NOVELLIT
Haakana, Veikko: Laduttomilla lumilla
”Autiokämppä kansoitettu kummallisilla kulkijoilla tänä keskitalven yönä. – Niinpä kyllä,
vahvistetaan laverin laidalta. – Meitä on moneksi. – Tänä yönä isketäänkin tarinaa.”
Tunnelmallinen tarinakokoelma pohjoisesta miljöönä Lapin jylhä talvinen luonto.
Kokoelman novellit kertovat autiotuvan satunnaisten yöpyjien kohtaamisesta.
Kenelle sopii: eräkirjallisuutta lukevalle, luontoihmiselle, Lapin-harrastajalle

Haanpää, Pentti: Parhaat
Vuonna 2018 toimitettu kokoelma Pentti Haanpään parhaita novelleja. Mukana
suomalaisten lukijoiden suosikit.
Kenelle sopii: taitavaa novellikerrontaa arvostavalle

Herriot, James: Elämäni kissat / Elämäni koirat / Kaikenkarvaiset ystäväni
Hurmaavia tarinoita eläinlääkärin uransa varrella kohtaamista ja hoitamista
eläinystävistä. Taitavaa kerrontaa eläinlääkärin asiantuntemuksella.
Kenelle sopii: eläimistä pitävälle, lämminhenkisiä tarinoita kaipaavalle

Huovinen, Veikko: Lyhyet erikoiset / Luonnonkierto: novelleja, pakinoita, lyhyitä
erikoisia
Satiirin mestarin mielikuvituksellisia ”lyhyitä erikoisia” kertomuksia.
Kenelle sopii: suomalaisten veijaritarinoiden ystävälle, satiiria kaipaavalle

Jansson, Tove: Bulevardi ja muita kertomuksia

Kokoelma sisältää Janssonin lehtiin kirjoittamia novelleja ja muutaman esseen. Tekstit
on valinnut ja koostanut Tove Janssonin tuotannosta väitellyt Sirke Happonen. Lukija
pääse kurkistamaan Euroopan suurkaupunkeihin eri vuosikymmeninä ja tutustuu mm.
taiteilijaelämään Pariisissa. Kokoelma sisältää alkuperäiskuvitusta.
Kenelle sopii: kuvataiteista ja taiteilijaelämästä kiinnostuneelle

Kilpi, Eeva: Noidanlukko: sarja lapsuudesta
Kirjailijan esikoisteos vuodelta 1959 kertoo karjalaistyttö Ennistä sotaa edeltävänä
aikana.
Kenelle sopii: evakkotarinoita lukevalle, omaa lapsuuttaan evakkona eläneelle

Laaksonen, Heli: Pursu
Murretarinoita Varsinais-Suomesta Turun murteen spesialistin hauskasti kertomana.
Kenelle sopii: Turusta tai Varsinais-Suomesta lähtöisin olevalle, murrekirjallisuutta
lukevalle

Maailmankirjallisuuden mestarinovelleja 1 ja 2
Maailmankirjallisuuden kuuluisimpia novelleja.
Kenelle sopii: klassikoihin tutustuvalle, laatukirjallisuutta etsivälle

Paasilinna, Mauri: Sääsket
Hirtehishumoristisia tarinoita pienten ihmisten ponnistelusta ja onnentavoittelusta
Lapissa.
Kenelle sopii: mieslukijalle

Pakkala, Teuvo: Lapsia / Pikkuihmisiä
Teuvo Pakkalan vuosina 1895 ja 1913 ilmestyneet lapsinovellit. Lasten puuhat, leikit ja
mielikuvat on kuvattu tarkkanäköisesti.

Kenelle sopii: hyvää, realistista kerrontaa arvostavalle, muistelijalle

Sandström, Peter: Äiti marraskuu
Kahdeksan autofiktiivistä pohdintaa kirjailijan elämästä pikkukaupungissa
ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.
Kenelle sopii: hyvän kerronnan ystävälle

Sankarina Helsinki
Tunnettujen kirjailijoiden novelleja, runoja ja pakinoita Helsingistä. Kokoomateos
ilmestyi kaupungin 450- vuotisjuhlavuonna.
Kenelle sopii: stadilaiselle, tutuissa paikoissa mielikuvamatkailevalle

Tšehov, Anton: Mestarinovelleja I ja II (Suuret venäläiset kertojat)
Kaksi kokoelmaa Tšehovin parhaita novelleja. Mukana mm. Aro, Kaksintaistelu, Nainen
ja sylikoira.
Kenelle sopii: novellikirjallisuuden klassikoita kaipaavalle

Waltari, Mika: Vallaton Waltari

60 tarinaa Mika Waltarin kynästä. Kokoomateos sisältää mm. novelleja, puheita, runoja
ja huumoripaloja.
Kenelle sopii: Waltarista pitävälle

Viikilä, Jukka: Suomalainen vuosi
Lempeän humoristisia tuokiokuvia suomalaisten elämästä neljänä vuodenaikana.
Kenelle sopii: huumoria arvostavalle, Suomi-tarinoita etsivälle

Hiiop, Jeeves! / Kernaasti, Jeeves! / Kiitos, Jeeves!
P.G. Wodehouse

Englantilainen herrasmiespalvelija ratkoo isäntänsä ja tämän ystävien ongelmia.
Tarvittaessa hän hoitaa hovimestarin, kokin, baarimikon tai juoksupojan tehtäviä.
Kenelle sopii: laadukkaasta brittihuumorista pitävälle

Väisänen, Hannu: Piisamiturkki
”Ensimmäisellä äitipuolellani oli piisamiturkki, niin esimerkillisen hyvin tehty että turkkiin
käytettyjen piisamien määrän saattoi laskea. --- Näytti kuin äitipuoleni olisi kantanut
hartioillaan kokonaista piisamiperheen sukupuuta.”
Kuvataiteilija-kirjailijan humoristia tarinoita ja ihmiskohtaloita tapahtumien ympäristönä
niin kotimaan pikkukaupungit kuin maailman metropolitkin.
Kenelle sopii: sujuvaa, humoristista kerrontaa etsivälle

Örkény, István: 100 minuuttinovellia
”Lukekaamme yksi Minuuttinovelli sillä aikaa kun keitämme löysiä munia tai odotamme
vastausta puhelimeen (mikäli numero tyyttää varattua). Huono vointi tai rasittuneet
hermot eivät ole esteenä. Voimme lukea niitä istuen tai seisten, tuulessa ja sateessa tai
täpötäydessä ruuhkabussissa.”
Unkarilaisen István Örkényn (1912–1979) minimalistisen tiivistettyyn muotoon
kirjoitettuja novelleja.
Kenelle sopii: lyhyiden tarinoiden lukijalle, kiireiselle

Tuomainen, Tiina

