Lasten ja nuorten Lieto

Anja Hänninen:



Mylly tontun tarinoita (1998)
Röhmöjen satumaista elämää (2006)

Michel Karra:


Kesä -56 (1997)

Romaani vie 1950-luvulle 16-vuotiaan nuorukaisen dramaattisten tapahtumien
täyteiseen kesään.

Roope Lipasti:






Vilhelmiina ja Juustopään tapaus (WSOY 2006)
Vilhelmiina ja vaaralliset kirjat (WSOY 2007)
Ystäväni Pasilli (WSOY 2009)
Terveisin Robinson Saarinen (WSOY 2010)
Vilhelmiina ja vanha röyhyttelijä (WSOY 2012)

Vilhelmiina Liitin on viisas ja tomera tyttö, jonka seikkailuista ei puutu
jännitystä eikä huumoria! Ystäväni Pasilli taas on lämmin kuvaus rohkeudesta,
mielikuvituksesta ja omien mahdollisuuksien löytämisestä.

Virpi Saarinen:





Sudenkesyttäjä (Otava 2004)
Jäälinnun sulka (Otava 2005)
Hämäränkoira (Otava 2006)
Kesäkissa (Otava 2007)

Esikoisromaanissaan Sudenkesyttäjä palkittu kirjailija kertoo
kaupunkilaistytön ja villiytyneen koiran ystävyydestä.
Toinen romaani Jäälinnun sulka puolestaan on sekä huima
esihistoriallinen pakotarina että yksinäisen nykytytön
kehityskertomus. Nuortenromaaneissaan Virpi Saarinen
kuvaa eläytyvästi ja taiten nuorten mielenmaisemaa.

Uuna Syrjäsuo:


Koipeliini ja Tassu (2009)

Koipeliini ja Tassu on kertomus koetukselle joutuvasta ystävyydestä
ja onkireissusta, josta muodostuukin pelastusmatka!

Jännitystä

Marja Eltonen:


Laura Sarasto ja kuoleman aavistus (2004)

Max Manner:




Revanssi (Minerva 2007)
Demi-Sec (Minerva 2008)
Revontulet (Helsingin Sanomat 2008)

Komisario Anna Mäki ratkoo rikoksia Turun poliisissa.




K18 (Minerva 2009)
72 h (Minerva 2010)
13. huone (Minerva 2011)

Trilogian pääosassa on Ruotsissa syntynyt kiinalais-suomalainen Annika Malm.




Vapauttaja (Crimetime 2012)
Räsynukke (Crimetime 2013)
Bandiitti (Crimetime 2014)

Max Mannerin kolmannessa trilogiassa seikkailee norjalainen rikospoliisi Stein
Storesen.

Huumoria

Markku Heikkilä:


Uutissi Turust : ei virallissi, mut torellissi : matkakirja turkulaisuuteen ja
melkkest totuus äskeisistä tapahtumista : osat 1-18 (1996-2013)

Roope Lipasti:






Pihalla (Majakka 2006)
Rajanaapuri (Atena 2012)
Virtasen historia (Karisto 2012)
Perunkirjoitus (Atena 2013)
Halkaisukirvesmies (Atena 2014)

Lipastin humoristisissa romaaneissa rakennetaan pihaa ja hirsisaunaa,
tutkaillaan naapuruussuhteita, käydään läpi koko Suomen historia ja
matkataan maan halki isosedän uurnan kanssa…

Historiaa

Anitta Kaitajärvi:


Rikotut kuvat (Myllylampi 2014)

Jatkosodan jälkeiseen aikaan sijoittuvan romaanin taustat pohjautuvat
historiallisiin
tapahtumiin.

Onni Niemi:


Sodassa ja rakkaudessa (2004)

Fiktiivisen sotaromaanin puitteet perustuvat tarkkoihin tutkimuksiin mm. Sotaarkistossa.

Ihmisiä ja elämää

Rauni Kuronen:


Omat tuvat ja yksinäiset pihat (2010)

Nuoren Marko Norpan tulevaisuudenhaaveet ovat kaukana edessä päin, kun
hän aloittaa lannistumatta taistelun hallitsevaa isäänsä vastaan.

Joni Pyysalo:


Ja muita novelleja (WSOY 2011)

Pyysalon novellien henkilöt pyristelevät siinä tyrmäävässä vieraudessa, jota
ympäröivä maailma - eli kaikki niin sanottu normaali - vaatimuksineen
aiheuttaa. Vuoden 2012 Runeberg-palkintoehdokas.

Pekka Remes:


Radanvarren karkulainen : tarinoita (2014)

Osa novelleista on julkaistu aikaisemmin eri antologioissa. Mukana myös
jännitysnovelleja!

Leena-Maija Simolin:


Ensimmäinen yö (1988)

Ensimmäinen yö on vetoava romaani naisen kriisistä, tunteista keski-iän
kynnyksellä, itsensä etsimisen ajanjaksosta.

Uuna Syrjäsuo:


Ulle dulle dof: novelleja (2012)

Tarinoita ihmisistä, jotka elämä on valinnut, ja joilla on oma tarinansa.

Näytelmiä

Marja-Riitta Perttula:







Lanttukenraali : 2-näytöksinen kesäteatterinäytelmä (1985)
Balladi Tootulan Jalmarista (1992)
Runeberg ja Liedon susi (2005)
Agricola ja se uusi : näytelmä yläkouluille ja lukioille (2006)
Sika-Kyösti : tositapahtumiin perustuva, kansantarinoilla höystetty,
kirjoittajan mielikuvituksella koristettu 2-näytöksinen näytelmä (2009)
Santaa sokkeliin : näytelmä Liedon kirkon rakentamisesta 1400-luvulla
(2013)

Perttulan Liedon historiaan perustuvia näytelmiä on esitetty mm. useassa
kesäteatterissa.

Runoutta

Juha Kulmala:





...väärin kootut runot (Savukeidas 2002)
?Mitä te odotatte (Savukeidas 2006)
Emme ole dodo (Savukeidas 2009)
Pompeijin iloiset päivät (Savukeidas 2013)

Kulmalan kolmas runokokoelma Emme ole dodo oli Tiiliskivi-ehdokkaana sekä
voitti Jarkko Laine -palkinnon. ?Mitä te odotatte oli arvostelumenestys ja se
valittiin Elävien Runoilijoiden Klubin klubikirjaksi

Joni Pyysalo:





Jätän tämän pimeän kalustamatta (WSOY 2001)
Parittelun jälkeinen selkeys (WSOY 2003)
Kuolema, rakkaus ja lisälaitteet
(WSOY 2006)
Ostetaan myydään (WSOY 2013)

Pyysalon esikoisteokselle myönnettiin Suomen Kirjailijaliiton
esikoiskirjapalkinto vuonna 2001. Pyysalo kirjoittaa vahvaa, vaikuttavaa,
ajatonta ja ehdottoman epätrendikästä lyriikkaa elämän perusasioista.

Sakari Sailola:


Kunnaita kulkien : runollista kerrontaa elämänkujasilta (1999)

Uuna Syrjäsuo:



Siltarumpu : runoja (2009)
Haaveileva heinä : runoja ja valokuvia (2012)

Kuvataiteilijana tunnetun Uuna Syrjäsuon runoissa näkyy hänen
taidetaustansa. Runoissa on myös paljon viittauksia luontoon, lintuihin ja
veteen.

Valikoimaluetteloon on koottu lietolaisten tai Liedossa vaikuttaneiden
kirjailijoiden ja kirjoittajien kaunokirjallisia teoksia Liedon kirjaston Lietokokoelmasta.

Liedon kunnankirjasto

