Novelleja ja kuunnelmia yläkoululaisille
Kirjoja, joiden saamista ei estä mikään muu kuin verkon kaatuminen.

Lyhyttä ja selkeää
Päivi Heikkilä-Halttunen (toim): Panttivanki ja muita kertomuksia
Novellikokoelma kokonaisuudessaan Soundcloudissa, yhden novellin kesto 2-20
min.
https://soundcloud.com/opetushallitus/sets/panttivanki-ja-muita?
fbclid=IwAR0JMiTATmom_f4_KXL40VyNTNd_yGnGBjPMO5rsR1BcW6H0twrRE0l87U

Aleksin lauantai
Äidin ärsyttävästä poikakaverista Eskosta paljastuu ihan uusia puolia, kun Aleksi
löytää tien varrelta loukkaantuneen vanhan miehen.
https://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Aleksin_lauantai

Kuinka Roni toipuu kolarista
Kesällä ajettu mopokolari ei jätä Ronia rauhaan.
https://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Kuinka_Roni_toipuu_kolarista

Selko.fi ja nuorten tarinat
Aleksin ja Ronin tarinoiden lisäksi monta muutakin lyhyttä, kuvitettua tarinaa.
https://selko.fi/aihe/nuorten-tarinat/

Spefi-novelleja kustantajien sivuilla
Anne Leinonen ja Mia Myllymäki (toim.): Steampunk! Silintereitä ja
siipirattaita
Pieni tyttö vain jatkaa höpöttämistä, kun mekaanikko Vilhon pitäisi saada
keskittyä valtavan koneen korjaamiseen. Magdalena Hain novellissa Rattaiden
tanssi pieniä tyttöjä kannattaisi kuunnella.
Steampunk-novellien kokoelma on ladattavissa ilmaiseksi Osuuskunta
Uuskumman sivuilta korona-ajan loppuun saakka.
http://osuuskumma.fi/lataa-luettavaa-2020/?
fbclid=IwAR3FLEhB_9EIywp_hOUe6XowXJr7fm5oGmmEfVBFyRdxqTSTuVpp
5d0sU-s

Shimo Suntila: Sata kummaa kertomusta
Raapale on sataan sanaan mahtuva lyhytnovelli. Varo! Huoneeseen saattaa
astella tyyppi, jonka farkkutakin rinnassa on nappi "Höyhensaaret tai kuolema".
https://kauppa.aavetaajuus.fi/product/1442/shimo-suntila-sata-kummaakertomusta-ilmainen-e-kirja
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Yle Areenan kuunnelmat
Tuomas Kyrö: Kyllä minä niin mieleni pahoitin
Tuomas Kyrön tarinoita Antti Litjan lukemina. Mielensäpahoittaja-romaani
perustuu tähän alunperin vuonna 2009 ilmestyneeseen radiosarjaan.
https://areena.yle.fi/audio/1-50359114

Kamala luonto
Jaakko Vehniäisen ja Marja Lappalaisen sarjakuvaan perustuva näytelty
podcast.
https://areena.yle.fi/audio/1-50288626

Naisdekkaristeja
14 englanninkielisen naisdekkaristin novellia kuunnelmiksi sovitettuna,
suomeksi. Mukana novellit mm. Agatha Christieltä, Sue Graftonilta ja Ruth
Rendeliltä. Yhden novellin kesto n. 15 min.
https://areena.yle.fi/audio/1-50245919

Knalli ja sateenvarjo
Radioteatterin klassikko vie brittiläisen ministeriön erikoisosastolle. Yhden
jakson kesto n. 30 min.
https://areena.yle.fi/audio/1-4165694

Tohtori Raimo - valtakunnan terapeutti
12 terapiaistuntoa vuosien varrelta Martti Suosalon alias tohtori Raimon
johdolla. Yhden jakson kesto n. 10 min.
https://areena.yle.fi/audio/1-3871328
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Yle Areenan äänikirjat
Samuli Paulaharju: Tunturien yöpuolta
Kansantaruihin perustuva novellikokoelma. Yhden novellin kesto keskimäärin
15 min.
https://areena.yle.fi/audio/1-50389939

Tarinatarha-ohjelmasarja
Ohjelmasarjan jaksoista löytyy mm. Juhani Ahon Siihen aikaan kun isä lampun
osti (51 min), osuvasti klassisella musiikilla höystettynä. Kirjastotäti suosittelee
tätä myös mahdollisiin nukahtamisvaikeuksiin.
https://areena.yle.fi/audio/1-4521265

Kirjasampo ja Gutenberg-projektin kirjahyllyt
Kirjasammon kautta on helppo etsiä klassikkokirjoja, jotka on tekijänoikeuksien rauettua julkaistu
kokonaisina verkossa. Hae vaikkapa kirjailijan nimellä ja sanalla gutenberg.
Älypuhelimen omaan kirjat-sovellukseen kirja kannattaa ladata epub-tiedostona.

Tuhat ja yksi yötä
Itämaisten eroottisten satujen kokoelma Valfrid Hedmanin suomennoksena
vuodelta 1922.
https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/saha3%253Au9a8fe83f-6628-419c-9b145d610b7dc49f

Kansalliskirjaston Klassikkokirjasto
Klassikkokirjaston sivuille saapuessa voi melkein haistaa vanhojen kirjojen tuoksun. Haussa voi tehdä
tarkkoja rajauksia, selailemallakin voi tehdä löytäjä.
Älypuhelimen omaan kirjat-sovellukseen kirja kannattaa ladata epub-tiedostona.

Maria Jotuni: Norsunluinen laulu
Kirja aloittaa novelli kissasta. Aika tutulta kuulostaa noin sata vuotta sitten
eläneen kotikissan meno ja mielipiteet verrattuna tämän päivän lajitovereihin.
https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/1915279?page=1

Espoon kaupunginkirjasto 3/2021

Fanifiktioita
Kurkista vaikkapa sivustoille Archive of our own, Wattpad.com tai Lord of the Rings Fan Fiction, joka
nimestään huolimatta on kokonaan suomenkielistä fikkiä. Muilla mainituilla sivustoilla on tekstejä
monilla kielillä.
Fanifiktioissa mennään aika usein K18-juttuihin, eli suodata hakuja sen mukaan.

Vendela (nimimerkki): Ympärillä humisee hiljaisuus
Kaiken tapahtuneen jälkeen Harry asuu yksin, eikä muiden seura kiinnosta.
Eräänä päivänä kynnykseltä löytyy yllätys.
https://archiveofourown.org/works/22439692

Löysitkö luettavaa?
Löytyikö listalta jotain mainiota, ehkä uusi lempikirja tai -genre? Puuttuuko listalta jotain
huomionarvoista? Haluaisitko vinkata tarina-aarteen, joka löytyy vapaasti verkosta? Laita viestiä meille
kirjastolaisille!
Tämän listan koostajan Marun tavoittaa Otaniemen kirjastosta Espoosta,
Kuvat: Pixabay, kirjojen kansikuvat helmet.fi & Kirjasampo
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