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Karou, savun tytär


Taylor, Laini



17 vuotias Karou on muuttanut omaan
pieneen asuntoon Prahassa käydäkseen
taidekoulua, mutta toisinaan hän käy
hakemassa maailman eri laidoilta
hampaita kasvatti-isälleen Brimstonelle.
Eräällä tällaisella matkalla hän törmääkin
enkeli Akivaan.



Akiva jäljittää Karoun Prahaan ja
ystävystyy tämän kanssa, mutta Akivan
tarkoitusperät eivät ole niin hyvät, kuin
Karou luulee.



Karoun ja Akivan rakkaustarina alkaa ja
samoin alkaa valjeta myös molempien
salattu menneisyys.



Kirja on kiehtova ja mukaansatempaava.

Rubiininpuna
 Gier, Kerstin
 Gwendolyn shephard on 16
vuotias perheen musta
lammas. Charlotte serkku on
suvun tähti, koska hän kantaa
aikamatkustusgeeniä, minkä
aktivoitumista koko suku
odottaa.

 Gwendolyn yllättyy suuresti,
kun hän yllättäen tuntee
huimausta ja havahtuu
menneisyyden Lontoossa.
Pian selviää, että
aikamatkustusgeeni onkin
Gwendolynillä, mistä alkaakin
suuri seikkailu, josta ei puutu
vauhtia eikä vaarallisia
tilanteita.

Neiti Peregrinen koti
eriskummallisille lapsille


Riggs, Ransom



Jacobin isoisä kuolee mystisissä
olosuhteissa. Isoisä kertoi aina
kummallisia tarinoita värittäen niitä
yliluonnollisilla valokuvilla. Hän kertoi
joutuneensa evakkoon ennen toista
maailmansotaa ja päätymisestään
lastenkotiin saarelle Walesin rannikolle,
missä hän tutustui eriskummallisiin
lapsiin ja varjoissa vaaniviin hirviöihin.



Jacob lähtee isänsä kanssa saarelle
ottamaan selvää isoisän menneisyydestä,
mutta löytääkin jotain mitä ei olisi
uskonut olevan olemassakaan.



Tarina on loistavasti kirjoitettu ja saa
lukijan hyppäämään matkaan mukaan.
Kirja sopii loistavasti jopa niille, jotka
eivät pidä fantasia-kirjallisuudesta.

Käärmeenlumooja


Salama, Annukka



Unna on punatukkainen
skeittityttö, joka on saanut
ketteryytensä voimaeläimeltään
oravalta. Unna on huomannut, että
on kaikkein parasta skeitata yöllä,
jolloin hän ei kiinnitä liika
huomiota ihmisiin. Tietämättään
hän herättääkin kaltaistensa
huomion. Hän on kuvitellut
olevansa ainoa laatuaan, mutta
saakin tietää heitä olevan
enemmän ja suurin osa miehiä.



Hänen kaltaisensa eivät kaikki ole
täysin vaarattomia, minkä hän saa
huomata tultuaan käärmepojan
kotiin.



Lue s. 71 älä pelkää->72

Helsingin alla


Turtschaninoff, Maria



Helsingin alla on paikka nimeltä
Alistadi, missä asuu peikkoja ja
muita otuksia.



Alvalle selviää, että on olemassa
paikka nimeltä Alistadi ja että hän
on joskus asunut siellä. Jostain
syystä elämä Helsingin alla on
pyyhkiytynyt hänen mielestään ja
hän on elänyt täysin normaalia
elämää maanpäällä.



Alva tapaa nahkatakki-pojan
nimeltä Nide. Hän vie Alvan
takaisin maailmaan mihin Alva
kuuluu. Alistadissa menneisyys ja
nykyisyys selviävät Alvalle, mutta
seuraako nykyisyys salaa hänen
perässään?

Piiri


Strandberg, Mats



Kun lukiolaispoika löytyy kuolleena
koulun vessasta, kaikki olettavat
sen olleen itsemurha.



Kunnes eräänä yönä joukko koulun
tyttöjä kerääntyy puistoon (tai
metsään, en muista kumpi).
Tyttöjä ei yhdistä mikään, he ovat
toistensa vastakohtia, eivätkä ole
olleet tekemisissä keskenään
aikaisemmin.



Yksi on gootti, toinen urheilija,
kolmas suosittu ja neljäs nörtti.
Pian he kuitenkin saavat tietää,
että pahuus on saapunut
Engelforssin kaupunkiin ja
selvitäkseen hengissä he
tarvitsevat toisiansa.



Erittäin rankka kertomus ja hyvin
realistinen ja yksityiskohtainen
raaoissa kohdissaan.

Matka alkaa


Revis, Beth



Amy syväjäädytetään
vanhempiensa kanssa ja
lähetetään kohti uutta planeettaa
muiden ihmisten kanssa, joiden on
tarkoitus aloittaa uusi puhtaampi
ja järkevämpi yhteiskunta.



Matkan olisi tarkoitus kestää
avaruus-sukkulasssa vain 50
vuotta, mutta jokin menee pieleen
ja Amy herää ennen muita.



Aluksen uusi kapteeni on nuori ja
kokematon, jolle alkaa selvitä
aluksella tapahtuneita synkkiä
vaiheita. Yhdessä Amyn kanssa
hän alkaa selvittää, kuinka viedä
suunnitelma loppuun
onnistuneesti.



Mukaansatempaava, tykkäsin
vaikka en lue scifiä.

Sinä ja minä sitten joskus


Asher, Jay



On vuosi 1996, Emma saa uuden
tietokoneen, josta löytyy outo
ohjelma. Sen nimi on facebook.
Emma tajuaa ystävänsä Joshin
kanssa, että ohjelman kautta he
näkevät tulevaisuuteensa.



Aluksi he luulevat sivun olevan
jonkun luokkakaverin pilaa, mutta
pikkuhiljaa sivun päivitysten
kautta, he huomaavat sen olevan
todellisuutta. Pystyvätkö he
viestien perusteella muuttamaan
tulevaisuuttaan vai meneekö kaikki
kuten he pelkäävät?



Tarina etenee vuoronperään
Emman ja Joshin kertomana

