Kaikki paitsi lukeminen on turhaa
Kirjojen lukemisella (ja luetusta keskustelemisella) on ihmeellinen voima. Tämän listan kirjoissa
lukeminen tuo toivoa sodan keskelle ja lohtua läheisen kuoleman jälkeen. Löytyypä niistä myös
kirjallisia reseptejä lemmenkipeille. Lukeminen yhdistää ihmisiä ja lisää ymmärrystä ihmisten
välillä. Toisinaan intohimoinen lukuharrastus voi toki suistaa yhden kuningaskunnan pois raiteiltaan tai saattaa lukijan hengenvaaraan.

Bennett, Alan: Epätavallinen lukija
Hykerryttävä pienoisromaani kuningattaresta, joka puolivahingossa lainaa kirjastoautosta ensin
yhden kirjan, sitten toisen, ja lopulta antautuu lukuharrastukselle niin intohimoisesti, että koko
saarivaltakunnan tulevaisuus on vaakalaudalla.
Didierlaurent, Jean-Paul: Lukija aamujunassa
Pieni ranskalainen romaani ujosta Guylainista, joka aamuisin nousee junaan ja lukee työmatkan
ajan irrallisia kirjansivuja muille matkustajille ääneen. Hän on töissä kirjojen kierrätyslaitoksessa,
jossa myymättä jääneet ja unohdetut kirjat silputaan. Eräänä päivänä junasta löytyy päiväkirja,
joka lumoaa Guyalenin ja saa hänet etsimään päiväkirjan kirjoittajaa.
Fowler, Karen Joy: Jane Austen -lukupiiri
Viisi eri-ikäistä naista ja yksi mies Kalifornian Central Valleyssa perustaa lukupiirin, jossa keskustellaan Jane Austenin romaaneista. Kirjassa pohditaan oivaltavasti lukemisen merkitystä ja kuvataan
tarkkanäköisesti myös lukupiiriläisten omia ihmissuhteita ja elämäntilanteita.
George, Nina: Pieni kirjapuoti Pariisissa
Seinessa kelluvan pienen kirjakauppalaivan yksinäinen kauppias Jean Perdu omalaatuisine matkatovereineen lähtee unohtumattomalle jokiseikkailulle kohti Provencea. Kirjan lopussa on Perdun
kaunokirjallinen ensiapupakkaus, josta löytyy apua niin pieniin kuin keskivaikeisiinkin tunneelämän vaivoihin.
Melender, Tommi: Ranskalainen ystävä
Suomalainen näytelmäkirjailija Joel Raento ja rikollisliigan leipiin ajautunut ranskalainen lehtori
Daigneault kohtaavat ranskalaisessa pikkukaupungissa. Kaksikkoa yhdistävät synkkä elämänkatsomus ja kaipuu 1800-luvulle kirjallisten esikuviensa Charles Baudelairen ja Gustave Flaubertin
aikaan. Tyylillisesti kirja on suorasukainen ja armoton.

Noble, Elizabeth: Lukupiiri
Viisi eri elämäntilanteissa olevaa naista kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan yhteisesti
valitusta kirjasta. Samalla naiset pohtivat myös toistensa ongelmia – harmaita hiuksia aiheuttavat
niin lapset, aviomiehet kuin ikääntyvät vanhemmatkin. Lukupiiriä seurataan vuoden ajan, joten
kirjan lopussa lukijalla on 12 uutta lukuvinkkiä!
Ruiz Zafón, Carlos: Tuulen varjo
Daniel pääsee kymmenvuotiaana Barcelonan vanhan kaupungin sydämessä sijaitsevalle Kadonneiden kirjojen hautausmaalle ja saa valita sieltä yhden kirjan. Käsiin osuu Tuulen varjo, jonka kirjoittaja on mystisesti kadonnut. Kirjailijan jälkiä seuratessaan salaperäinen tarina alkaa toistua Danielin omassa elämässä. Taitavasti kerrottu tarina tarjoilee lukijalle kiehtovan keitoksen jännitystä,
romantiikkaa ja kauhua.
Schwalbe, Will: Elämän mittainen lukupiiri
Tositarinaan perustuva romaani Will Schwalden ja hänen syöpään sairastuneen äitinsä Mary Annen kahdenkeskisestä lukupiiristä, jonka he puolivahingossa perustavat keskustelleessaan kirjallisuudesta sairaalan odotushuoneissa ja syöpähoidoissa. Lukija saa lukuisten kirjavinkkien lisäksi
tutustua uskomattoman naisen uskomattomaan elämäntarinaan.
Shaffer, Mary Ann: Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville
Erikoisen nimen takaa paljastuu koskettava kirjeromaani, joka sijoittuu 1940-luvun Englantiin. Kirjailijatar Juliet Ashton ryhtyy kirjeenvaihtoon Guyrnseyn Kanaalisaaren omaperäisten asukkaiden
kanssa. Tarinat lumoavat ja järkyttävät, ja kun Juliet Ashton lopulta matkustaa saarelle, hän tuntee
tulleensa kotiin.
Zusak, Markus: Kirjavaras
Natsi-Saksaan sijoittuvan kirjan kertojana on itse kuolema kaikessa lopullisuudessaan ja lempeydessään. Hän kohtaa yhdeksänvuotiaan Liesel Memingerin ensimmäisen kerran talvipäivänä
vuonna 1939 noutaessaan tämän kuolleen pikkuveljen sielun. Lieselin elämä jatkuu kasvatusvanhempien luona Münchenissä, missä hän pakenee sota-ajan kauheuksia varastettujen tarinoiden
maailmaan.

