Yläkoulun monilukutaitodiplomi

Yläkoulun monilukutaitodiplomi
Diplomin kuvailu teksti tähän!

Sisällysluettelo
Bookbeat
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Bookbeat

Bourne, Holly

Dawson, Juno

Niin käy vain elokuvissa

Mallikappale

Audrey Winters on saanut romantiikasta
lopullisesti tarpeekseen. Ensin hänen
isänsä hylkäsi perheen toisen naisen
takia, ja sitten hänen poikaystävänsä jätti
hänet heti ensimmäisen yhteisen yön
jälkeen. Audrey päättää nyt keskittyä
lukiossa käymänsä mediakurssin lisäksi
uuteen työhönsä elokuvateatterissa.
Siellä hän kuitenkin tapaa ohjaajan
urasta haaveilevan Harryn, joka on kuin
kaikkien romanttisten elokuvien
klisee-kokoelma yhdessä paketissa.

Jana Novak on pitkä ja hontelo
lontoolaistyttö, joka ei halua kuulla enää
ainuttakaan kommenttia androgyynistä
ulkonäöstään. Sitten hänet värvätään
arvostetun mallitoimiston listoille, ja
ruman ankanpoikasen sijaan Jana onkin
yhtäkkiä kansainvälinen
supermalli.Muotimaailma osoittautuu
yhtä likaiseksi kuin loisteliaaksikin, ja
jokaisen kulman takana vaanii petoja.

Enoranta, Siiri

Garber, Stephanie

Tuhatkuolevan kirous

Caraval

Tiedätkö, montako kertaa olen kuollut?
Tiedätkö, montako kertaa on vielä
jäljellä?Maaginen seikkailu, jossa
päähenkilön kohtalo on hiuskarvan
varassa - kirjaimellisesti.Paun äiti
kauhistuu, kun Pau leikkaa takareisiin
ulottuvan lettinsä. Syytä äiti ei kerro, ja
Pausta tuntuu, ettei se ole ainoa asia,
joka häneltä salataan.

Scarlett asuu pienellä saarella sisarensa
Tellan kanssa. Scarlettin unelmana on
päästä mukaan maagiseen Caraval-peliin,
joka järjestetään vuosittain tyttöjen
kotisaaristossa, mutta nyt hänellä on
edessään julman isän järjestämä
avioliitto.Sitten sisarukset saavat
yllättäen kutsun peliin. Caravalin saarella
Tella kaapataan. Pian käy ilmi, että tällä
kertaa koko pelin voittaa se, joka löytää
Scarlettin sisaren.

Green, John

Hendriks, Jenni

Tähtiin kirjoitettu virhe

Tosi raskas reissu

Rakkaus aina vaikeaa, mutta ei
mahdotonta silloinkaan, kun on
parantumattomasti sairas. Syöpää
sairastava 16-vuotias Hazel on onnekas
saatuaan muutaman lisävuoden. Elämä
tuntuu silti jo eletyltä, kunnes hän tapaa
hurmaavan Augustus Watersin.

Veronica Clarke ei ole koskaan halunnut
saada hylättyä kokeesta tai testistä –
ennen kuin pitelee kädessään muovista
tikkua, jonka näyttöön on piirtynyt kaksi
viivaa.
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Kilkku, Elina

Maskame, Estelle

Ihana tyttö

DIMILY

Teatterin logo ja sana ”etsitään”.
Viisitoistavuotias Reetta näkee
ilmoituksen, joka voi olla tie taivaaseen.
Reetta on onnesta sekaisin, kun hän saa
roolin ja pääsee työskentelemään
ammattilaisohjaajan kanssa.
Nuortenromaani Ihana tyttö vie #metoon
askelta pidemmälle. Se käsittelee
kiellettyä suhdetta, jossa kaikki valta on
toisella osapuolella – ja toisella ei ole
mahdollisuutta tai välineitä sanoa ei.

Kun 16-vuotias Eden Munro päättää
viettää kesän isänsä ja tämän uuden
vaimon luona Santa Monican
rantakaupungissa Kaliforniassa, hän ei
arvaa, mihin tuli oikein lähteneeksi.
Edenillä on nyt arjessaan kolme uutta
velipuolta, joista vanhin on Tyler Bruce,
paha poika, jolla on lyhyt pinna ja iso
ego.Yrittäessään oppia ymmärtämään
Tyleriä hän huomaa olevansa
peruuttamattomasti ihastumassa siihen
ainoaan väärään – velipuoleensa.

McGee, Katherine

McManus, Karen M.

Amerikan kuninkaalliset

Yksi meistä valehtelee

Velvollisuus. Juonittelu. Kruunu.
Washingtonit ovat skandaalinkäryisin
kuninkaallinen perhe kautta
aikojen!Prinsessa Beatricesta on tulossa
Amerikan ensimmäinen kuningatar,
mutta äkkiä velvollisuus tuntuukin
kuristavalta.

Viisi oppilasta jää jälki-istuntoon, vain
neljä selviää siitä hengissä. Jokainen on
epäilty ja kaikilla on jotain salattavaa.

Paolini, Christopher

Rouhiainen, Elina

Eragon

Muistojenlukija

Kun nuori Eragon löytää metsästä
sinisen, kiiltävän kiven, hän uskoo
osuneensa aarteeseen: ehkä outo kivi on
arvokas ja hänen köyhä perheensä voi
sen avulla hankkia talveksi ruokaa. Pian
poika kuitenkin tajuaa, että on
törmännyt johonkin lähes yhtä
muinaiseen kuin itse Valtakunta. Kivi ei
olekaan kivi, vaan eräänä yönä siitä
kuoriutuu lohikäärmeen poikanen.

16-vuotias Kiuru on enemmän kotonaan
romaanien parissa kuin somessa tai edes
koulukavereidensa kanssa. Hänen
romaniäitinsä on katkaissut välinsä
yhteisöönsä, ja Kiurun ainoa linkki
romanitaustaansa on hänen dementiaa
sairastava isoäitinsä.Kiurulla on
salaisuus: hän pystyy napsimaan toisten
ihmisten muistoja kuin lintuja haaviin.

Simukka, Salla

Thomas, Angie

Punainen kuin veri

Viha jonka kylvät

euron seteleitä. Ilmassa leijuu vanhan
veren haju. Lumikki Anderssonin
periaatteena on olla sotkeutumatta
asioihin, jotka eivät hänelle kuulu, mutta
pestyjen seteleiden löytäminen pimiöstä
kiskaisee hänet keskelle kansainvälistä
huumebisnesvyyhtiä.

Millaista on olla musta nuori tämän
päivän Amerikassa? 16-vuotias Starr on
köyhän slummin kasvatti, joka käy koulua
paremmalla puolella kaupunkia. Ristiriita
kahden maailman välillä kärjistyy, kun
poliisi ampuu syyttä Starrin ystävän, joka
kuolee Starrin syliin. Starr on ainoa
silminnäkijä, ja hänen todistuksensa voi
tuhota koko mustan yhteisön.
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