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Nuortenkirjastotyö
nuortenkirjasto

Nuortenkirjallisuutta näkyviin!
Suomen kirjastoseuran Nuortenkirjastotyön
Facebook-ryhmä tuotti koko verkoston yhteistyönä
oheisen vinkkilistan nuorenkirjallisuudesta, joka
esittelee tunnetun HELMET-lukuhaasteen kriteerit
täyttävää laadukasta luettavaa.

Lukuhaaste julkaistaan kerran vuodessa ja se
sisältää 50 haastekohtaa. Lisäksi sisältöjen
nälkäisille on tarjolla Elokuvahaaste, Musahaaste,
Pelihaaste sekä lapsille ja nuorille Pieni lukuhaaste.
Lue lisää http://helmet.fi/lukuhaaste

Lukuinto syntyy mielekkäästä
sisällöstä, jonka pääsee käsiksi
riittävän helposti.
Nuorten lukemisesta kuitenkin
puhutaan usein irrallaan
nuortenkirjallisuudesta.
Tarjonnan monimuotoisuus jää
helposti pimentoon ja innostavia
sisältöjä voi olla haastava löytää,
jos ei sisältöjä tuoda esiin.
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1. Kirjan kannessa on ihmiskasvot
Meredith Russo: Tyttösi sun (2018)
Voimallinen käännösteos kertoo järisyttävän elävälla
tavalla sukupuolensa korjanneesta ja koulukiusatusta
nuoresta Amandasta, joka vaihtaa koulua ja pitää
menneisyytensä salassa. Vaikka kaikilla on
salaisuuksia ja Amanda haluaisi jossain vaiheessa
paljastaa taustansa ollakseen edes jossain seurassa
avoimesti oma itsensä, mutta ihmisiin voi olla vaikea
luottaa, jos muistot ovat täynnä syrjintää ja
kelpaamattomuuden kokemusta.
Kirjan kannessa on nuoren naisen kasvot, jotka
katsovat varjosta olkansa yli, kuin kohti menneisyyttä
– kuten myös teoksen päähenkilö Amanda omassa
tarinassaan.

2. Kirjassa etsitään kadonnutta ihmistä tai esinettä
Mats Wahl: Näkymätön (2005)
Eräänä maanantaina 16-vuotiaan Hilmerin saapuessa
kouluun, hänestä tuntuu ettei kukaan huomaa häntä.
Naapurit eivät tervehdi, koulussa kukaan ei väistä käytävällä
eivätkä luokkakaverit katso päinkään. Edes yritykset herättää
huomiota eivät ota tuulta alleen, kaikki jatkavat opettajan
odottamista kuin Hilmer olisi näkymätön. Kun opettaja
vihdoin saapuu paikalle, häntä seuraa poliisi. Rikostutkija
Harald Fors, mies jolla on haudanvakavat kasvot ja huonoja
uutisia. Hilmer on kadonnut viikonloppuna ja silminnäkijöitä
kaivataan.
Miksi Hilmer on näkymätön ja miksi häneen alkaa yht’äkkiä
sattua paljon, pökerryttävän paljon? Mitä on tapahtunut?

3. Kirja sellaisesta kirjallisuuden lajista, jota et yleensä lue
Kirsti Kuronen: Pönttö (2017)

Pönttö on säeromaani juuri koulunsa päättäneestä
nuoresta naisesta, joka kipuilee ja pelkää aikuiseksi
kasvamista. Lapsena ja nuorena asiat ovat
tuntuneet selviltä ja nyt täytyisi uskaltaa tehdä itse
päätöksiä. Pelkoa ja nuoruuden kokemuksia
kuoritaan vähä vähältä esiin, uskalluskin löytyy.
Kirsti Kurosen runomuotoon kirjoitettuun romaaniin
mahtuu ajatuksia, joilta tuskin kukaan meistä on
välttynyt - tai välttyy.

4. Kirjailijan ainoa teos
Satu Kivinen: Pese hampaat ennenkuin pussaat (2018)
Päiväkirja paljastaa 14-vuotiaan Sofian haaveet
ja inhokit. Kummitäti luonnehtisi Sofiaa
rasittavaksi takapenkin teiniksi, paras ystävä
Iines taas laiskimukseksi. Omasta mielestään
Sofia on varsin mukiinmenevä olemattomia
tissejä lukuun ottamatta. Hän rakastaa pizzaa ja
listojen laatimista. Hän pystyy kertomaan
Salattujen elämien juonenkäänteet 10 vuoden
ajalta. Hänen tulevaisuuden suunnitelmissaan
Hollywood ei ole pois suljettu vaihtoehto.
Hulvaton esikoisromaani.

5. Kirja on ollut ehdolla kotimaisen kirjallisuuspalkinnon saajaksi

Siiri Enoranta: Tuhatkuolevan kirous (2018)
Nuoren Paun äiti kauhistuu, kun Pau leikkaa takareisiin
ulottuvan lettinsä. Syytä äiti ei kerro, ja Pausta tuntuu, ettei se
ole ainoa asia, joka häneltä salataan. Kun Pau saa 14-vuotiaana
himoitun kutsun Magia-akatemiaan, hän pääsee osalliseksi
ihmeelliseen taikomisen maailmaan, ja salaisuuksien ovet
alkavat aueta. Rimppakinttuinen ja kömpelö Pau ei ole koskaan
ollut lahjakas missään, mutta käy ilmi, että hänellä on aivan
erityisen vahva taika.
Teos sisältää kiehtovan maagisen suhteen ihmisen biologiaan ja
luontoon. Myös heräävää seksuaalisuutta käsitellään
herkullisesti. Tuhatkuolevan kirous voitti Finlandia Junior –
palkinnon vuonna 2018.

6. Rakkausromaani
Becky Albertalli: Minä, Simon, Homo Sapiens (2017)
Kirja kertoo Simonista ja Simonin salaisesta rakkaudesta. Simon on
niin tavallinen kuin 16-vuotias poika voi olla, mutta Simonilla on
hyvin erityinen salaisuus: ihana Blue, jonka kanssa hän viestii
sähköpostitse. He käyvät samaa koulua, mutta tuntevat toisensa
vain salanimillä. Kun Simon unohtaa sähköpostinsa auki koulun
koneelle ja joutuu kiristyksen kohteeksi, hänellä on kiire selvittää
ihastuksensa henkilöllisyys ennen kuin kiristäjä julkaisee heidän
sähköpostinsa luettavaksi koko koululle ja Blue säikähtää ja katoaa.

Tämä kirja saa ihastumaan ikään, sukupuoleen ja mieltymyksiin
katsomatta. Niin ensiluokkaisen vaaleanpunainen ja hattarainen,
olematta kuitenkaan äklö. Parempaa rakkausromaania ei ole viime
vuosiin julkaistu.

7. Kirja kertoo paikasta, jossa olet käynyt
Seita Vuorela: Lumi (2016)
Palkitun nuortenkirjailijan viimeiseksi jäänyt teos.
Siamak on muuttanut Itä-Helsinkiin jo lapsena ja
15-vuotiaana hän on jo tavallinen lätkäjätkä.
Lapsuuden Teheranista tuttu Atisha muuttaa
Siamakin perheen luokse vasta teini-iässä pakoon
nuoren naisen bloggauksen sensuuria. Siamakin
pitäisi opastaa Atishaa stadilaiseen elämään,
mutta tyttö pistää silmään joka paikassa eikä osaa
olla tavallinen.
Kulttuurierot, hitaasti kotoutuvat vanhemmat ja
kotibileet kutovat viiltävän kauniin tarinan.

8. Kirja, jonka lukeminen kuuluu mielestäsi yleissivistykseen

Siri Kolu: Kesän jälkeen kaikki on toisin (2016)
Peetu odottaa 18-vuotissynttäreitään, jonka
jälkeen hän voi korjata fyysisen sukupuolensa
naisesta mieheksi. Peetu kertoo
suunnitelmastaan vanhemmilleen. Äiti on
suvaitsevainen omalla dramaattisella
tavallaan niin, ettei hän huomaa kysyä
Peetulta mitä hänen mielessään pyörii. Isä ei
oikein mahdu sanomaan mitään.
Edessä siintää kesä odotusta, jota helpottaa
isän ja Peetun yhteiset purjelennot. Ilmassa
tuntuu olla helpompi puhua kaikesta.

9. Alle 18-vuotiaan suosittelema kirja
Nadja Sumanen: Terveisin Seepra (2017)
Yläasteikäisen Iriksen elämä on päällisin puolin kunnossa,
mutta sisällä hän on ahdistunut. Hänen elämänsä kulkee
lähinnä kodin, koulun ja baletin välillä. Kotona
pyörähtävät äiti, entinen kakkubloggari, nykyinen
fitnessintoilija sekä aluksi näkymättömäksi jäävä isä.
Isoveli Kim on päihdekuntoutuksessa laitoksessa. Lisäksi
kotoa löytyy lemmikkikäärme Oidipus. Iris purkaa
ahdistustaan viiltelemällä, sillä kipu ja veren näkeminen
helpottavat hetken. Iris hankkii psykologin kehotuksesta
itselleen kirjekaverin, joka kutsuu itseään Runotytöksi.
Runotyttö asuu jollain pienellä paikkakunnalla, suree
entistä parisuhdettaan ja haaveilee pääsystä
ilmaisutaidon lukioon.
Synkän viiltelyaiheen lisäksi kirjassa on paljon mustaa
huumoria.

10. Rodullistetun kirjailijan kirjoittama kirja
Angie Thomas: Viha jonka kylvät (2017)
16-vuotias Starr on köyhän slummin kasvatti, joka käy
hienostokoulua kaupungin paremmalla puolella. Suurin osa
muista oppilaista on rikkaita valkoisia. Eräänä iltana Starr
on bileissä, joista hän lähtee pois kaverinsa Khalilin
kyydillä. Poliisi pysäyttää heidän autonsa ja ampuu Khalilin
Starrin silmien edessä. Vaikuttaisi siltä, että valkoinen
poliisi pääsisi tapauksesta ilman seuraamuksia, joten Starr
päättää todistaa poliisia vastaan.
Kirjassa kuvataan Starrin kotikulmia kaunistelematta: on
kilpailevia jengejä, prostituutiota, huumekauppaa sekä
liikaa nuorena kuolleita. Rankka kirja, jonka tarina voisi
valitettavasti olla totta.

11. Kirja käsittelee naisen asemaa yhteiskunnassa
Jennifer Matthieu: Näpit irti! (2018)

Lukion urheilijapojat pääsevät aina pälkähästä,
vaikka tyttöjä vähätellään, kosketellaan ja jopa
yritetään raiskata. Viv ei halua huomiota, mutta
hän on saanut tarpeekseen. Hän rakentaa ja
levittää salaa koulun tyttöjenvessoihin zinen:
pamflettilehden, joka kannustaa yhdeiseen
protestiin ja joukkovoimaan. Pian zine puhuttaa
kaikkia ja vallankumous alkaa kuplia, vaikka
rehtori rankaisee kaikkiin tempauksiin osallistujia.
Viviä pelottaa, että hän paljastuu kaiken
aloittajaksi, etenkin kun protesti alkaa kärjistyä
vakavaksi.

12. Kirja liittyy Isoon-Britanniaan
Katy Birchall: Suosituksi yhdessä päivässä (2016)
Anna Huntleyn tavoitteet elämässä:
1. Onnistua pitämään kaksi ihanaa uutta (ja ainoaa) kaveriani. Eli pitäisi
olla käyttäytymättä niin kuin sosiaalisesti kyvytön idiootti ja hylkiö.
2. Saada labradorinnoutajani Koira oppimaan, miten heitetään
yläfemmat. Tämä on varmaan kaikkein kunnianhimoisin tavoite.
3. Olla sytyttämättä koulun toiseksi suosituimman tytön Josie Grahamin
hiuksia tuleen (taas).
4. Selvittää, tarkoittavatko kohdat 2 ja 3, että on sosiaalisesti kyvytön ja hylkiö.
5. Mennä Afrikkaan jakamaan riisiä.

It girl - Suosituksi yhdessä päivässä on hulvattoman hauska kirja 14vuotiaasta nörttitytöstä, jonka suosio koulukavereiden silmissä nousee
yhtäkkiä räjähdysmäisesti, kun hänen isänsä menee kihloihin kuuluisan
filmitähden kanssa ja paparazzien piiritys alkaa. Ei välttämättä kauhean
hyvä asia, kun ottaa huomioon, miten helposti Anna joutuu
kaikenlaisiin noloihin tilanteisiin...

13. Kotimainen lasten- tai nuortenkirja
Antti Halme: Voodookesä (2018)
Koukuttavaa jännitystä, vauhtia ja huumoria synkän
kiehtovassa New Orleansissa!
16-vuotias Arttu kärsii särkyneestä sydämestä, mutta
onneksi edessä on matka sykkivään New Orleansiin.
Parasta on, että hän pääsee tapaamaan tutut ystävät,
sähäkän irkkutyttö Mollyn sekä italialaiset kaksoset
Lucan ja Lunan. Ruuan ja jazzin lisäksi New Orleans
tunnetaan alligaattoreita kuhisevista soistaan. Jotain
matelijoita vaarallisempaa tuntuu kuitenkin
kätkeytyvän kaupungin samettisiin öihin. Seudun
menneisyys on synkkä ja taikausko istuu sitkeässä.
Kun pimeässä kaikuvat oudot rituaalit, historia herää
eloon.

14. Kirjailijan sukunimi alkaa samalla kirjaimella kuin oma sukunimesi

Karen M. McManus: Yksi meistä valehtelee (2018)
Breakfast Club kohtaa Agatha Christien! Kirjan päähenkilöt ovat
kuin suoraan kasarin klassikkoelokuvasta: huippuoppilas
Bronwyn, paha poika Nate, urheilija Conner, suosittu tyttö
Addie sekä katkera Simon. Kirjan alussa viisikko joutuu jälkiistuntoon, joka loppuu kohtalokkaasti: koulun pahamaineista
juorusovellusta päivittävä Simon saa pahan allergiakohtauksen,
epipeniä ei löydy mistään ja hän lopulta kuolee kauhistuneiden
nuorten keskellä. Jokaisella jälki-istunnossa olevalla nuorella on
kuitenkin kannettavanaan salaisuus, jonka Simon on
julkaisemassa kaikkien nähtäville. Murhasiko joku heistä
Simonin?
Kirjassa seurataan jokaisen nuoren tarinaa ja taustoitetaan
heidän elämäänsä sekä niitä ratkaisuja, jotka vaikuttivat
huonoihin päätöksiin. Erittäin koukuttava kirja!

15. Kirjassa käsitellään jotain tabua
Anu Holopainen: Sydänhengitystä (2018)

Sukellusta harrastava Tiira rakastaa merta
enemmän kuin mitään muuta. Hänen suurin
haaveensa on päästä lukion päätyttyä
vapaaehtoistyöhön mertensuojeluprojektiin
Filippiineillä, ja sen jälkeen kouluttautua
meribiologiksi voidakseen tehdä jotakin
konkreettista maailman merien hyväksi. Unelman
ylle kohoaa kuitenkin uhkaava varjo: kaksi viivaa
raskaustestissä. Tiira tietää heti, mitä on tehtävä mutta kaikki hänen ympärillään eivät ole samaa
mieltä.

16. Kirjassa liikutaan todellisen ja epätodellisen rajamailla
Sini Helminen: Kaarnan kätkössä (2017)
Kirjan päähenkilö on 17-vuotias Pinja, jonka maailma
romahtaa kun hän saa puhelimeensa kuvan jossa hänen
poikaystävänsä ja paras kaverinsa pussailevat. Pinjan nipottava
opettajaäiti pakottaa Pinjan kesätöihin puisto-osastolle, jossa
hän tapaa Virven. Virvellä on leimuavan punaiset hiukset ja
hän tuoksuu pihkalta ja Pinja tuntee häneen omituista vetoa.
Pinjan äiti ei kuitenkaan hyväksy tätä Pinjan uutta ihastusta
vaan hän lähettää Pinjan isovanhempien luokse maalle
arestiin. Siellä Pinja joutuu mukaan aikamoisiin seikkailuihin,
sillä hän on koko elämänsä kantanut mukanaan salaisuutta.
Kirja aloittaa Väkiveriset-sarjan, joka yhdistelee nykynuoren
elämää suomalaiseen mytologiaan sekä sen vähemmän
tunnettuihin hahmoihin kuten sinipiikoihin ja hiisiin. Sarjan
kirjat kietoutuvat metsän, vuoren, veden ja maan ympärille.

17. Kirjassa on kaksoset
Sarah Crossan: Yksi (2018)

Kirja kertoo siamilaisten kaksosten, Gracen ja Tippin,
tarinan. Tytöille oli heidän syntyessään luvattu muutama
vuosi elinaikaa, mutta nyt he ovat jo lukioikäisiä. He
ovat tähän saakka käyneet kotikoulua, mutta hoidot
ovat käyneet niin kalliiksi, että tyttöjen on siirryttävä
yksityislukioon. Tämä on suuri muutos, sillä lukiossa on
paljon uusia ihmisiä eivätkä Grace ja Tippi voi kulkea
ulkona herättämättä huomiota.
Kirja on säieromaani, eli teksti on jaettu säkeisiin
runojen tapaan. Tämän vuoksi sen on paksuudestaan
huolimatta varsin nopealukuinen.

18. Eurooppalaisen kirjailijan kirjoittama kirja
Jostein Gaarder: Appelsiinityttö (2004)
15-vuotiaan Georgin isä kuoli tämän ollessa 4-vuotias.
11 vuotta kuolemansa jälkeen isä alkaa puhutella Georgia
haudan takaa, kirjeen muodossa. Georgilla ei ole isästään
kuin kuvia ja tarinoita, eikä mikään ole valmistanut häntä
kohtaamaan ihmistä niiden takana. Isä kertoo kirjeessään
tarinaa tytöstä, jonka näki kantavan paperikassillista
appelsiineja ja varoittelee, kuinka tärkeään kysymykseen
Georgin on vastattava tarinan päätyttyä. Miksi isä haluaa
viimeisten sanojensa kertovan appelsiinitytöstä, miksi
Georgin isän, ja nyt Georgin, on niin tärkeää saada tietää,
mihin ja millainen ihminen voi tarvita sellaista määrää
appelsiineja? Miten se kaikki voi antaa vastauksen
suurimpaan kysymykseen, jonka ihminen voi esittää?
167 sivua täynnä tiivistä, kaunista kerrontaa rakkaudesta ja
kuolemasta.

19. Et pidä kirjan nimestä
Kirsti Kuronen: Piruettiystävyys (2011)

14- vuotias Elli pärjää koulussa ja baletissa. Hän haluaisi
olla kaikessa täydellinen, mutta paras ystävä Doris on
aina jotenkin kauniimpi, laihempi, taitavampi. Elli saa
roolin balettikoulun esityksestä ja alkaa treenata
armottomasti. Ilmaisutaidon ryhmän Tuukka kuitenkin
tykkää Ellistä sellaisena kuin hän on juuri hyvä näin.
Mutta jos tekee töitä, niin voi olla parempi. Missä
menee raja?
Teoksen nimi ja kansi johtavat harhaan ja saavat teoksen
näyttämään hattaralta, vaikka teos käsittelee raastavaa
perfektionismia ja suorittamiseen liittyvää
omanarvontuntoa.

20. Kirja käsittelee sinulle entuudestaan vierasta kulttuuria

Elizabeth Acevedo: Runoilija X (2019)

Kirja kertoo dominikaanilaista alkuperää olevasta
tytöstä Xiomara Batistasta, joka on rehevähkö ja
pippurinen. Hän yrittää peittää itsensä ja hukkua
massaan ja rakastaa runoja ja kirjoittaa niitä itsekin.
Hänen äitinsä on vahvasti uskovainen ja olettaa lastensa
kasvavan dominikaanisen kulttuurin mukaan, mutta
Xiomara ei mahdu siihen muottiin eikä hänen
veljensäkään. Lavarunouskilpailu kuitenkin antaa tytölle
rohkeutta taistella omien mielipiteidensä puolesta ja
näyttää kuka hän todella on - jos hän uskaltaa.

21. Julkisuuden henkilön kirjoittama kirja
Voutilainen, Maiju: Itke minulle taivas (2017)
Mansikkka-nimellä Youtubessa esiintyvä Maiju
kuvaa runouden keinoin sitä miten pahalta
ihmisestä voi tuntua ja miten tuskan kanssa
eletään. Miten selviytyä, kun on niin rikki että jo
hengittäminen sattuu? Miltä tuntuu, kun on
elettävä pelkällä murheella ja kaaoksella? Kun
alakulo valtaa mielen niin että hajoaminen on jo
lähellä.
Lukija pääsee kirjoittajan ihon alle, pimeisiin ja
kylmiin huoneisiin, joihin alkaa hiljakseen
pisaroida valoa. Nämä runot ja mietteet on
kirjoitettu sydänverellä.

22. Ilmastonmuutosta käsittelevä kirja
Anders Vacklin ja Aki Parhamaa: Beta (2018)
On vuosi 2117. Ilmastonmuutoksen ja vedenpinnan
kohoamisen myötä Helsinki on vajonnut mereen ja
koostuu nykyään saarista. Helsingistä on tullut
peliteollisuuden mekka. 16-vuotiaan Minako Takedan eli
Bugin isä kuolee, ja hän joutuu muuttamaan äitinsä
kanssa Tokiosta Helsinkiin. Äiti on saanut töitä
kansainvälisen pelifirman pääkonttorista. Bug haluaisi
mieluummin pelata päivät pitkät kuin kävisi koulussa,
jossa kaikki menee pieleen alusta alkaen. Bug saa
pelatessaan kutsun osallistua betatestaajaksi keskiajan
Japaniin sijoittuvaan peliin. Peliin kuuluu puku, jossa on
sensoreita. Niiden avulla pelaaja kuulee, tuntee, näkee,
haistaa ja maistaa pelissä tapahtuvat asiat. Kun pelin
julkaisupäivä koittaa, sekoittuvat todellisuus ja
virtuaalimaailma vaarallisesti keskenään

23. Kirjan nimessä on jokin maa

Hyeonseo Lee: Seitsemän nimen tyttö - pakoon Pohjois-Koreasta (2015)

Nuoren tytön uskomaton pakotarina ja koskettava
kuvaus Pohjois-Korean todellisuudesta.
Hyeonseo Lee on 17-vuotias paremman perheen tytär,
joka rakastaa kotimaataan. Vähitellen hän alkaa
kuitenkin epäillä virallista totuutta. Miten on
mahdollista, että maailman parhaassa maassa perheitä
kuolee kadulla nälkään ja ihmisiä teloitetaan julkisesti?
Luvattoman sukulaisvierailun päätteeksi hän ei
palaakaan kauhujen maahan vaan jää laittomasti
Kiinaan. Tästä alkaa hurja selviytymistarina loikkarina
Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Lopulta tyttö onnistuu myös
pelastamaan perheensä luokseen. Nyt 31-vuotiaasta
Leestä on tullut sorretun kansansa äänitorvi maailmalla.

24. Sokkona hyllystä valittu kirja
Anu Holopainen: Ihon alaiset (2015)
Kirja sijoittuu tarkemmin määrittelemättömään tulevaisuuden
Suomeen, jossa on aivan hyväksyttävää ja tavallista muokata
itseään erilaisin leikkauksin ja käsittelyin. Luomut, joita ei ole
muokattu ja leikelty, ovat outoja ja herättävät valtaväestössä
kummastusta ja syrjintää.
Ihon alaiset kertoo neljän nuoren tarinan. Yksi on nuori mies,
joka on luomu tahtomattaan. Suureen kaupunkiin muutto
avartaa hänen maailmaansa. Toinen on tyttö, joka on luomu osin
olosuhteiden pakosta, mutta myös osin omasta päätöksestään.
Kolmas on poika, joka vastustaa yhteiskunnan odotuksia siitä
että kehoa on leikeltävä ollakseen hyväksyttävä. . Joukon
käsitellyin ja mysteerisin on somevaikuttaja PlastikPrincess,
jonka elämää seurataan hänen bloginsa kautta. Kirjan maailma
on todella tyly. Itse asiassa ulkonäkö on pätevyyttä, joka on
ostettavissa rahalla. Oma ulkonäkö on loputtoman häpeilyn,
säätämisen ja muuntelun kenttä. Muokattu ei ole koskaan
valmis, aina löytyy jotain uutta ja muutettavaa.

25. Kirja kirjailijalta, jonka tuotantoa et ole lukenut aiemmin

Harri Veistinen: Kotitekoisen poikabändin alkeet (2016)
Kiukaisissa asuva Rene Kolppanen yrittää noudattaa
veljensä ohjeita siitä, kuinka selvitä hengissä
yläkoulusta: pitää olla näkymätön ja keskiverto ja olla
rakastumatta koulun kauneimpiin tyttöihin. Sitten hän
yhdeksännellä luokalla saa idean, että ehkä sittenkin
pitäisi repäistä, ja ryhtyy kokoamaan poikabändiä
päästäkseen tyttöjen huomion kohteeksi. Renen paras
ystävä Onni ei innostu asiasta, mutta Renen ja kaikkien
yllätykseksi Topi, yksi hiljaisemmista tyypeistä, ryhtyy
projektiin Renen kanssa. Tavoitteena pojilla on päästä
esiintymään koulun Unkari-päivässä. Matkan varrella on
kuitenkin mutkia: cover-bändi vaihtuu omaan
tuotantoon, playback oikeaan lauluun, tanssikuviot
surkeista vähän vähemmän surkeisiin. Mukaan päätyy
myös kiusaajien silmätikkuna oleva Patrik.
Kirjasta on saatavilla myös selkoversio.

26. Kirja, jota näet sinulle tuntemattoman henkilön lukevan

Kirsikka Saari: Hölmö nuori sydän (2018)
Palkitun käsikirjoittajan karhean kaunis tarina nuoruuden
vimmasta ja hullusta ensirakkaudesta. Lenni on rakastunut
arvaamattomaan Kiiraan, joka ei ole häntä huomaavinaan. Kiira
pyörittää lähiön kaveripiiriä, mutta kerran vielä hän lentää pois.
Yksi yö muuttaa kaiken.
Kiira tulee raskaaksi ja nuoret päättävät pitää lapsen, lippunsa
aikuisuuteen. Mutta mikään ei ole sellaista kuin Kiira kuvitteli,
vähiten Lenni. Lenni haluaa olla kunnon isä, vaikkei tiedä miten.
Hän löytää isähahmoksi äärioikeistolaisissa piireissä pyörivän
Jannen, jonka porukassa hän tuntee vihdoin täyttävänsä miehen
mitat. Askel askeleelta Lenni kulkee kohti valintoja, joilla on
kauaskantoiset vaikutukset.

27. Pohjoismaisesta mytologiasta ammentava kirja
Helena Waris: Vuori (2014)
Lif on yksikseen viihtyvä parikymppinen nainen, jonka on vaikea
solmia ihmissuhteita. Hän asuu Saarnikaupungissa, jonka keskellä
kohoaa salaperäinen vuori. Huhutaan, että vuoren rinteellä on hotelli.
Kukaan ei ole koskaan kiivennyt vuoren huipulle, eikä tiedetä mitä
pilvipeitteen yläpuolella on.

Lif saa potkut ja työnantaja ilmoittaa, että lopun ajat ovat käsillä. Lif
on kuulemma valittu ja naisen tulisi välittömästi kiivetä ylös
mahdottomalle vuorelle. Vähitellen hänelle selviää, että muutkin Lifnimiset tyttöt sekä Leif-nimiset pojat ovat saaneet samantapaiset
ohjeet ja vain kaksi heistä voi selvitä Ragnarökistä. Skandinaavisen
mytologian mukaan alkaa maailmanlopun taistelu, jossa maailma ja
lähes kaikki sen elolliset olennot tuhoutuvat. Kehen voi lopulta
luottaa, kuka on kenenkin pari? Osa kiipeilijöistä on todella
häikäilemätöntä, eivätkä kaihda mitään keinoja. Henkilöiden
todellinen olemus paljastuu vasta vähitellen kirjan edetessä,
vilahtaapa mukana muutama jumalhahmokin kun viikinkien
mytologia tuodaan nykypäivään.

28. Kirjan kannessa on kuu
Patrick Ness: Hirviön kutsu (2016)
Tässä on kaikki: upea kuvitus, monisyinen ja koskettava tarina.
13-vuotiaan Conorin äiti sairastaa syöpää, joka tuntuu vain
pahenevan, vaikka äiti muuta vakuuttaa. Conor yrittää selvitä,
vaikka lähellä olevilta aikuisilta ei tukea tule, kavereista
puhumattakaan. Eräänä yönä Conorin luokse saapuu hirviö,
joka väittää pojan kutsuneen hänet luokseen. Hirviö tahtoo
kertoa Conorille kolme tarinaa, neljäs tarina jää pojan itsensä
kerrottavaksi. Yö yön jälkeen hirviö palaa, vaikka aluksi Conor
luule nähneensä vain unta...
Kirja käsittelee hienosti ihmisenä olemisen monimutkaisuutta
sekä hyvän ja pahan välisen rajan häilyvyyttä kaikessa
raadollisuudessaan. Se kertoo pelkojen kohtaamisesta ja
asioista puhumisen vaikeudesta. Suru ja luopuminen ovat
vahvasti läsnä. Ahdistavista teemoista huolimatta Ness ujuttaa
mukaan kuivaa huumoria ja ilon häivähdyksiä. Hirviön kutsu
on romaani, jossa on klassikon ainekset.

29. Kirjassa nähdään unia
Kerstin Gier: Lupaus: unien ensimmäinen kirja (2015)
Viisitoistavuotias Liv Silber muuttaa äitinsä uuden
miehen vuoksi Lontooseen ja aloittaa uudessa
koulussa. Pian hän alkaa nähdä oudon todentuntuisia
unia, joissa hän kulkee salaperäisistä ovista ja puhuu
kivipatsaan kanssa. Liv näkee unessa uuden
velipuolensa Graysonin ja tämän koulukavereiden
puuhailevan outoja hautausmaalla, mutta mikä
kummallisinta, pian pojat puhuvat tosielämässä
asioista, jotka ovat tapahtuneet vain Livin unessa...
Livin on pakko selvittää, mitä oikein on meneillään. Pian
hänet vihitään salaisuuteen, jonka kanssa yhdellä jos
toisella hänen uuden koulunsa oppilaalla on jotain
tekemistä.
Gierin nuortentrilogia on jännittävä ja romanttinen
seikkailu unimaailmassa ja unen ja valveen rajamailla.

30. Kirjan kannessa on kaupunkimaisema
Estelle Maskame: DIMILY- rakastan (2016)

Estelle Maskame oli vasta 13-vuotias
aloittaessaan Dimily-kirjasarjansa
kirjoittamisen. Estelle onkin luonut
koukuttavan kirjasarjan, täynnä
draamaa ja jännitystä, jota kielletty
rakkaus ja salaisuudet tuovat
mukanaan.

31. Kirjassa kuljetaan metrolla
Alongi, K.K.: Kevätuhrit (2016)

15-vuotias punkkarityttö Jade herää pimeästä metrosta
Sörnäisissä. Vähitellen hänelle paljastuu karmea totuus:
kaikki muut ympärillä olevat ihmiset ovat kuolleet.
Saman kauheuden kohtaa joukko muitakin nuoria eri
puolilla kaupunkia. Miksi juuri he ovat jääneet eloon?
Jade kohtaa Susetten, toisen selviytyjän. Onko
kuolleiden aalto vain Helsingin laajuinen, vai onko
kuolleita ympäri maailmaa? Onko ketään aikuista
elossa? Mitä heidän ystävilleen ja perheilleen on
käynyt? Jade ja Susette kohtaavat sekä hyviä että pahoja
selviytyneitä, tuntuu ettei keneenkään voi luottaa
varmasti. Mikä saa jotkut ihmiset ja eläimet
käyttäytymään kuin raivohullut?

32. Kirjan nimessä on ammatti
Aleksi Delikouras: Nörtti (2014)

DragonSlayer666 elää mieluiten virtuaalimaailmassa vain tietokoneriippuvuudesta huolestunut äiti voisi
estää häntä tulemasta maailman parhaaksi pelaajaksi!
Nuori mies raportoi elämäänsä vimmaisella
nörttiliturgiallaan koneella 24/7 ja kommentoi
hankaliakin asioita: koulukiusaamista ja pelimaailman
tarjoamaa pakoa. Elämää eivät helpota äidin
kreikkalainen poikaystävä, koulun ihqutteleva
pissisparvi, ylireagoiva hattunatsireksi ja arkkivihollinen
hege91, joka luulee olevansa mestari battlefieldissä.
Onneksi on yksi punatukkainen tyttö, joka muistuttaa
Resident Evilin Milla Jovovichia.

33. Olet nähnyt kirjasta tehdyn elokuvan
Jenny Han: Pojille, joita joskus rakastin (2018)

Lara Jean ei ole koskaan seurustellut kenenkään kanssa.
Hän on ollut ihastunut viiteen poikaan, joille hän on
kirjoittanut kirjeen siinä vaiheessa, kun ihastus on
loppunut. Yksi näistä ihastuksista on Lara Jeanin
isosiskon poikaystävä. Kirjeen Lara Jean on piilottanut
hatturasiaan, eikä niitä ollut tarkoitus lähettää noille
viidelle pojalle. Näin kuitenkin tapahtuu, ja Laralla on
kovasti selittelemistä.
Kirja on kiltti rakkaustarina, jolle on myös jatko-osia (ei
suomennettu). Elokuvan on nähnyt merkittävä osa
tämän hetken nuorista.

34. Kirjassa on usean kirjoittajan kirjoituksia
Tusina - novelleja (2018)

Maahanmuutto, sukupolvien välinen kuilu,
erilaisuus, yliluonnolliset kohtaamiset, raastavat
ja kutkuttavat ihmissuhteet, sisällissota…
Tusina tarjoilee kirjon novelleja, jotka on
suunnattu erityisesti nuorille, mutta sopivat myös
aikuisille. Kokoelmassa suomalaiset kirjailijat
kirjoittavat kukin omalla tyylillään: mukana on
esimerkiksi steampunkia, yllättäviä
kertojaratkaisuja, romantiikkaa ja kauhua.

35. Kirjassa on yritys tai yrittäjä
Cathy Cassidy: Kirsikkasydän (2012)
Cherry Costello on aina elänyt kahdestaan isänsä kanssa,
mutta nyt kaikki muuttuu. Isän työ epämuodostuneiden
suklaapatukoiden hävittäjänä makeistehtaan liukuhihnalla
vaihtuu kotikonditoriaan, kun Cherry ja isä pakkaavat
tavaransa ja muuttavat Somersetiin, kauniiseen taloon
meren rannalla. Siellä odottavat uusi äiti ja neljä siskoa:
Coco, Skye, Summer ja Honey. Siellä on myös Shay,
Honeyn poikaystävä. Cherryn tulisi pysyä pojasta erossa,
mutta Shay ei tunnu tätä ymmärtävän... Jos Honeyn
jäähileisiä viestejä on uskominen, Cherry taitaa olla uuden
perheen uuden suklaapuodin linjalta poistettava
jämäpala.
Suklaamuruset on hauska ja ihanan kepeästi kirjoitettu
tyttösarja, joka onnistuu koskettamaan. Kuusiosaisessa
sarjassa jokainen sisko ja lopulta joku muukin saa kertoa
oman tarinansa. Mukana myös herkullisia suklaareseptejä.

36. Kirjassa ollaan yksin
Nina LaCour: Välimatkoja (2018)
Marin ei ole puhunut yhdellekään tutulle sen jälkeen,
kun hän pakkasi laukkunsa ja muutti toiselle puolelle
Yhdysvaltoja. Kukaan ei tiedä totuutta hänen viimeisistä
viikoistaan kotona, ei edes Marinin paras ystävä Mabel.
Mutta tuhansienkin kilometrien päässä kotoa,
collegessa New Yorkissa, Marin tuntee menneisyyden
kutsun. Nyt, kuukausia myöhemmin, hän odottaa yksin
joululoman ajaksi tyhjenneessä opiskelija-asuntolassa.
Mabel on tulossa kolmeksi päiväksi vierailulle, ja
Marinin on kohdattava kaikki mikä on jäänyt sanomatta,
yksinäisyys joka on kalvanut häntä kesästä asti.

37. Pienkustantamon julkaisu
Ilkka Auer: Anastasia (Haamu Kustannus, 2017)
Laukku täynnä kauhua: kirjoja, sarjiksia ja leffoja. Kristian on
valmis pitkään kesälomaan! Isovanhempien luona on kaikki
mitä lomalta kaipaa. Hyvää ruokaa, oma rauha ja seikkailuja
Neuvostoliiton entisellä sotilastukikohta-alueella. Ja mikä
parasta: sydänystävät Matias ja Elsa. Aika ihana Elsa. Mutta
Kristian ei aavista, että kaikki mukaan pakattu kauhu kalpenee
sen rinnalla, mihin hän itse on astumassa.
Kylässä on tapahtunut outoja kuolemia ja katoamisia, joiden
jäljille kolmikko pääsee. Kesä muuttuu kammottavaksi
painajaiseksi, kun vuosikymmeniä kylää piinannut pahuus on
taas astumassa esiin. Tutut kylähullut käyttäytyvät entistä
oudommin. Eläintenraatoja löytyy naulattuina sähköpylväisiin.
Kumma kulkuri aiheuttaa pakokauhua. Onko murhaaja
liikkeellä ja kuka on seuraava uhri, Elsa? Puna-armeijan
räjäyttämä vanha kirous on kaivettu esiin. Kaiken keskellä
tuntuu olevan tyttö nimeltään Anastasia. Kuka hän on?
Saavatko ystävykset siihen vastausta? Vai ovatko he tienneet
sen aina?

38. Jossain päin maailmaa kielletty kirja
Andy Mulligan: Roskaa (2011)
Neljätoistavuotiaat Raphael, Gardo ja Rotta ovat
eläneet koko ikänsä kaatopaikalla. He selviävät
jotenkuten myymällä kierrätyskelpoista jätettä.
Eräänä päivänä he löytävät nahkasalkun, jossa on
lompakko, kartta ja avain. Nuo esineet ovat
todistusaineistoa rikoksesta, ja poliisi olisi valmis
maksamaan tästä löydöstä. Pojat päättävät
kuitenkin selvittää mysteerin itse, ja päätyvät
hengenvaaralliseen seikkailuun, jossa suurin uhka
ovat korruptoituneet poliisit ja virkamiehet.
Teosta ei haluttu antaa Texasissa 6.-luokkalaisten
käsiin, koska sen teemat koettiin liian ahdistaviksi.

39. Ihmisen ja eläimen suhteesta kertova kirja
Tuija Lehtinen: Lemmikkilyhärit (2017)

Kirjan novellit kerrotaan joko ihmisen tai lemmikin
näkökulmasta. Joukkoon mahtuu muun muassa
tarantula nimeltä Tarja Halonen, Kauko Aatos –hevonen,
Cheek-leopardigekko sekä Kossu-kissa. Erityisesti
mieleen jäi suloinen Stella-koira, joka manipuloi
omistajansa poikaystäväkandidaatit ulos kuvioista.
Kirjasta löytyy myös kaikenikäisiä ihmisiä: lapsia, nuoria
ja aikuisia. Osa novelleista onkin suunnattu selvästi
nuoremmille, kun taas joissain vietetään
opiskelijaelämää peruskoulun jälkeen. Kirja sopii
erityisesti heille, jotka eivät jaksa keskittyä pitkään
tarinaan.

40. Kirja käsittelee mielenterveyden ongelmia
Holly Bourne: Oonko ihan normaali? (2017)
16-vuotias Evie haluaisi olla normaali. Hän kamppailee
pakko-oireisen häiriön kanssa, joka on vienyt hänen
elämästään kolme vuotta. Nyt hän on vähentämässä
lääkitystään ja aloittamassa uudessa koulussa, jossa kukaan
ei tunne häntä ”tyttönä, joka sekosi”. Alku uudessa koulussa
menee hyvin, hän alkaa deittailla ja saa uusia kavereita:
Amberin ja Lottien. Heidän kanssaan Evie perustaa
feministisen Vanhapiikakerhon, jossa he käsittelevät muun
muassa tyttöyttä, seksismiä ja tasa-arvoon liittyviä teemoja.
Evie tuntuu kuitenkin ihastuvan vääriin tyyppeihin ja
vähitellen hänen pakko-oireensa alkavat hallita elämää. Hän
ei kuitenkaan halua puhua siitä kenellekään, sillä hän pelkää
saavansa epänormaalin leiman.
Kirja tuo raikkaalla tavalla mielenterveyden ongelmat
nuortenkirjallisuuteen ja muistuttaa, ettei niissä ole mitään
hävettävää.

41. Kirja sijoittuu aikakaudelle, jolla olisit halunnut elää
Anniina Mikama: Taikuri ja taskuvaras (2018)

Vakuutan teille, että teitä vedetään nenästä ihan koko rahan
edestä! Taikuri ja taskuvaras aloittaa maagisen trilogian
täynnä silmänkääntötemppuja, juonittelua ja jännitystä. Se on
tarina, jossa ihmeistä ja unista tulee totta. Mina asuu kadulla
ja varastelee henkensä pitimiksi. Tom on nuori keksijä ja
taikuri, jonka Ihmeiden teatteri lumoaa yleisönsä ilta illan
jälkeen. Mina ja Tom kohtaavat Helsingissä talvella 1890 ja
Mina on pian osa show'ta, jossa mekaaniset koneet heräävät
eloon, liikkumaan ja puhumaan.
Steampunk-romanttinen teos fiktiivisen teknologian ihmeistä.

42. Kirjailijan nimi viehättää sinua
Rainbow Rowell: Eleanor & Park (2016)
Park pitää matalaa profiilia vältellen ikätovereitaan.
Sitten kouluun tulee uusi tyttö, Eleanor. Eleanor on
isokokoinen tyttö, jolla on valtava kirkkaanpunainen
tukka ja hän pukeutuu omituisesti, joten hänestä tulee
välittömästi kiusaajien silmätikku. Eleanor istuu
koulubussissa Parkin viereen ja alkaa salaa lukea olan
takaa Parkin sarjakuvia. Vähitellen heidän välilleen
kasvaa ystävyys, kun Park lainaa Eleanorille sarjakuviaan
ja nauhoittamiaan kasetteja. Hitaasti ystävyydestä
kehittyy jotain enemmän. Eleanor ja Park kertovat
tarinansa vuorotellen.
Rakkaustarinan lisäksi kirja kertoo siitä, millaista on kun
perhe on rikkinäinen ja väkivallan uhka on jatkuva, sekä
siitä, miten vanhat ystävät muuttuvat vihamiehiksi. Kun
kaiken synkkyyden keskeltä löytyy joku, joka haluaa
pitää kädestä kiinni.

43. Kirja seuraa lapsen kasvua aikuiseksi
Tuija Takala: Lauralle oikea (2018)

Laura täyttää 25 vuotta. Eikö silloin ole aika muistella
mennyttä elämää? Yhteen tavalliseen elämään mahtuu
kommelluksia. Niitä sattuu, kun Laura etsii elämäänsä
rakkautta. Välillä oikeasti sattuu, mutta niin Laura
löytää itsensä – ja Lauralle oikean. Lauralle oikea on
selkoromaani, jossa Laura kertoo ystävyydestä ja
ihastumisesta.
Kirjaa kuvaa nuoren naisen elämän iloja ja suruja
kevyesti ja selkokielisesti.

44. Kirja kertoo Berliinistä
Sanna Isto: Sirpale (2019)

Lukioikäinen Minja jää koiravahdiksi muun perheen
lähtiessä lomalle ja edessä on kolme viikkoa ihanaa
vapautta. Unelmaloma ehtii hädin tuskin alkaa, kun
Minja löytää kodistaan vanhan kahvikupinkorvan, joka
vie hänet ajassa vuosikymmenten taa.
Kesän helteet ja huvitukset saavat odottaa kun Minja
uppoutuu berliiniläisen kotitalon historiaan ja yrittää
selvittää, miksi talossa eläneen perheen tytär on lukittu
huoneeseensa. Ja miksi Minjan naapurissa asuva vanha
rouva on aina kovin yrmeä?

45. Kirjan nimessä on kieltosana
Juuli Niemi: Et kävele yksin (2016)
Kaksi erilaista maailmaa ja ensimmäinen rakkaus. Egzon
ei ole käynyt vieraissa maissa. Hän ei ole käynyt edes
siellä mistä hänen sanotaan tulevan. Ada on 15 ja piirtää
vasta omia ääriviivojaan, kun ensimmäinen rakkaus
iskee. Adan elämää ovat olleet taiteilijaäidin kanssa
jaettu boheemi koti, yhtä kiltti paras kaveri ja lupaava
todistus. Egzonin perhe on Kosovosta ja Egzon on
mamu, vaikka on syntynyt Suomessa. Egzonin
levottomat jalat pakenevat kodin vaiettuja salaisuuksia
ja nopea graffitikäsi maalaa ajatukset kuviksi.Sinä
aamuna rehtorin autoon on peintattu vaalea tyttö ja
teksti Run! Ada voisi vielä juosta pakoon, mutta hän ei
juokse.
Ensimmäinen rakkaus antaa kaiken ja muuttaa kaiken,
mutta voi myös repiä palasiksi.

46. Kirjassa on trans- tai muunsukupuolinen henkilö
Riina Mattila: Järistyksiä (2018)

WSOY:n kirjoituskilpailussa palkittu esikoisromaani
kertoo rohkeudesta rakastaa ja tulla rakastetuksi,
tarpeesta tulla kohdatuksi sellaisena kuin todella on.
Eelia ei tunne olevansa tyttö eikä poika, eikä sitä katsota
hyvällä hänen pienessä kotikaupungissaan. Sitten löytyy
lukio muualta, löytyy yhteisö, jossa voi vihdoin antaa
kuorien murtua ja maan järistä. Löytyy omia ihmisiä,
jotka auttavat näkemään maailman kaikissa väreissä.
Löytyy rakkaus, jota kohti on vain uskallettava ottaa se
ensimmäinen askel. Än yy tee nyt!

47. Kirjassa on alle 100 sivua
Jyri Paretskoi: K15 (2018)

Ronin pitää listaa asioista, joista hänen äitinsä on
kieltäytynyt puhumasta ennen kuin Roni täyttää 15.
Parin viikon päästä tuo maaginen ikä täyttyy, ja Roni
odottaa saavansa vastauksia muun muassa näihin
kysymyksiin: Mitä äidin lukitussa lipastossa on? Voiko
suklaamyrkytykseen oikeasti kuolla? Voiko seksirobotin
tilauksen maksaa pienissä erissä viikkorahoista? Kuka isä
on? Roni sanoo aina suoraan mitä ajattelee ja joutuu
joskus sen vuoksi ongelmiin.
Hauskassa kirjassa on 80 sivua, eli myös vähemmän
lukevat uskaltavat tarttua siihen. Ronin ja kavereiden
tarinaa seurataan myös teoksen jatko-osissa.

48. Kirja kertoo kuulo- tai näkövammaisesta henkilöstä
Bjørn Sortland: Silmätyksin (2017)

17-vuotiaan Fridan isä on muuttanut kotoa ja perhe on
hajoamassa. Perhetilanne ja Fridan silmiin iskenyt
tulehdus saavat aikaan Fridan paon Oslosta maailmalle
katsomaan taideaarteita, ennen kuin hän menettää
näkönsä. Matkalla Frida tapaa Jakobin, joka perehdyttää
hänet taidemaailman 33 merkittävään taiteilijaan. Jakob
tekee Jeesuksen kärsimyshistoriaa kuvaavia tauluja
käsitteleviä juttuja Vartitorni-lehteen. Nuoret
matkustavat junalla ympäri Eurooppaa ja rakastuvat
toisiinsa. - Kirjan lopussa on luettelo taidematkan aikana
esitellyistä teoksista.

49. Vuonna 2019 julkaistu kirja
Tuula Kallioniemi: Verkot (2019)
Sere on todettu kiusaajien pääpukariksi. Hän
joutuu vaihtamaan koulua ja muuttamaan
isovaarin luo pikkukaupunkiin. Serellä ja
isovaarilla synkkaa, ja koti järven rannalla on
Seren unelmapaikka. Kalastus on sekä tytön että
papan mielipuuhaa. Sana kiirii entisestä koulusta,
jossa Sere oli iso kiho. Uudet luokkakaverit
antavat Serelle tylyn opetuksen, mitä hän ei kerro
aikuisille. Kohta isovaarin talon ikkuna tuhritaan
kananmunilla. Sere tunnistaa kyllä kuvion. Hän
ajattelee tahtomattaan Näätää, jota itse kiusasi.
Noinko kaikki oli vanhassa koulussa tapahtunut?
Riittääkö nyt kiusaamisen syyksi se, että Sere on
uusi oppilas?

50. Kirjaston henkilökunnan suosittelema kirja
Julie Murphy: Dumplin (2016)

Willowdean eli Will on lihava tyttö Teksasista. Häntä
itseään ei haittaa oma painonsa; ainoastaan Willin äiti
ei hyväksy tytärtään sellaisena kuin tämä on. Willin
äiti järjestää paikallista kauneuskilpailuja ja hänen
elämänsä on ulkonäkökeskeistä. Willin suurimmat
esikuvat taas ovat hänen edesmennyt 200-kiloinen
tätinsä sekä Dolly Parton. Will päättää äitinsä
kauhuksi ilmoittautua protestiksi mukaan
kauneuskilpailuun korostamaan erilaista kauneutta.
Kirja puhuu kehopositiivisuuden puolesta ja on siis
teemaltaan hyvin ajankohtainen.
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