FANTASIAN YSTÄVILLE:

Beck, Ian: Lumen valtakunta:
Maailma on sodassa, ja tässä sodassa ratkeaa maailman kohtalo. Eräänä yönä hemmoteltu
prinssi kiskotaan pehmeiden pielusten keskeltä karuun todellisuuteen. Prinssi Osamu, soturi
Lissa ja palvelija Baku joutuvat yllättäen mukaan suureen seikkailuun. Näyttämönä on lumen
peittämä valtakunta, joka muistuttaa muinaista Japania.
Colfer, Eoin: Artemis Fowl-sarja
Rikollinen lapsinero Artemis Fowl yrittää anastaa keijuilta heidän kultansa ja joutuu taisteluun
maan alla asustavien olentojen kanssa.
Dunmore, Helen: Ingo -sarja (Meren kansa, Vuorovetten vartija, Syvyyksien
salaisuus, Aaltojen kutsu)
Nuortenkirjasarja, joka kertoo kiehtovan kauniista vedenalaisesta maailmasta ja sen väestä.
Ende, Michael: Tarina vailla loppua
Kymmenvuotias Bastian kähveltää antikvariaatista kirjan Tarina vailla loppua. Hän joutuu
huomaamattaan kirjan tapahtumiin, satuolentojen asuttamaan Fantasiaan.
Fombelle, Timothee de: Tobi Lolness I ja II
Tobi Lolness on puolitoista millimetriä pitkä, ikäisekseen lyhyenlainen. Hän asuu suuressa
tammessa, joka on asukkailleen koko maailma. Tobin isä on kiistelty tiedemies, joka väittää
muun muassa, että puun ulkopuolellakin voi olla elämää. Lolnessin perhe kieltäytyy
paljastamasta keksintönsä salaisuutta, ja rangaistukseksi heidät karkotetaan Onessaan,
alaoksien pimeään ja villiin maailmaan. Elämä maanpaossa on karua, mutta onneksi Tobi saa
pian uuden ystävän, rohkean ja viisaan Elisha Leen. Kun Tobin vanhemmat vangitaan, pojan
on pakko lähteä hurjalle pakomatkalle. Tobin seikkailun jännittävät ja vaaralliset käänteet
saavat lukijan sydämen pamppailemaan.
Funke, Cornelia: Reckless - kiveen kadonnut
Jacobin ja Willin isä on kadonnut salaperäisellä tavalla. Eräänä yönä Jacob löytää isänsä
työhuoneesta viestin, joka jää vaivaamaan häntä. Peili aukeaa vain sille, joka ei näe itseään,
viestissä sanotaan. Peilin kautta Jacob joutuu imaistuksi toiseen maailmaan.
Gaiman,Neil:Hautausmaanpoika
Ei-Kukaan ”Eikku” on ihan tavallinen poika. Paitsi, että hän asuu vanhassa haudassa ja
hänelle on myönnetty kunniakuolleen arvo. Aaveet suojelevat orvoksi jäänyttä poikaa
kaikkialla vaanivilta jokamiehiltä. Hautausmaalla kasvaneelle Eikulle aaveet ovat tutumpia
kuin pitsa tai koulunkäynti. Hän ei aina muista, että kalmisto kätkee sisäänsä myös karmivia
asioita.
Gier, Kerstin: Rakkaus ei katso aikaa – sarja (Rubiininpuna, Safiirinsini ja
Smaragdinvihreä)
Gwendolyn on tuiki tavallinen 16-vuotias lontoolaistyttö, mutta hänen perhetaustansa on
jotakin aivan muuta. Joillakin Gwenin sukulaisista on aikamatkaajan geeni, ja hänen
sukupolvessaan geeni on hänen nirppanokkaisella serkullaan Charlottella. Koko suku odottaa
herkeämättä, koska Charlotten ensimmäinen matka menneisyyteen koittaa. Gwendolynin arki
on Charlotten tarkoin vartioidun elämän rinnalla melko tavallista, kunnes hän yhtenä päivänä
saa huimauskohtauksen ja hetken päästä huomaa olevansa entisaikojen Lontoossa.
Aikamatkageeni onkin piillyt Gwendolynin perimässä!

Hoffman, Mary: Stravaganza -sarja (Naamioiden kaupunki, Tähtien kaupunki,
Kukkien kaupunki, Salaisuuksien kaupunki)
Lucien saa isältään muistikirjan ja joutuu sen välityksellä rinnakkaismaailmaan, keskiaikaista
Venetsiaa muistuttavaan paikkaan, keskelle häikäilemätöntä juonittelua.
Holopainen, Anu: Syysmaa -sarja (Welman tytöt, Sisarpuu, Viinikauppias, Yölaakso)
Adaira on hyvän perheen vanhin tytär, joka joutuu luopumaan tavallisesta, perusturvallisesta
elämästään isän äkillisen ilmoituksen vuoksi. Tytön on mentävä naimisiin isän valitseman
miehen kanssa, jotta perhe saisi lisää kunniaa ja valtaa kolmen tyttären syntymästä johtuvan
epäsuosion jälkeen.
Horowitz, Anthony: Viisi vartijaa -sarja (Korpinportti, Kylmä tähti, Pimeän
käskyläiset, Nekropolis)
14-vuotias ongelmalapsi Matt Freeman joutuu kotipaikkakunnallaan hankaluuksiin
osallistuttuaan ryöstöyritykseen ja vartijan puukotukseen, joskin sivullisena. Normaalisti hän
olisi joutunut nuorisovankilaan, mutta hallituksen uusi LEHTI- ohjelma johdattaakin hänet
uuteen isäntäperheeseen.
Hunter, Erin: Soturikissat -sarja (Villiin luontoon, Tuli ja jää, Salaisuuksien metsä,
Myrsky nousee, Vaarallinen polku)
Sukupolvien ajan neljä villikissojen klaania on jakanut metsän. Mutta Ukkosklaanin kissat
ovat vakavassa vaarassa ja uhkaava Varjoklaani kasvaa joka päivä voimakkaammaksi.
Keskelle kuohuntaa ilmestyy Ruska, tavallinen kotikissa, joka voi osoittautua urheimmaksi
soturiksi.
Marr, Melissä: Ilki ihana – sarja (Ilki ihana ja Sala kavala)
Kammottava ja viehättävä keiju Keenan on kesän kuningas, joka on etsinyt kuningatartaan
vuosisatojen ajan. Hän on päättänyt ottaa Aislinnin puolisokseen hinnalla millä hyvänsä –
huolimatta Aislinnin omista suunnitelmista tai tahdosta. Aislinnin turvassa pitäneet säännöt
eivät kauaa päde, ja hänen vapautensa, henkensä ja paras ystävänsä Sethkin ovat
vaarassa...
Nöel, Alyson: Punaiset tulppaanit:
Ever on menettänyt kaiken, perheensäkin, mutta saanut tilalle kyvyn kuulla ihmisten
ajatuksia. Kyky kuitenkin sulkee hänet yksinäisyyteen - kunnes kouluun ilmestyy
salaperäinen poika. Mutta kuka Damen oikeastaan on?
Paolini, Christopher: Perillinen -sarja (Eragon, Esikoinen, Brisingr)
Kun nuori Eragon löytää metsästä sinisen, kiiltävän kiven, hän uskoo osuneensa aarteeseen:
ehkä outo kivi on arvokas ja hänen köyhä perheensä voi sen avulla hankkia talveksi ruokaa.
Pian poika kuitenkin tajuaa, että on törmännyt johonkin yhtä muinaiseen kuin itse
Valtakunta. Kivi ei ole kivi: eräänä yönä siitä kuoriutuu lohikäärmeen poikanen. Yhdessä
yössä Eragonin yksinkertainen maalaiselämä Carvahallin pikkukylän liepeillä vaihtuu
tuntemattomaan.
Parvela: Sammon vartijat -sarja (Tuliterä, Tiera, Louhi)
Väinämöisen ja Louhen taistelu Sammosta päättyi sen hajoamiseen. Sammon vartijoiden
tehtävänä oli pitää huolta, etteivät kadonneet palaset päädy Louhen käsiin. Ilmari ja Ahti
saavat tietää, että he ovat Sammon vartijoiden perillisiä. Ystävykset joutuvatkin lähtemään
matkalle, josta riippuu koko maapallon kohtalo.
Paver: Muinainen pimeys -sarja (Suden veli, Henkivaeltaja, Sielunsyöjä, Torakin
merkki, Veriveljen vala)
Seikkailusarja, joka vie lukijansa yli kuuden tuhannen vuoden takaiseen esihistorialliseen
aikaan, luonnonhenkien hallitsemaan maagiseen maailmaan.

Pearce, Philippa: Tom ja keskiyön puutarha
Kaappikello lyö kolmetoista kertaa. Tom lähtee tutkimaan asiaa ja huomaa betonisen
takapihan muuttuneen upeaksi puutarhaksi.
Saarinen, Virpi: Jäälinnun sulka
Yksinäinen, kampurajalkainen Aura vie tapaamansa Jurin korpijärvelle. Siellä he joutuvat
esihistorialliseen aikaan ja saavat seurata, miten omapäinen Laia-neito pelastaa oman
henkensä uhalla nuoren Jura Jääsilmän.
Sage, Angie: Septimus Heap -sarja (Magiaa, Varjo, Peili, Kivi, Saari)
Kirjasarja taikojen ja loitsujen valtakunnasta. Mitä maagista tapahtuikaan Septimukselle,
seitsemännen pojan seitsemännelle pojalle, joka kätilön mukaan kuoli jo vauvana, mutta jota
velhovanhemmat eivät saa mielestään?
Sammalisto, Iida: Tähtimosaiikki
Poika kertoi Sunalle taivaasta ja sitä asuttavista tähdistä. Tähdistä, jotka olivat eläviä.
Maailmasta, jossa tämä poika, Lupus, oli varttunut, josta hänet oli pudotettu ihmisten
maailmaan, Sunan luokse. Suna on vaeltaja, viulunsoittaja. Tyttö kulkee vapaana kettunsa
kanssa, kun kintereille tupsahtaa tähtien poika. Lupus on tullut kertomaan, että Suna on
valittu, hänen tehtävänään on nousta vastustamaan pahaa. Suna kieltäytyy, mutta Lupus ei
jätä tyttöä rauhaan
Somper, Justin: Vampiraatit -sarja (Kirottujen laiva, Verinen vuoksi, Kuoleman
kapteeni)
On vuosi 2505 ja merirosvojen laivastot kylvävät kauhua Tyynellä valtamerellä. Miekkaa
heiluttavat ja rommia hörppivät peruspiraatit kuitenkin kalpenevat merta ikuisesti seilaavien,
verenjanoisten vampiraattien rinnalla.
Turtschaninoff; Maria: Helsingin alla
Jo pienestä saakka helsinkiläistyttö Alva on kontrolloinut ympäristöään. Hän muistaa
valokuvantarkasti aivan kaikki tapaamansa ihmiset. Hän on myös rekisteröinyt mieleensä
kaikki mahdolliset pakoreitit kotikortteleissaan, hän on mestari piiloutumaan ja tarkkailemaan
muita. Hätkähdyttävän komea Nide haluaa näyttää Alvalle, mihin tyttö oikein kuuluu:
kaupunkiin joka sijaitsee Helsingin alla. Parkouria harrastava Joel on Alvan rinnakkaisluokalla,
hän on aina ollut salaa rakastunut tyttöön. Kun Joel näkee Alvan katoavan maan alle, hänen
on pakko seurata perässä. Yhdessä he joutuvat järisyttäviin seikkailuihin, joissa heidän pitää
taistella pahuutta ja aikaa vastaan. Sydän pamppaillen lukija seuraa nuoria, jotka joutuvat
vaarallisesta tilanteesta toiseen. Samalla lukija saa seurata nuorten minuuden kehitystä,
samoin kuin ystävyyden kehittymistä rakkaudeksi. Myös Helsinki herää hienosti eloon.
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