
Barberry, Muriel: Siilin eleganssi (2006, suom. Anna-Maija Viitanen) 
Pienet asiat ja pienet mukavat eleet voivat muuttaa ihmisen elämän täysin. Tämä  
on kaunis romaani siitä, miten kaksi eksynyttä ihmistä löytävät toistensa avulla  
polun kohti parempaa elämää. Helppolukuinen.  

https://www.gummerus.fi/fi/kirja/9789512085156/siilin-eleganssi/ 
 
Chevalier, Tracy: Tyttö ja helmikorvakoru (1999, suom. Arja Gothoni) 
Tämän romaanin mukana pääsin eläytymään 1600-luvun piikatytön elämään  
hollantilaisen taidemaalarin perheessä. Intensiivinen lukukokemus.  
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tyttö_ja_helmikorvakoru_(kirja) 
 
Genova, Lisa: Edelleen Alice (2007, suom. Leena Tamminen) 
Alzheimer-potilaan tuntemuksiin syventyminen oli tosi kiinnostavaa.  
Ymmärrän nyt lähipiirini muistisairasta paremmin.  
https://www.kirjavinkit.fi/arvostelut/edelleen-alice/ 
 
Golding, William: Kärpästen herra (1954, suom. Juhana Perkki) 
Jännittävä ja kiinnostava juoni vei mukanaan niin, että luin kirjan yhdeltä  
istumalta. Juoni oli raaka, eikä sitä voinut ennustaa. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kärpästen_herra 
 
Hirvonen, Elina: Että hän muistaisi saman (2005) 
Tämä kirja ei sovi kovin herkkätunteiselle, sillä perheväkivallasta ja  
mielisairaudesta on raskasta lukea. Romaani on kuitenkin tosi vaikuttava ja  
upeasti kirjoitettu. Kirjan lukeminen aiheutti kasapäin tunteita ja pohdintaa. 
https://www.wsoy.fi/kirja/elina/etta-han-muistaisi-saman/9789510414750 
 
Hirvonen, Elina: Kun aika loppuu (2015) 
Vaikuttava mutta raskas teos: tuli kylmiä väreitä lukiessa. Välillä oli pakko  
sulkea kirja ja tehdä jotain muuta. Huumoria ei tosiaankaan ole liikaa. 
https://www.wsoy.fi/kirja/elina/kun-aika-loppuu/9789510409848 
 
Hosseini, Khaled: Tuhat loistavaa aurinkoa (2007, suom. Kristiina Savikurki) 
Tässä kirjassa on koskettavia ihmiskohtaloita. Afganistanin sodan käänteistä ja  
naisten kohtalosta oli kiinnostavaa lukea. Tunteikas lukukokemus! 
https://www.akateeminen.com/tuhat-loistavaa-aurinkoa-9789511236009.html 
 
Kinnunen, Tommi: Neljäntienristeys (2014) 
Alussa romaani tuntui hieman tylsältä, mutta tarina nivoutui kiinnostavalla  
tavalla esim. samanaikaisesti käymääni Suomen historian kurssiin. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Neljäntienristeys 
 
Koch, Herman: Illallinen (2012, suom. Sanna van Leeuwen) 
Jännittävä, koukuttava, paljon erilaisia teemoja. Jäin pohtimaan pitkäksi 
aikaa, ovatko asiat niin kuin ne näyttävät. Paljonko salaisuuksia meillä on? 
https://www.adlibris.com/fi/kirja/illallinen-9789522341624 
 
Lahiri, Jhumpa: Kaima (2003, suom. Kersti Juva) 
Kiinnostavaa oli teoksen kuvaama erilaisuuden kokemus, aikuisuuteen  
kasvaminen ja identiteetin muovautuminen. Eläytyminen maahanmuuttajien  
elämään Yhdysvalloissa avarsi ajatteluani. 
https://www.booky.fi/tuote/jhumpa_lahiri/kaima/9789513130220 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.gummerus.fi/fi/kirja/9789512085156/siilin-eleganssi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tytt%C3%B6_ja_helmikorvakoru_(kirja)
https://www.kirjavinkit.fi/arvostelut/edelleen-alice/
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rp%C3%A4sten_herra
https://www.wsoy.fi/kirja/elina/etta-han-muistaisi-saman/9789510414750
https://www.wsoy.fi/kirja/elina/kun-aika-loppuu/9789510409848
https://www.akateeminen.com/tuhat-loistavaa-aurinkoa-9789511236009.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nelj%C3%A4ntienristeys
https://www.adlibris.com/fi/kirja/illallinen-9789522341624
https://www.booky.fi/tuote/jhumpa_lahiri/kaima/9789513130220


McEwan, Ian: Lauantai (2005, suom. Juhani Lindholm) 
Alussa romaani ei napannut ollenkaan, koska kerronta oli niin  
yksityiskohtaista. Lopussa se oli niin jännittävä, että istuin kahvilassa  
lukemassa sitä monta tuntia. 
https://otava.fi/kirjat/lauantai/ 
 
Nousiainen, Miika: Maaninkavaara (2009) 
Tämä on helppolukuinen, humoristinen ja nopeatempoinen romaani. Paikoin ei 
tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Minulle tämä oli sukellus Suomen urheiluhistoriaan. 
https://www.kirjavinkit.fi/arvostelut/maaninkavaara/ 
 
Oksanen, Sofi: Puhdistus (2008) 
Pidin siitä, että menneisyys ja nykyhetki vaihtelevat, mutta välillä se oli  
ärsyttävää: juuri kun meneillään oleva tarina muuttui kiinnostavaksi,  
kerronta siirtyi useita vuosikymmeniä eteen- tai taaksepäin. Lyhyet  
kappaleet pitävät mielenkiintoa yllä. Tämän kirjan luettuani ymmärrän,  
että en ole itse kokenut elämässä vielä mitään. 
https://www.wsoy.fi/kirja/sofi-oksanen/puhdistus/9789510425442 
 
Orwell, George: Vuonna 1984 (1949, suom. Raija Mattila) 
Mielenkiintoinen ja jännittävä kokemus! Hetkittäin kirja oli kuitenkin  
pitkäveteinen, ja loppu oli ennalta arvattava. 
https://www.adlibris.com/fi/kirja/vuonna-1984-9789510404478 
 
Schlink, Bernhard: Lukija (1995, suom. Oili Suominen) 
Romaani antoi mahdollisuuden tutustua paremmin Saksan historiaan.  
Helppolukuinen ja mukaansatempaava, mutta loppu töksähti. Aika paljon  
erotiikkaa. 
https://www.kirjavinkit.fi/arvostelut/lukija/ 
 
Sinisalo, Johanna: Auringon ydin (2013) 
Tapahtumat ovat tässä teoksessa sivuseikka; tärkeintä on pään sisällä   
tapahtuva tarina. Päähenkilön kirjeet kadonneelle siskolleen saivat  
minut tuntemaan syvää myötätuntoa ja pitivät silmäni tiukasti kirjassa. 
http://www.teos.fi/kirjat/kaikki/2013-syksy/auringon-ydin.html 
 
Westö, Kjell: Leijat Helsingin yllä (1996, suom. Arja Tuomari) 
Juoni etenee hieman hitaasti, mutta tarinan avulla pääsin kurkistamaan  
nuorten elämään 1960–80-luvun Helsingissä. Tarkka kuvailu veti puoleensa. 
https://otava.fi/kirjat/leijat-helsingin-ylla-3/ 
 
Winman, Sarah: Kani nimeltä jumala (2011, suom. Aleksi Milonoff) 
Tarina kertoo toivosta ja uusista aluista. Koskettavassa romaanissa lukija  
joutuu ajattelemaan itse, sillä kaikkea ei selitetä. Jos kaipaat kirjaa, joka 
herättää tunteita, lue tämä! 
https://www.adlibris.com/fi/kirja/kani-nimelta-jumala-9789513173838 
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