären läsnä ollessa, ja jättää hänet puiston 
venevajaan virumaan. Raiskaus on kiistämätön ja tekijät tuttuja, mutta saako paha 
oikeussalissa palkkansa? 
Yhteisö kääntyy Teenaa vastaan ja hänet leimataan valehtelijaksi. Nuori poliisi John 

Droomor ei kuitenkaan voi katsoa tapahtumia sivusta, vaan päättää ottaa lain omiin käsiinsä. 
 
Asiasanat: psykologinen jännityskirjallisuus, rikoskirjallisuus, oikeudenkäyntiromaanit, raiskaus, 
syyllistäminen : naiset, oikeudenkäynti, yleinen mielipide, syyllisyys : seuraukset, kosto, yksinhuoltajat, 
nuorisorikolliset, silminnäkijät : lapset, poliisit, pikkukaupungit : Yhdysvallat : Niagara Falls 
    ________________________ 
 

Oksanen, Sofi: Puhdistus : romaani, 2008, 447 s.    2 kpl 
 
Vallan, väkivallan ja pakkomielteisen rakkauden kudelma syväluotaa Viron 
lähihistoriaa kahden eri-ikäisen naisen elämänkohtaloiden kautta. 
Vaikuttavuudessaan ohittamaton teos. Ikääntynyt Aliide Truu asuu yksin taloaan 
Viron maaseudulla. Maa on itsenäistynyt edellisenä vuonna ja maareformi on alkanut. 
Vanhan naisen arjen katkaisee pihalle pyörtynyt parikymppinen Zara. Tultuaan 
tajuihinsa Zara kertoo pakenevansa väkivaltaista miestään. Kohtaaminen nostaa 
Aliiden mieleen repivät muistot nuoruuden traagisesta rakkaudesta ja valinnoista, 
jotka sinetöivät hänen lähimpiensä kohtalon. Omiin epätoivoisiin ratkaisuihinsa 

pakotetun Zaran tilanne puolestaan osoittaa, että vaikka aika on toinen, vaino ei ole loppunut, muuttanut 
vain muotoaan. Puhdistuksen syvintä ydintä on petos, johon epätoivoiset tunteet ajavat. Romaani avaa 
myös Viron vaiettua lähihistoriaa yhden suvun kokemusten kautta. Kirja antaa äänen sodan, 
kommunismin ja sorron uhreille. 1940-luvulla koettujen nöyryytysten ohella teoksessa nousee esiin 
nykynaisiin epävakaissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa kohdistuva hyväksikäyttö. 
 
Asiasanat: yhteiskunnalliset romaanit, naiskirjallisuus, romaanisovitukset : näytelmät, naisen asema, 
lähihistoria : Viro, kommunismi : uhrit : virolaiset, karkoitus, häätö : koti, seksuaalinen hyväksikäyttö, 
väkivalta : naiset, moraali : poikkeusolot, vallankäyttö, sisarukset : kateus, sukupolvet : naiset 
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Onkeli, Kreetta: Ilonen talo, 1996, 148 s.    2 kpl 
 
Keskisuomalainen kylä nimeltä Luhanka. Luhangassa baari ja talo. Baari joka on kuin 
mikä tahansa baari. Talo josta isäntä on kuollut. Ilonen talo on romaani levottomasta 
lapsuudesta. Se näyttää viisitoista vuotta Tomperin perheen elämää: isä siirtyy Jumalan 
luo, äiti sahtitonkaan, Birge-sisko kapinoi, mummo jahtaa äitiä ja pappa haaveilee 
Intiasta.  Talon ympärillä nurmikko metsittyy, kukkapenkit kasvavat umpeen. Ilosessa 
talossa kaikuu nauru, joka arvaamattomasti vaihtuu itkuun tai Eikka Leikkaan. Keinot 
elää elämäänsä tavalla tai toisella surusta ja häpeästä huolimatta löytyvät. 

 
Asiasanat: psykologiset romaanit, alkoholismi, äidit : tyttäret 
 
   ________________________ 
 

 

Palmgren, Reidar: Lentämisen alkeet, 2004, 254 s.    5 kpl 
 
Vesa Arola on näyttelijänä pienessä laitosteatterissa. Ohjelmistossa pyörii paikallisen 
opettajan käsikirjoittama, kansakunnan kohtalonhetkiin sijoittuva epookkipatsastelu, 
jota eläkeläiset käyvät bussilasteittain katsomassa. Vesaa ei jaksa innostaa. Kerran hän 
ehkä oli lahjakaskin näyttelijä, nykyisellä motivaatiolla tuskin enää keskinkertainen. 
Viheliäinen teatterinjohtaja budjettivaatimuksineen tuottaa kurjaa teatteria ja työn ilo 
on hävinnyt. Kun Vesalle tapahtuu onnettomuus, hän tajuaa olevansa kaikkea muuta 
kuin korvaamaton. Saman tajuaa myös teatterinjohtaja. Mutta Vesa saa vielä yhden 
tilaisuuden. Reidar Palmgrenin toinen romaani on posketon tragikomedia näyttelijästä, 

lentämisestä ja laitosteatterin kummituksista. 
 
Asiasanat: kehitysromaanit, tragikomediat, mieskirjallisuus, henkinen kasvu : miehet, työ : näyttelijät, 
menestyminen, kilpailu, rikokset : menneisyys, sovitus, näyttelijät, harrastajanäyttelijät, kummitukset, 
työyhteisöt : teatterit 
 
   ________________________ 

 

Parvela, Timo: Poika, 2001, 210 s.,  3 kpl    (Valtimo) 

 
”Mä yritän kertoa tämän lyhyesti. Se kaikki alkoi ongenkoukuista, joita mä väänsin 
päässäni. Siis kysymyksistä. Niitä vaan rupes kerääntymään nurkkiin, enkä mä voinut 
asialle mitään. Sitten tuli isoisä, joka vähän helpotti tilannetta kun se oli niin hyvä 
tyyppi. Ja sitten tuli tyttö, joka puolestaan vaikeutti tilannetta, vaikka se se vasta olikin 
hyvä tyyppi. Ja tytöllä oli vielä koirakin, josta mä en oikein osaa sanoa millainen tyyppi 
se oli, mutta se kuitenkin helpotti kaikkea, vaikka sen kanssa oli kyllä aika vaikeata. 
Niin, ja sitten oli ne vuokralaiset, joita isoisä epäili anarkisteiksi. Mä en kylläkään 

uskonut sitä, ainakaan paljon. Kaiken päälle nousi kevät, uhkaavana ja pelottavana, ja mun pää oli täynnä 
tyttöä, koiraa, kevättä, isoisää, anarkisteja ja kysymyksiä; tässä järjestyksessä – ja etenkin tyttöä.” 
Poika on rakastetun ja palkitun Timo Parvelan raikas esikoisteos, joka luotaa herkästi ja eläytyvästi aikuisiän 

kynnyksellä kamppailevan nuoren tuntoja. 
 
Asiasanat: isovanhemmat, rakkaus, itsenäistyminen, murrosikä, kuolema, ihastus, seurustelu 
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Peltoniemi, Sari: Kummat, 2003, 153 s.    4 kpl    (Valtimo) 
 
Maarit on aivan tavallinen nuori, joka huomaa itsessään jotain outoa.  
 
Kun yksi asia vinksahtaa perusteellisesti, ei muitten asioitten vinksahdus enää niin 
paljon järkytä. Kerrankos sitä nuori nainen jakaa poikaystävän viiden muun tytön 
kanssa, ja kautta aikainhan on ollut niitä ihmisiä, joitten täytyy teljetä ovensa 
täydenkuun aikaan. Uudet ystävät hämmästyttävät hyvässä ja pahassa, ja Maarit saa 
intensiivikurssin siitä mitä kaikkea ihmiseen voi mahtua. Elämä on kummaa, mutta 

lumoavaa. 
 
Asiasanat: fantasiakirjallisuus, muodonvaihdos : nuoret, ihmissudet, avaruusolennot 
 
   ________________________   

 

Peltoniemi, Sari: Suomu, 2007, 223 s.    4 kpl 
 
Oona on niin raivoissaan, että kävelee vaatteet päällä järveen ja ui pitemmälle kuin 
ikinä ennen. Vedessä jokin raapaisee Oonaa, niin että hän saa syvän haavan. 
Vastarannalla maisema on muuttunut ja ihmiset vaikuttavat merkillisiltä. Suomen 
presidenttinä kuuluu olevan J. K. Paasikivi, eikä kenelläkään ole kännykkää. Oona 
uskoo siirtyneensä ajassa taaksepäin, mutta huomaa pian, että jotain muutakin on 
vinksallaan. 
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, seikkailukirjallisuus, fantasiakirjallisuus, aikamatkat : 

historia : Suomi, sieppaukset, vampyyrit 
 

_________________________ 
 

 
Peura, Maria: On rakkautes ääretön, 2001, 224 s.    5 kpl 
 
Maria Peuran esikoisteos On rakkautes ääretön kertoo kuusivuotiaasta Saarasta, joka 
on viety kesäksi isovanhempiensa luokse, koska hänen vanhempansa eivät kykene 
hoitamaan häntä. Ukki on ainoa aikuinen, jonka Saara uskoo rakastavan häntä, ja juuri 
Ukin väkivaltainen rakkaus ajaa Saaran fantasiamaailmaan ja syyllisyyteen. Saara 
kaipaa äitiään, mutta tämä ei pysty auttamaan ja Saara jää Ukin armoille. Ketään 
syyllistämättä Peura kutoo tiiviin, kauniin ja voimakkaan kertomuksen vaikeasta 
aiheesta, insestistä. Hän kirjoittaa lapsen luottamuksesta, riippuvuudesta ja tavoista 
selvitä. Peura on kirjoittanut ankarasta aiheesta samalla kertaa sekä järkyttävän että 

heleän kauniin teoksen. 
 
Asiasanat: lapsikertomukset, psykologiset romaanit, insesti, seksuaalinen hyväksikäyttö : tytöt, 
perheväkivalta, aggressiivisuus, rakkaudettomuus, perhesalaisuudet, lojaalius, hylkäys : pelko, 
selviytyminen, kuvittelu, veri, sirkkelit, isovanhemmat : lapsenlapset,  isoisät, isoäidit, mummola, 
maaseutu : Lappi, kesä, esikoisteokset 
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Poutanen, Kira: Ihana meri, 2008, 185 s.    4 kpl   (Valtimo) 
 
Finlandia Junior -palkittu, rohkea esikoisromaani anoreksiaan sairastuvasta tytöstä. 
 
”Mä luen läksyt seisaaltaan, juon vettä ja lähden juoksemaan. Yöllä mä herään 
tekemään vatsalihaksia, en mä voi nukkua, kuvittele miten paljon vähemmän energiaa 
se vie kuin vaikka seisominen. Mutta musta tulee laiha, kaunis ja vahva, täydellinen 
lumienkeli, vesikeiju, jääprinsessa, jota kukaan ei voi koskettaa…” 
 

Asiasanat: anoreksia, kirjallisuuspalkinnot : Finlandia Junior : 2001 
 
 
   ________________________ 
 
    

Pulkkinen, Riikka: Totta, 2010, 332 s.    2 kpl 
 
On kevät, Elsa tekee kuolemaa. Martti ja Eleonoora yrittävät totutella ajatukseen 
vaimon ja äidin menettämisestä, vaikka suru painaa kyyryyn. 
Tyttärentytär Anna kuvittelee mieluummin toisten tarinoita kuin kertoo omaansa. 
Hänelle mummo kertoo Eevasta, josta on vaiettu vuosikaudet. 
Lastenhoitajaksi palkatun nuoren naisen ääni vie toiseen todellisuuteen, 60-luvun 
alkuun, jolloin pieni pilleri oli jo keksitty, muttei vielä uusia iskulauseita.  
Auki kiertyvät äitien ja tyttärien tarinat, joissa muisti pettää, koska se on lohdullisinta. 
 

Asiasanat: psykologiset romaanit, kuolema, rakkaus, suru, unohtaminen, totuus, syöpätaudit, 
rakkaussuhde : isät : kotiapulaiset, äidit : tyttäret, marttyyrit, kaupungit : Helsinki 

 
 

________________________ 
 

Rannela, Terhi: Puhdas valkoinen, 2004, 145 s.    24 kpl 
 
14-vuotiaalle Reijalle työharjoitteluviikko paikallislehdessä on unelmien täyttymys.  
Viimein hän pääsee kurkistamaan toimituksen maailmaan! Kun Reijaa pyydetään 
tekemään keskiaukeaman juttu Jokilaakson muukalaisvihasta, ei hän voisi olla 
onnellisempi. Tähtitoimittaja Romanoff saa nyt näyttää kyntensä! Jutun tekemisessä on 
kuitenkin omat mutkansa ja haastateltavien puheet kuulostavat välillä jopa uhkaavilta. 
Kirjoittaminen saa Reijan kohtaamaan omatkin epäluulonsa. Onko hän sittenkään niin 
suvaitsevainen kuin on kuvitellut olevansa? Toimittajantyön lomassa Reija joutuu 
myös pohtimaan suhdettaan poikaystäväänsä. Seurustelu Tuukan kanssa on kyllä 

uutta ja ihanaa, mutta poikaa tuntuu kiinnostavan vain laiskottelu ja hauskanpito. Kunnianhimoinen 
Reija kaipaisi poikaystävältäkin vähän haastetta. 
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, esikoisteokset, työharjoittelu : sanomalehdet, muukalaisviha, 
seksuaalisuus : nuoret 
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Ruusuvuori, Juha: Nokian nuoriso-ohjaaja, 2003, 260 s.    5 kpl 
 
Nokian tunneryhmän pomo herää keskellä yötä Berliinin asunnossaan. Olohuoneen 
lattialla kierii irti leikattu naisen pää. Hieman eksynyt ja hajamielinen naispuolinen 
kummitus kulkee pitkin Berliiniä. Mitä tapahtuu, kun henkimaailman nainen yrittää 
muuttua lihaksi päästäkseen rakkaansa luo? Nuorta ahvenanmaalaista tyttöä ollaan 
mestaamassa Ruotsin siirtomaassa Delawaressa. Voidaanko tyttö raiskata ja sen 
jälkeen tuomita synnistä? On vuosi 1654…  Juha Ruusuvuoren uudessa romaanissa 
kamppailee ajan kuplivassa pyörteessä nuori, menestyvä yksinhuoltajaisä, jonka 
nelivuotias tytär tulee hyvin toimeen aaveiden kanssa.  

Se on tarina meidän ajastamme ja ihmiselle luoduista uusista tarpeista. Se on myös mystinen tarina siitä, 
mihin rakkaus saattaa johtaa. 
 
Asiasanat: yksinhuoltajat, isät, aaveet, lapset, mystiikka 
 

 
   ________________________ 

 
Sahlberg, Asko: He,  2010, 120 s.    2 kpl 
 
Veljekset Henrik ja Erik ovat kasvaneet isossa talossa heikon miehen poikina ja 
molempia vaivaa levottomuus. Henrik, pitkävihainen ja kiihkeämielinen, on lähtenyt 
maailmalle ja jättänyt tilan Erikille. Käenpoikana talossa asuu Mauri-serkku, lähes 
palkolliseksi alennettu. Huoneissa kulkee myös Emäntä, poikien äiti, joka hukuttaa 
elämänsä tyhjyyttä paloviinaan. Lisäksi on vanha Muonamies, joka näkee mökistään 
kaiken. 
Romaanin tarina alkaa kyteä, kun Henrik palaa Pietarista. Kotitalolla kohtaavat 
Suomen sodassa eri puolilla taistelleet miehet, mutta heidän todellinen vihollisensa on 

serkkupoika, joka odottaa mustasydämisenä hetkeään. Shakespearelaisiin mittoihin nouseva petoksen ja 
koston näytelmä leimahtaa lopussa täyteen roihuunsa, ja vuosikymmenten ääneen lausumattomat 
totuudet repeytyvät esiin. 
 
Asiasanat: historialliset romaanit : 1800-luku, pienoisromaanit, kolmiodraama, ihmissuhteet : veljet, 
elämänhallinta, pettymys, perinnöt : maatilat, emännät : sukutilat 
   ________________________ 
 

Sinisalo, Johanna: Ennen päivänlaskua ei voi, 2000, 268 s.    5 kpl 
 
Nuori valokuvaaja Mikael löytää kotitalonsa takapihalta jotakin, mitä hän ei ole 
eläissään nähnyt, mutta minkä hän tietää saman tien haluavansa omakseen. 
Hetkeäkään epäröimättä hän ottaa hoiviinsa öisen metsänpeikon, kansantaruista tutun 
salaperäisen olennon. Hänen ja peikon välille solmiutuu maagisen tiivis suhde, joka 
saattaa vähitellen sijoiltaan koko elämän. Jos hän olikin aluksi kuvitellut voivansa 
vangita palan villiä luontoa luokseen, joutuu hän pian toteamaan jääneensä itse 
vangiksi. Eikä hän tiedä elävänsä hetkeä, jolloin alistettu luonto on juuri iskemäisillään 
takaisin. Yhdistellen ikivanhaa mytologiaa ja uusinta luonnontiedettä Johanna Sinisalo 

maalaa hurjan ja oudolla tavalla puoleensavetävän vaihtoehtohistorian, joka jää kihelmöimään lukijan 
mieleen vielä pitkään jälkeenpäin.  
 
Asiasanat: tieteiskirjallisuus, fantasiakirjallisuus, vaihtoehtohistoriat, maaginen realismi, luonto : alistus, 
rakkaussuhde : ihminen : eläimet, mytologia : yliluonnolliset olennot, kaupungit : Tampere, 
kirjallisuuspalkinnot : Finlandia-palkinto : 2000 
Asiasanat: antologiat : runot 
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Smith, Zadie: Kauneudesta, 2006, 632 s.    2 kpl 
 
Howard Belsey ja hänen arkkivihollisensa Monty Kipps ovat jo vuosia nokitelleet 
toisiaan samoissa akateemisissa ympyröissä. Jerome, Belseyn ateistiperheen musta 
lammas, ehtii jo säikäyttää isänsä suunnittelemalla häitä uskonnollisten Kippsien 
tyttären kanssa, mutta kaikkien onneksi seurustelu paljastuu vain ”romanttiseksi 
sekoiluksi”. Yhdeksän kuukautta myöhemmin Kippsit muuttavat Lontoosta Atlantin 
taakse Wellingtoniin, ja suorapuheiset perheenäidit intoutuvat tuota pikaa aviollisten 
kulissien takaisiin paljastuksiin. Myös muita epäakateemisia suhteita solmitaan, kun 
Belseyt ja Kippsit ottavat osaa toistensa iloihin ja suruihin. Kauneudesta on 

humoristisen älykäs aikalaisromaani etnisiltä taustoiltaan eroavien perheiden vaiheista ja valinnoista. 
 
Asiasanat: psykologiset romaanit, perheromaanit, ihmissuhteet : perhe, uskottomuus, erilaisuus : 
perheet, etninen identiteetti, tiedemiehet : taidehistoria, yliopistot, pikkukaupungit : Yhdysvallat : 
Wellington 
      
   ________________________ 
                                                                       

Spungen, Deborah: Nancy, 1983, 363 s.    2 kpl 
 
Nancy on äidin näkökulmasta kerrottu tositarina, joka päättyi 70-luvun loppupuolella 
murhenäytelmään ja sensaatiolehtien otsikoihin. Nancy nousi kuuluisuuteen Sex 
Pistols -yhtyeen basistin Sid Viciousin tyttöystävänä. Mediassa Nancy nähtiin 
epätoivoisena bändärinä ja narkkarina. Nancyn äidin tuskasta syntynyt kirja on tarina 
itsetuhoon pyrkivästä nuoresta tytöstä. Lisäksi se on puolustuspuheenvuoro niiden 
vanhempien puolesta, joilla on vaikeita lapsia. Nancyn käytöksessä oli jo nuorena 
väkivaltaisia piirteitä. Vaikka hän menestyi koulussa, hänet erotettiin väkivaltaisuuden 
vuoksi. Teini-ikäisenä hän sekaantui huumeisiin. Ongelmien taustalla oli oletettavasti 

lääkäreiltä huomaamatta jäänyt skitsofrenia. 
 
Asiasanat: psykologiset romaanit, elämäkertaromaanit, huumeet : käyttö : nuoret : 1970-luku, 
huumeongelmat, narkomaanit, muusikot :  punk 
 
   ________________________ 
 
 

Tiitinen, Esko-Pekka: Jäljen jättävät sanat, 2002, 123 s.   4 kpl 
(Valtimo) 
 
Heikki aloittaa uudessa koulussa ysiluokan. Hän nimittää itseään hyppyrotaksi ja 
kapinoi kirjallisesti: hän kirjoittaa itsensä seinille. Heikki kirjoittaa satuja opettajille ja 
kiinnittää ne opettajainhuoneen ilmoitustaululle, seinäkirjoituksia ja aforismeja 
koulutovereilleen ja päiväkirjaa itselleen. Ja aivan erityisesti hän kirjoittaa Johannalle, 
kahdeksasluokkalaiselle tytölle, joka hallitsee yhä enemmän hänen ajatuksiaan. 
 
Kirjoittaminen on joskus helpompaa kuin puhuminen. Heikille se on tapa selviytyä 

surusta, yksinäisyydestä, muutoksesta, tapa etsiä itseään ja toisia. Sanat jättävät jälkiä ja herättävät 
kysymyksiä. 
Asiasanat: päiväkirjat, kirjoittaminen : pojat, koulunkäynti, kapinointi, graffitit 
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Westö, Kjell: Missä kuljimme kerran, 2006, 586 s.      5 kpl 
 
Lucie kapinoi yläluokkaista kasvatustaan vastaan, Allu purkaa levottomuuttaan 
jalkapalloon ja merimieselämään, Eccu pelkää Pimeyden yliotetta ja hukuttaa surunsa 
viinaan, Cedi haluaa valkoisine käsinauhoineen näyttää oikealta sotilaalta. Levoton 
sukupolvi, jonka maailma tuhoutui mutaan ja taistelukaasuhöyryihin jo ennen kuin 
heistä tuli aikuisia. Helsinki, jonka kasvukivut ovat myös heidän kasvukipujaan. Kjell 
Westö on tutkinut pääkaupungin ja Suomen historiaa vuosikausia. Tuloksena on 
yksityiskohtia myöten hallittu komea historiallinen romaani, ehtymätön tarinoiden 
aarrearkku ja vilpitön rakkaudentunnustus Helsingille. Missä kuljimme kerran kuljettaa 

tarinaa monen perheen ja sukupolven kohtaloissa vuodesta 1905 aina talvisodan kynnykselle, 
vuodenvaihteeseen 1938–1939. Bulevardin varren salongeista Hermannin hellahuoneisiin ja Vallilan 
kapakoihin, kansalaissodan Helsingistä iloiselle 1920-luvulle ja orastavaan hyvinvointiyhteiskuntaan – 
romaanissaan Missä kuljimme kerran Kjell Westö kuvaa modernin Suomen syntyä voimalla joka mykistää 
ja häikäisee. 
 
Asiasanat: historialliset romaanit, aikakausiromaanit, taparomaanit, seuraelämä, moraali, kansalaissota : 
Suomi : 1918, omatunto, sosiaaliset normit, työläiset, säätyläiset, kirjailijat, valokuvaajat, kaupungit : 
Helsinki : 1905–1938    
   ________________________ 
 

Wilde, Oscar: Dorian Grayn muotokuva, 1891, 363 s.    5 kpl 
 
Nuori Dorian Gray rakastuu muotokuvaansa ja myy sielunsa paholaiselle, jotta saisi 
pitää kauneutensa ikuisesti. Dorian Gray toivoo, että vain hänen muotokuvansa 
vanhenisi. Toive toteutuu ja Dorian antautuu ystävänsä lordi Henryn opastuksella 
nautintojen metsästäjäksi, jonka kasvoihin moraaliton elämä ei jätä jälkeäkään. 
Muotokuva sen sijaan muuttuu päivä päivältä iljettävämmäksi, kunnes Dorian ei enää 
kestä katsoa sitä. Hyytävän ajankohtainen kulttiklassikko uutena suomennoksena. 
 
 

Asiasanat: klassikot, psykologiset romaanit, ikuinen nuoruus, kaksoiselämä, muotokuvat 
 
                                                         _________________________ 

 

Vonnegut, Kurt: Teurastamo 5, eli Lasten ristiretkivelvollisuustanssi 
kuoleman kanssa, 1969, 189 s.    5 kpl 
 
Kurt Vonnegutin läpimurtoromaanin taustana on Dresdenin pommitus helmikuussa 
1945, joukkotuho, jonka todistajana kirjailija itse oli. Teurastamo 5 ei kuitenkaan ole 
vain kirja noista tuhon hetkistä, se on yhtä lailla satiiri amerikkalaisuudesta ja 
tieteisromaani, jossa ulkoavaruuden oliot kaappaavat päähenkilön. Se on 
mielikuvituksellinen tutkielma ihmiselämästä, jossa kärsimys ja komiikka sekoittuvat 
häkellyttävällä tavalla. 
Tarinan päähenkilö Billy Pilgrim joutuu Vonnegutin itsensä tavoin sotavangiksi 

Ardennien taistelussa. Sotavankeuden kuvaus muodostaa rungon tarinalle, jonka aikana käydään läpi 
koko Pilgrimin erikoislaatuisen elämän vaiheet alusta loppuun ja takaisin. Pilgrimin elämän aikajana on 
näet kaoottinen: hän kokee elämänsä vaiheet sekalaisessa järjestyksessä, ja niinpä hän on nähnyt 
kuolemansakin jo monta kertaa. Kuolema itsessään näyttäytyy järkyttävänä ja vähäpätöisenä. Kuten eräs 
kirjan henkilöistä asian ilmaisee: ”Luuletkos että tämä on jotain? Eihän tämä vielä mitään.” Niin se käy. 
 
Asiasanat: tieteiskirjallisuus, satiiri, musta huumori, toinen maailmansota : pommitukset : Dresden 


