
John Green – The fault in our stars 

Tähtiin kirjoitettu virhe (The fault in our stars) -kirjan on kirjoittanut John Green. Hän on 

yhdysvaltalainen palkittu menestyskirjailija, joka kirjoittaa nuorten ja nuorten aikuisten 

kirjallisuutta. Hänen kirjojaan Tähtiin kirjoitetun virheen lisäksi ovat esimerkiksi Kaikki viimeiset 

sanat, Teoria Katherinesta, Let it snow ja Arvoitus nimeltä Margo. 

Romaanin on suomentanut Helene Bützow ja kustantanut WSOY. Kirja on alkuperäisesti julkaistu 

vuonna 2012. Kirjasta on tehty elokuva. 

Rakkaus on aina vaikeaa, mutta ei mahdotonta silloinkaan, kun on parantumattomasti sairas. 

Syöpää sairastava 16-vuotias Hazel on onnekas saatuaan muutaman lisävuoden, mutta elämä 

tuntuu silti jo eletyltä. Vertaistukiryhmässä hurmaavan 17-vuotiaan Augustus Watersin 

tapaamisen myötä hänen elämänsä tuntuu erityiseltä. Toisistaan Hazel ja Augustus löytävät sen, 

mitä eivät ole vielä ehtineet menettää. 

 

Romaani on kirjoitettu hyvin ja se on sopivan pitkä. Kirja on hauska vakavasta aiheesta huolimatta. 

John Green osaa kirjoittaa niin, että kiinnostus kirjaa kohtaan pysyy. Tämä kirja voi esimerkiksi 

opettaa sen, että vaikka olisi parantumattomasti sairas, niin ei kannata luovuttaa. Tämä pätee 

myös, vaikka ei olisikaan sairas. Olen katsonut myös elokuvan. Tähtiin kirjoitettu virhe on yksi 

lempikirjoistani/elokuvistani. 

 Jessica Keskitalo. kesätyöntekijä 

  



Hotelli Pilvilinna 

Kirjan on kirjoittanut Kerstin Gier. Hän on saksalainen kirjailija, joka tuli tunnetuksi muun muassa 

nuorille suunnatusta aikamatkatrilogiasta Rubiininpuna. Trilogiasta tuli kansainvälinen menestys. 

Gier on kirjoittanut muitakin menestyksekkäitä naisille ja nuorille suunnattuja romaaneja. 

Esimerkiksi nuorille Rakkaus ei katso aikaa trilogian. 

Romaanin Pilvilinna (Wolkenschloss /A Castle in the Clouds), on suomentanut Heli Naski ja 

kustantanut Gummerus. Kirja on julkaistu 2017. 

 

Romaani sijoittuu Sveitsin vuoristoon, hotelli Pilvilinnaan. Pilvilinnan menestys on takanapäi. 

Ainoastaan kerran vuodessa siellä järjestetään iso uudenvuodenjuhla. Juhliin saapuu vieraita 

ympäri maailman. Hotelliin harjoittelijaksi palkattu 17-vuotias Fanny pitää muiden työntekijöiden 

kanssa huolen siitä, että vieraiden elämä hotellissa on mahtavaa ja ylellistä. Työtä tehdessä Fanny 

huomaa, että melkein kaikki vieraat eivät ole sitä mitä sanovat olevansa. Hän löytää todella pian 

itsensä seikkailun silmästä. Sen myötä Fanny saattaa menettää työnsä sekä sydämensä. 

 

Itse tykkäsin kirjasta todella paljon. Teksti on hyvin selkeää ja tarina on todella mielenkiintoinen. 

Tuntui siltä, että olisin oikeasti mukana kirjan tapahtumissa, enkä vain lukemassa kirjaa. Vaikka 

kirjassa on 375 sivua, niin ei se silti tuntunut työläältä lukea. Gier osaa kirjoittaa niin, että hän saa 

lukijan pitämään kiinnostuksensa kirjaa ja tarinaa kohtaan todella hyvin. Ainakin se minun 

kohdallani on totta, toivottavasti en ole ainoa. Romaani ei ole todellakaan tylsä. Minulla ei ole 

oikeastaan mitään negatiivisia asioita tästä kirjasta. Harvoin on sellaisia kirjoja, joista en pidä. Enkä 

kyllä tiedä miksi. Kirja sopii niille, jotka lukevat esimerkiksi fiktiivisiä kirjoja. 

Jessica Keskitalo, kesätyöntekijä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Holly Bourne – Niin käy vain elokuvissa 

Niin käy vain elokuvissa (It only happens in the movies) –kirjan on kirjoittanut Holly Bourne. Hän 

on englantilainen kirjailija ja toimittaja. Bourne on tunnettu Normaali-trilogiastaan. 

Romaanin on suomentanut Kristiina Vaara ja kustantanut Gummerus. Se on julkaistu vuonna 

2017. 

 

Audrey Winters on saanut romantiikasta tarpeekseen. Uusien pettymysten sijaan hän päättää 

keskittyä muihin asioihin, esimerkiksi työhönsä elokuvateatterissa. Elokuvateatterissa Audrey 

kuitenkin tapaa ohjaajan urasta haaveilevan Harryn, joka on kuin kaikkien rakkauselokuvien poika 

yhdessä paketissa. Huono idea siis! Mutta vaikka kuinka yrittäisi vältellä, salamarakkaus iskee silti. 

Kaikki ei kuitenkaan mene niin kuin elokuvissa. Tämä vuosisadan rakkaustarina ei sisällä mitään 

rakkauselokuvissa yleensä tapahtuvaa. Siihen kuuluu kipua, hämmennystä, toivoa ja hämmästystä 

sekä romanttisen viihteen siirappisten, epärealististen ja vahingollisten kliseiden julistamista 

pannaan. 

Kirja on kirjoitettu hyvin ja on sopivan 

pitkä. Romaanissa on K18 meininkiä ja 

kiroilua, mutta ei paljon. Kansi on hieno 

ja nimi on sopiva.  

Jessica Keskitalo, kesätyöntekijä 

(@jadelinstar on minun kirjainstagram) 

  



Nic Stone - Odd one out 

Kolme on parillinen luku (Odd one out) -kirjan on kirjoittanut Nic Stone. Hän on amerikkalainen 

New York Timesin myyvin nuorten aikuisten fiktion ja keskitason fiktion naiskirjailija. Romaanin on 

suomentanut Peikko Pitkänen ja kustantanut Wsoy. 

 

Kirja on tilannekomedia, joka uhkaa kääntyä aika nopeasti kolmiodraamaksi. Courtney "Coop" 
Cooper on rakastunut parhaaseen ystäväänsä Jupiteriin. Rae Evelyn Chin on uusi oppilas, joka 
lumoutuu sekä Jupiterista että Coopista. Se hämmentää häntä. Jupiter Charity-Sanchez on  
koulun - kaupungin - universumin upein tyttö ja yhteiskunta-aktivisti, joka on pienestä asti tiennyt 
olevansa lesbo. Hän on kärsivällisesti odottanut "sitä oikeaa": voisiko se olla Rae tai joku muu? 
Tarinassa on kolme kertojaa. Kun on kyse rakkaudesta, vetovoimasta ja suhteista, mikään ei ole 
yksinkertaista.  

Romaani tutkii nuorten elämää ja seksuaalisuutta. Teksti on kirjoitettu hyvin siitä näkökulmasta. 
Tekstin koko on hyvä. Kansi on hieno ja nimi on sopiva tälle kirjalle. 

Kirja on tarkoitettu nuorille aikuisille sekä nuorille. Siinä on joissakin kohdissa K18 meininkiä, 
mutta vain todella vähän. Uskon, että tämä kirja voi opettaa sen, että vaikka ihminen olisi mikä 
tahansa seksuaalisuudeltaan, niin häntä ei kannata tuomita siitä minkälainen hän on. 

  Jessica Keskitalo, kesätyöntekijä 

  



Kaikkien aikojen Camilla - Neronleimaus 

 

Kaikkien aikojen Camilla (Completely Cassidy) –kirjan on kirjoittanut Tamsyn Murray. Hän on 

englantilainen naiskirjailija. Kaikkien aikojen Camilla-kirjasarjassa on kaksi osaa: Neronleimaus, 

(Accidental Genius) ja Tähtireportteri (Star Reporter). Kirjasta on myös kolmas osa, mutta sitä ei 

ole suomennettu. Sen nimi on Drama Queen. 

Kirjan on suomentanut Sari Kumpulainen ja kustantanut Tammi. Se on julkaistu 2016. 

 

Camillan mielestä hänen elämänsä on täysi katastrofi. Isä heittää keikkaa Elviksenä, äiti odottaa 

kaksosia ja isoveli Liamilla on naurettava, Susilauma-niminen metallibändi. Ajatuskin 

ensimmäisestä päivästä uudessa koulussa tuntuu kauhealta. Mutta kun koulussa testataan 

oppilaita, Camilla nappaakin yllättäen parhaat pisteet. Hänet valitaan heti koulun 

tietokilpailujoukkueeseen, johon kuuluu myös söpö ja fiksu Nathan, tyttöjen suosikki… 

 

Kirja on hauska ja siihen voi samaistua. Se on sopivan pitkä ja on kirjoitettu hyvin. Romaani ei ole 

tylsä, eikä lapsellinen. Kirja on tarkoitettu varhaisnuorille. 

  

Jessica Keskitalo, kesätyöntekijä 

  



Marja-Leena Tiainen – Kahden maailman tyttö 

Kahden maailman tyttö –kirjan on kirjoittanut Marja-Leena Tiainen. Hän on suomalainen kirjailija, 

joka kirjoittaa erityisesti lasten- ja nuortenkirjoja. Romaanin on kustantanut Tammi ja se on 

julkaistu vuonna 2011. 

 

Seitsemäntoistavuotias kurdityttö Tara on asunut perheensä kanssa vuosia Suomessa. Hän on 

kotiutunut todella hyvin, mutta hänen perheensä ei niinkään. Tara haluaa samoja asioita kuin 

ikäisensä suomalaistytöt, mutta kulttuuri ja uskonto eivät sitä salli. Isä ja veli vahtivat koko ajan 

Taran liikkumisia ja puheluita. Mukana vakoilemisessa ovat suvun ja yhteisön miehet. Liian 

vapaasti käyttäytyvää Taraa rangaistaan ankarasti sopimattomasta käytöksestä. Lopulta kaltoin 

kohdellun Taran on hakeuduttava vieraalle paikkakunnalle piiloon turvakotiin. Siellä hän saa 

onneksi uuden ystävän kesätyöntekijä Lindasta. Taran tulevaisuus näyttää mahtavalta, kunnes 

asiat saavat yllättäen vaarallisen käänteen… 

 

Teksti on kirjoitettu hyvin, kansi on hieno ja nimi on hyvä. On hyvä asia, että kirjoitetaan kirjoja 

aiheista, joista kaikki eivät ole tietoisia. Kirja sopii niille, jotka tykkäävät lukea erilaisia kirjoja. 

 Jessica Keskitalo, kesätyöntekijä 

  



Katy Birchall – It girl 

It girl –kirjasarjan on kirjoittanut Katy Birchall. Sarjaan kuuluu kaksi kirjaa. It girl: Suosituksi yhdessä 

päivässä sekä It girl: Pelin henki. Sen on kustantanut Bazar ja suomentanut Eija Hirvonen sekä 

Taina Helkamo.  

Kirjasarja on hauska, tekstiä on helppo lukea ja Birchall kirjoittaa hyvin.  

Tämä kirjasarja sopii niille, jotka tykkäävät lukea nuortenkirjoja. 

 

    
 Jessica Keskitalo, kesätyöntekijä 

  



Estelle Maskame: menestyvä nuori kirjailija 

Heittäydy, jos uskallat –kirjan on kirjoittanut Estelle Maskame. 22-vuotias skotlantilainen kirjailija 

tuli tunnetuksi DIMILY-trilogiallaan. Hän alkoi kirjoittaa 13-vuotiaana Wattpadiin ja sai alun perin 

samalla Wattpad-sivustolla julkaistun DIMILY-trilogian valmiiksi 16-vuotiaana. Siitä tuli todella 

suosittu. Wattpadin kautta hän sai kustannussopimuksen ja julkaisi trilogiansa. Sen menestymisen 

seurauksena hänestä tuli kansainvälinen kirjailijatähti. Nyt hänellä on laaja uskollinen fanikunta 

ympäri maailmaa.  

Kirjan on kustantanut Gummerus Kustannus Oy ja suomentanut Sirpa Parviainen. Romaani on 

julkaistu 2018. 

 

MacKenzie Riversillä menee hyvin. Hänellä on mahtavia ystäviä, hän pärjää koulussa ja hänen ex-

poikaystävänsä tekisi mitä vain saadakseen hänet takaisin. Jotakin Kenzien elämästä silti puuttuu, 

vaikkei hän haluaisi sitä myöntää. Tuo jokin taitaa olla Jaden Hunter. Pitkä, vaalea ja urheilullinen 

poika, johon hän hullaantui viime vuonna. Pian sen jälkeen kaikki kuitenkin muuttui. Jaden menetti 

vanhempansa traagisessa onnettomuudessa, eikä Kenzie enää tiennyt miten olla hänen 

seurassaan. Hän ei osannut muuta kuin kääntää selkänsä. Kun hän ja Jaden törmäävät eräänä 

iltana toisiinsa, Kenzie tajuaa, ettei hän voi enää pakoilla Jadenia. Mutta kun hän astuu taas 

Jadenin elämään, Kenzie huomaa olevansa yhä ailahtelevaisemman parhaan ystävänsä, asioihin 

sekaantuvan eksänsä ja omien pelkojensa ristitulessa. Uskaltaako Kenzie heittäytyä ja rakastua 

juuri siihen ihmiseen, jonka läheisyyttä hän niin pelkää? 

 

Tekstiä on hyvin helppo lukea ja Maskame osaa kirjoittaa todella hyvin. Kirjan kansi on hieno sekä 

kirjan nimi on hyvä. Estelle Maskamen kirjat sopivat niille, jotka tykkäävät lukea esimerkiksi 

fiktiivisiä nuortenkirjoja.  

    Jessica Keskitalo, kesätyöntekijä 

  



Anna ystävämme ja Runotyttö 

Anna- ja Runotyttö-kirjasarjat on kirjoittanut L. M. Montgomery. Hän oli kanadalainen 

naiskirjailija, joka kirjoitti pääasiassa tyttökirjoja. Hänen tunnetuimpia kirjasarjojaan ovat Anna 

ystävämme ja Runotyttötrilogia. 

Anna-kirjasarja kertoo orpotyttö Anna Shirleyn elämästä Kanadassa, Prinssi Edwardin saarella. 

Sarjassa käsitellään Annan eri elämänvaiheet.  

Runotyttö-trilogia kertoo orvoksi jääneestä Emiliasta, joka joutuu sarjan ensimmäisessä osassa 

sukulaistensa hoiviin Prinssi Edwardin saarelle Uuden Kuun kartanoon. Ankara Elisabet-täti pitää 

häntä omituisena, lempeä Laura-täti sen sijaan ymmärtää häntä paremmin, onneksi. Emilia on 

herkkä ja uneksiva tyttö, jolla on vahva mielikuvitus ja paljon kirjallista lahjakkuutta, joka alkaa 

vähitellen herättää huomiota.  

 

Luin molemmat kirjasarjat aika kauan sitten. Tykkäsin tosi paljon molemmista. Anna-sarjassa teksti 

on hyvin kirjoitettu tavalla, että kirjaa ei voi laskea käsistään. Tämä pätee myös Runotyttö-sarjaan. 

Molemmat ovat hauskoja, kiinnostavia ja erilaisia tunteita herättäviä. Ainakin kun itse luin Anna-

sarjaa, tuntui että olin tapahtumissa jollain tavalla mukana. Pätee myös Runotyttöön. Anna 

ystävämme- sekä Runotyttö-kirjat on tarkoitettu lapsille, mutta niitä voivat lukea myös nuoret ja 

vaikkapa aikuisetkin.  

Jessica Keskitalo, kesätyöntekijä 

   

     


