TOPIT JA FLOPIT 2021
22 kirjaa, joissa:

Kotimaisia kirjailijoita 10 kpl
Jatko-osia 11 kpl

Sateenkaarihahmoja 9kpl
Susanna Soini

”New Adult”

-

Lujaveriset -sarjan
aloitusosa
- Kotimaista mytologiaa
- kalmanväkeä,
aaveita ja
lujaverisiä
- Päähahmo nuori
nainen
- Sukusalaisuus:
näkee kuolleita
- Perhesuhteet ja
kuolema teemana
- Romantiikkaa ja
itsensä etsimistä
- Hauska, kevyt

-

-

Nuoren naisen kipuilua
- Elämän tarkoitusta
etsimässä
- Punk- asennetta
Perinteiset vampyyri
”kliseet”
Toimintaa vasta
puolessa välissä
Helppolukuinen
Kuumaa menoa

” yhdistää urbaania fantasiaa,
yhteiskunnallista chick litiä ja punkasennetta.”

” Mullan alla kohtaa Addams
Familyn.”

Hurme / Sini Helminen
Susanna Soini

Veren väki / Joanna
Heinonen
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-

-

-

Sijoittuu Los Angelesiin
Meksikolainen kulttuuri,
noituus ”Bruho, Bruha”
Kuolleiden päivä (Dias de
los Muertos)
- nähdään henkiä
Nuori transpoika etsii
paikkaansa, todistaa
kykynsä
- raskas isäsuhde
Rituaalimurhia
Romantiikkaa ja huumoria
Hyvänmielen kirja

-

”yhdistelee murhamysteeriä,
kummitustarinaa ja romantiikkaa”

Hautausmaan pojat
/ Aiden Thomas
Susanna Soini

Kuolleetkin ghostaa
/ Mintie Das

Aloittaa uuden sarjan
Intialainen kulttuuri
Päähahmo high school
cheerleader + muinainen
Aiedo –soturi
- haluaa olla kuin
muut, näkee henkiä
- demoneja
”Buffy” fiiliksiä
Pikkukaupungissa
kuohuu:
- ”Mean girl”-murha,
seksivideo, rasismi
Teinislangia ja popkulttuuriviittauksia

”#metoo-trilleri ilkeistä tytöistä, murhasta
ja henkimaailman sotureista
yhdysvaltalaisessa pikkukaupungissa”
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-

-

Iltasatuja maailmanpalosta
/ Siri Kolu
Susanna Soini

-

Itsenäinen jatko-osa (3)
teokselle: I P : ihmisen
puolella
Dystopia
Ihmiset vs. P-ihmiset
(erikoiskykyjä)
Päiväkirjamainen, monen
henkilön näkökulmasta, eri
aikakausia
Ajankohtainen teema
- Epidemia/virus
- Eriarvoisuus / rasismi
- Joukkotuho/Sota
Ongelmallisia ihmissuhteita
Vanhemmalle lukijalle
”omienkin joukossa selviäminen
riippuu tarinoista – ne voivat pitää
hengissä tai ajaa tuhoon”

-

-

Mistä valo pääsee sisään
/ Anne-Maija Aalto

Jatkoa teokselle:
Korento
Dystopia
Ympäristökatastrofin
hukuttama Japani
Eri näkökulmista
Vallassa olevat ”rodut”
vs. koehenkilöt (orjat)
- ihmiskokeita,
propagandaa
Vallankumous
Teemana muisti
Rankka aihe
Kaunista tekstiä
Vanhemmalle lukijalle
”Mitä ihminen on, jos häneltä
viedään muisti? Kuka määrää,
mihin uskomme?”
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-

Kuvitteellista valtakuntaa/maailmaa uhkaa (taianomainen) tuho
Sekalainen, vastahakoinen sankarijoukko matkalla pelastamaan päivän
- Monta kertojaa
Kuningaskunta, järjestetty avioliitto ja kielletty rakkaus
- Rakastaja vannonut suojelevansa prinsessaa/kuningatarta
”Fantastisia” taistelukohtauksia

Savuvarkaat: 3

Shadow and bone
trilogy: 3
Grishaversumi: 3

Päättää trilogian.

Päättää trilogian.

”Kun ihmisten taistelu
valtakunnistaan yltyy,
paholaisten maailma
paljastaa viimeisen,
pelottavan salaisuutensa”

Maailmojen tulet
/ Sally Green
Susanna Soini

”valtakunnan kohtalo lepää
taistelun näännyttämän
auringonkutsujan, häväistyn
jäljittäjän ja pelkistä
rippeistä kootun armeijan
varassa”

Tuho ja roihu
/ Leigh Bardugo

Realm Breaker: 1

Aloittaa sarjan.
”muinaisen sukulinjansa
viimeinen – ja samalla
viimeinen toivo koko
tunnetun maailman
lopullista tuhoa vastaan”

Maailmojen murtaja
/ Victoria Aveyard
1.2.2022
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-

-

-

Isetin solmu /
Magdalena Hai
Susanna Soini

Royaumen aikakirjat 2.
Monipuoliset hahmot
- Noitia, haltijoita,
demoneja jne.
Kerrontaa eri näkökulmista
Taikakoulu Lyceum
Eeppinen fantasiamaailma
Matkataan ajassa ja
planeettojen välillä
Pääpaino ihmissuhteissa
- suhdekoukeroita ja
kuumaa menoa
- toimintaa loppupuolella
”mangamainen”
Tiiliskivi (684 s.)
”Harry Potter kohtaa Sinkkuelämän”

-

Valtakunta 3. (ACOWAR)
Haltijoita, ihmisiä ja
taikuutta
Päähahmo nuori
”nainen”
Kolmiodraamaa, valheita
ja kiihkeitä hetkiä
Sota valtakuntien välillä
Tiiliskivi (700 s.!)
- hidastempoinen…
5 osaa englanniksi ja 2
tulossa

” Sota vaikuttaa väistämättömältä, ja
vaakalaudalla on niin ihmisten kuin
haltioidenkin vapaus”

Siiveniskujen valtakunta
/ Sarah J. Maas
1.2.2022

6

-

Täyttä Scifiä
Eeppinen avaruusseikkailu
- Ihmiskunta asuttanut
Linnunradan
- Ensikohtaaminen
alienin kanssa
- Planeettojen välinen
sota
- Pakomatka
- Toimintaa, huumoria ja
ihmisyyden
pohtimista
- Tiiliskivi (672 s.)
- Jatko-osa:
Tähtien Meri
osa 2. jo julkaistu

Tähtien meri. Osa 1
/ Christopher Paolini
Susanna Soini

“ Captain Marvel meets Star Wars!”

-

-

Loistavan hullu hanke
/ Hank Green

Jatkoa teokselle: Ihan mieletön
juttu
Katoamistapaus (kuollut?)
Yhdistelee somemaailmaa ja
alieneita
Ensikohtaamisen seuraukset
- Julkisuuden haitat
- Ihmiskunta vs. Alienrobotit
Eri näkökulmista
- ”paras kaveri”, sometähti,
tieteilijä, avaruusolio…
Teemana valta / vapaus
Ajankohtainen
yhteiskuntakritiikki
- Lama
- virtuaalinen todellisuus
”yhtä aikaa vauhdikas scifimysteeri ja
pureva yhteiskuntakritiikki, joka uskaltaa
kyseenalaistaa ajatuksemme vapaudesta”
1.2.2022
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-

-

Aloittaa Vardari-trilogian
Itsenäinen jatko-osa
Korpinkehät – sarjalle
Metsästäjiä, verenlukijoita
ja kuolemattomia
- päähahmo
metsästäjätyttö
- Synkkä salaisuus
kellarissa
- taistelu vallasta
Käsittelee riippuvuutta
Kuumaa menoa
Vanhemmalle lukijalle

-

-

Lasipalatsi- sarja 6.
Päähahmo Chaol
Sijoittuu samaan aikaan
Taistelun myrskyjen
kanssa
- pohjustaa loppusotaa
Eeppinen fantasiamaailma
Romantiikkaa ja taisteluja
Vahvoja naishahmoja
Tiiliskivi (778 s.)
Sarja jatkuu
”Vankkumaton lojaalius, voima ja
ammatillinen asema ovat olleet
hänen elämänsä kulmakivet, mutta
Adarlanin kuninkaan antama
kuolinisku on riistänyt Chaolilta
kaiken.”

”vangitseva pohjoinen mysteeri verestä,
halusta ja riippuvuudesta.”

Rautasusi / Siri Pettersen
Susanna Soini

Aamunkoiton torni
/ Sarah J. Maas
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-

Aloittaa trilogian (eri juoni kuin

-

tv-sarjassa)

-

Seuraa Norse-mytolgiaa
Asgardissa
- Loki, Thor, Odin jne.
Sisaruskateutta, huono
isäsuhde, kasvukipuja
Maailmantuhon ennustus
Karkoitus maahan 1800luvun Englantiin
- Vastahakoinen
yhteistyö ihmisten
kanssa
- Murhia, petoksia,
huumoria ja
romantiikkaa

Loki : petoksen nuori jumala
/ Mackenzi Lee
Susanna Soini

”Loki suorittaa tehtävää
todistaakseen epätoivoisesti
olevansa sankarillinen ja kykenevä hinnalla millä hyvänsä.”

-

Unissamatkaaja
/ Suvi Nurmi

Aloittaa varhaisnuorille
suunnatun Routalareaalifantasiasarjan
- Päähahmo 13v.
tyttö
- Mystinen kartano,
salaperäisiä unia ja
kadonnut äiti
- Suvun salattu taito:
aikamatkustus
unen avulla
- Kaupunkia uhkaa
seiväsmurhaaja
Tapahtumat välillä
lapsellisia, välillä
raakoja…

” Suvun vaiettu salaisuus.
Mielikuvitusta kutkuttava tarina
pikkukaupungin sisaruksista, jotka
saavat tietää olevansa aikamatkaajien
sukua. ”
1.2.2022
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-

-

Hornantuli / Ilkka Auer

Susanna Soini

Jatkoa teokselle: Agnes
af Forsellesin kymnaasi
orvoille ja hyljeksityille
tytöille
Teemana masennus
Kymnaasi: sisäoppilaitos
elämän ja kuoleman
välissä
- ”taikakoulu”
- opitaan auttamaan
synkkyydestä
kärsiviä
- ensimmäinen
tehtävä johtaa
pahuuden äärelle

”Pahuuden karmivat liekit
luikertelevat aivan liian lähelle. Ne
uhkaavat lopulta myös Kymnaasia ja
sitä suojelevaa Raunin kylää. ”

-

-

Kokoelmateos
Lyhyitä tarinoita
”Black Mirror”
Teknologia + kauhu
Kauhua nykyaikana
- tappava
sähköposti,
koukuttava peli
jne.
(Julkaistu 2020)
”Kokoelma internet-ajan
urbaanilegendoja, kauhutarinoita ja
karmivia myyttejä. Hiuksia
nostattavia kertomuksia nykyajan
leirinuotioilta.”

Pimeä peili ja muita
urbaaneja kauhutarinoita /
Mikko Toiviainen
1.2.2022
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-

-

Kuvailevaa kerrontaa
Maaginen realismi
Historiallinen
- Suomi 1800-luku
Vanhan kansan
uskomukset
- tietäjiä (Myrrys) ja
parantajia
- metsän voimat
Orpo kasvattipoika
tietäjän oppipojaksi
Menneisyyden
salaisuudet paljastuu ja
vääryydet korjataan

” vetävä historiallinen
seikkailuromaani, jossa on mukana
ripaus muinaista magiaa”

Myrrys / Anniina Mikama
Susanna Soini

-

-

16 kirjailijaa
Kalevalan hahmoilla
ja tapahtumilla uusi
elämä
Sijoittuu pitkälti
nykyaikaan
Tarinat vaihtelevat
teemaltaan hauskoista
synkkiin
Jokainen oma tarinansa
- Monta Ainoa ja
Ilmarista
Virkistävä kokonaisuus

” Nyt äänen saavat niin Tuonelan
virta kuin Kalevalan eläimetkin. Entä
miltä näyttävät Kalevalan
pörssikatsaukset tai Tinder?

Satalatva : Kalevala uusin silmin /
toimittaneet Salla Simukka ja Siri
Kolu.
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Susanna Soini
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