
Jännitystä merellä 

AKUNIN, BORIS: Leviatanin purjehdus. WSOY 2002 

Kun lordi Littlebyn asunnosta löytyy kymmenen ruumista, ainoa johtolanka on kultainen 
medaljonki. Se johdattaa komisario Gustave Gauchen "Leviatan"-höyryalukselle tutkimaan 
murhia. Klassinen suljetun tilan murhamysteeri sijoittuu 1800-luvun lopulle. 

ALTEN, STEVE: Meg: Syvyyksien kauhu. Otava 1998 

Syvyyksissä elävä meg, kaksikymmenmetrinen valkohain esi-isä, pääsee uimaan pintavesiin. 
Kauhistuttava peto hätyyttelee aurinkorannan surffaajia, kunnes professori Jonas Taylor joutuu viimeiseen 
taisteluun tämän hirveimmän maailmassa koskaan esiintyneen pedon kanssa. 

BENCHLEY, PETER: Tappajahai. Weilin + Göös 1974 

Suuri hai tappaa nuoren naisen ja seuraavana päivänä kaksi ihmistä lisää. Pitäisikö ranta sulkea, vaikka se 
merkitsisi taloudellista tappiota turistikaupungille? Kirja perustuu 1916 sattuneisiin tositapahtumiin ja siitä on 
tehty elokuva. 

CALLISON, BRIAN: Kirottujen laiva. Tammi 1981 

Rahtilaiva "Auriga" on matkalla Helsingistä Lontooseen, kun sen miehistöön iskee outo ja äärettömän 
tuhoisa hulluus. 

CALLISON, BRIAN: Kuoleva laiva. Tammi 1976 

Pohjanmeren aaltoihin uppoavalla rahtilaivalla seitsemäntoista minuuttia tuntuu ikuisuudelta. Ketkä 
miehistöstä pelastuvat, ketkä tuhoutuvat? 

CALLISON, BRIAN: Petturien laiva. Tammi 1980 

Englantiin laittomia siirtolaisia kuljettava kapteeni Trapp kaapataan, matkustajat tapetaan ja 
laiva upotetaan. Trapp pakotetaan suuren rahtilaivan kapteeniksi ja vakuutuspetoksen 
välikappaleeksi, mutta onnistuuko hän juonittelemaan itsensä kuiville? 

CLANCY, TOM: Punaisen Lokakuun metsästys. WSOY 1985 

Neuvostoliiton laivaston ylpeys, huippumoderni ydinsukellusvene "Punainen Lokakuu", 
lähtee jostakin syystä länttä kohti. Aikooko sen miehistö loikata vai aloittaa sodan? 
Neuvostoliitto haluaa veneen takaisin ja Yhdysvallat haluaa veneen itselleen. 

COOK, ROBIN: Kaappaus. Gummerus 2001 

Atlantin keskiselänteeltä löytyy maanalainen vuori, jota Perry Bergman lähtee sukeltajien mukana tutkimaan. 
Merenalainen järistys kaappaa viisihenkisen joukon meren pohjassa olevaan kuiluun, mutta mitä löytyykään 
onkaloiden takaa? Ja miten meren alta pääsee pois? 

CUSSLER, CLIVE: Syvyyksien saalistajat. WSOY 1982 

Tyynellämerellä on alue, jonne on kadonnut tusinoittain laivoja jälkeä jättämättä. Nyt sinne on uponnut 
ydinsukellusvene "Starbuck", jonka viimeisintä teknologiaa edustavaa aseistusta tavoittelevat monet tahot. 
Kansallisen merentutkimuslaitoksen eli NUMA:n tutkija ja ilmavoimien majuri Dirk Pitt yrittää ehtiä muiden 
edelle. Ajallisesti ensimmäinen osa Dirk Pitt –sarjassa. 

CUSSLER, CLIVE: Konnankoukku. WSOY 1980 

Dirk Pitt on Egeanmerellä selvittelemässä tutkimusalukseen kohdistunutta sabotointiyritystä, kun 
Thassoksen lentotukikohtaan hyökkää yksinäinen lentokone.  Liittyvätkö nämä tapaukset toisiinsa? 

CUSSLER, CLIVE: Jäinen hauta. WSOY 1978 

Pohjois-Atlantilla uiskentelee jäävuori, jonka sisään kätkeytyy vanha purjelaiva. Laivan salaisuutta tutkiva 
majuri Dirk Pitt joutuu vaeltamaan Islannin tundralla ja sukeltamaan meren syvyyksiin taistelussaan 
tuntematonta vihollista vastaan. 

CUSSLER, CLIVE: Nostakaa Titanic! WSOY 1977 
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Seikkailu polveilee "Titanic"-laivan uppoamisesta vuonna 1912 vuoteen 1988. "Titanicin" uumenissa on 
laatikollinen mittaamattoman arvokasta alkuainetta, jonka tavoittelussa ei koviakaan keinoja kaihdeta. Ja 
Dirk Pittiä tarvitaan taas. 

CUSSLER, CLIVE: Aavejuna. WSOY 1981 

Toukokuussa 1914 uppoaa kaksi laivaa vieden mukanaan Yhdysvaltain ja Ison-Britannian välisen salaisen 
sopimuksen. Vuonna 1989 löytyy tietoa sopimuksesta, joka ratkaisisi Yhdysvaltain energiapulan ja 
talouskriisin, mutta olisi tuhoisa Isolle-Britannialle. Dirk Pittin pitää nyt noutaa jompikumpi allekirjoitetuista 
sopimuksista ennen kuin muut ehtivät. 

CUSSLER, CLIVE: Aavelaiva. WSOY 1984 

Aavelaiva ajelehtii Tyynellämerellä. Kuolettavaa myrkkyä valuu mereen. Venäläinen luksusristeilijä räjähtää. 
Yhdysvaltain presidentin jahti katoaa Potomac-joella. Dirk Pitt käy taistoa aasialaista laivaimperiumia 
vastaan, mutta sen takaa paljastuukin paljon suurempia ja vaarallisempia asioita. 

CUSSLER, CLIVE: Aleksandrian aarre. WSOY 1988 

Vuonna 391 Aleksandrian kirjasto tuhoutuu, mutta osa aarteista onnistutaan pelastamaan ja kätkemään. 
Vuonna 1991 Yhdistyneiden Kansakuntien lentokone putoaa Grönlannin aluevesille ja Dirk Pittin 
tutkimusjoukkue onnistuu pelastamaan kolme eloonjäänyttä. Pääseekö hän samalla Aleksandrian 
kadonneen aarteen jäljille? 

CUSSLER, CLIVE: Lohikäärme. WSOY 1991 

Vuonna 1945 ydinpommilla lastattu amerikkalainen lentokone ammutaan alas Japanin lähellä ja se vajoaa 
merenpohjaan. Dirk Pitt kuulee 48 vuotta myöhemmin hälyttäviä huhuja, joiden mukaan japanilainen 
rikollisjärjestö olisi nostanut atomipommin koneen hylystä ja aikoisi käyttää sitä Yhdysvaltoja vastaan. 
Järjestön päämajana on autio luoksepääsemätön saari, minne Pittin olisi päästävä tuhoamaan ase. 

CUSSLER, CLIVE: Kadonneen saaren timantit. WSOY 1996 

Dirk Pitt joukkoineen tutkii ensin merieläinten salaperäistä joukkokuolemaa ja sitten risteilyalusta, jonka 
kaikki matkustajat ovat salaperäisesti kuolleet. Syyksi paljastuvat suuritehoiset ääniaallot. Mistä ne tulevat ja 
mihin niiden käytöllä tähdätään? 

CUSSLER, CLIVE: Hyökyaalto. WSOY 1998 

Dirk Pitt joutuu hengenvaaralliseen seikkailuun löydettyään järven pohjalta kammottavia yllätyksiä. Hänen 
vastustajanaan on julma ja pelottava kiinalainen Qin Shang, joka rakentaa valtavaa tavarasatamaa 
omituisen syrjäiseen paikkaan Jumalan selän taakse. 

CUSSLER, CLIVE: Atlantis. WSOY 2000 

Syyskuussa 1858 valaanpyytäjät törmäävät Etelämantereen vesillä laivanhylkyyn, josta löytyy kuoliaaksi 
jäätynyt miehistö ja arvokkaita muinaisesineitä. Huhtikuussa 2001 Dirk Pittin merentutkimusryhmän alus 
miltei tuhoutuu samoilla vesillä. Tutkimukset vievät keskelle ikivanhaa salaisuutta, jolla on hyvin 
ajankohtaiset, pelottavat seuraukset. 

CUSSLER, CLIVE: Valhalla nousee.  WSOY 2002 

Maailman suurin luksusristeilijä "Emerald Dolphin" syttyy tuleen neitsytmatkallaan jouluna 2003. Apuun tulee 
lähettyvillä olevan NUMA:n tutkimusalus mukanaan Dirk Pitt, joka tekee parhaansa ihmishenkien 
pelastamiseksi. Pitt kuulee nyt ensimmäistä kertaa, että hänellä on kaksi lasta, jo aikuisiässä olevat kaksoset 
Dirk Jr. ja Summer. Molemmat työskentelevät NUMA:ssa. 

CUSSLER, CLIVE: Hurrikaanin silmässä. WSOY 2004 

Nicaraguan rannikkovesiä uhkaa ennennäkemättömän laajalle levinnyt myrkyllinen liete. Dirk Pittin tytär 
Summer selvittelee sen alkuperää, törmää tuhansia vuosia sitten veden alle vajonneeseen rakennukseen ja 
pakenee hurrikaania. Isä-Pitt puolestaan törmää pirulliseen suunnitelmaan, joka uhkaa maailmaa. 

CUSSLER, CLIVE: Musta tuuli. WSOY 2006 

Joulukuussa 1944 upotetaan Yhdysvaltain länsirannikolla kaksi japanilaista sukelluslaivaa. Onko alusten 
lastilla tekemistä toukokuussa 2007 Aleuteilla sattuneiden rannikkovartioston jäsenten myrkytyskuolemien 
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kanssa? Uhkaako bioterrorismi miljoonien amerikkalaisten henkeä? Kansallisen 
merentutkimuslaitoksen NUMA:n erikoisprojektien johtaja Dirk Pitt Jr. tutkii asiaa yhdessä 
kaksoissisarensa Summerin ja isänsä Dirk Pitt vanhemman kanssa. 

CUSSLER, CLIVE: Jäävirta. WSOY 2009 

Huhtikuussa 2011 Kanadan vesialueella kolme kalastajaa kuolee oudosti tukehtumalla. 
Jenkkilipulla varustettu sotalaiva tuhoaa kanadalaisen jääntutkimusaseman. Maat ajautuvat 
sodan partaalle. Dirk Pitt puolestaan etsii arktisilla alueilla 165 vuotta aiemmin ahtojäihin 
haaksirikkoutuneen retkikunnan jäännöksiä. 

CUSSLER, CLIVE: Puolikuu nousee. WSOY 2011 

Vuonna 327 roomalainen kaleeri onnistuu pakenemaan merirosvoilta ja viemään arvokkaan lastinsa turvaa. 
Kesäkuussa 1916 brittiläinen sotalaiva räjähtää salaperäisesti sirpaleiksi Pohjanmerellä. Miten nämä asiat 
liittyvät heinäkuun 2012 uutisointeihin Kairon ja Istanbulin tuhoisista kansallismoskeijoiden räjähdyksistä? 
Arkeologisia kaivauksia suorittava Dirk Pitt löytää pelottavia yhtymäkohtia. 

CUSSLER, CLIVE: Andrea Dorian salaisuus. WSOY 1999 

Meriarkeologi Nina Kirov löytää meren pohjasta kivisen ihmisen pään, joka kyseenalaistaa Kolumbuksen 
itseoikeutetun aseman Amerikan löytäjänä. Asialla on jotain tekemistä uponneen loistoristeilijä "Andrea 
Dorian" kanssa. Tutkiessaan esinelöytöjä Nina ja merentutkija Kurt Austin päätyvät texasilaisen 
teollisuuspohatan suuruudenhullujen hankkeiden jäljille. 

CUSSLER, CLIVE: Paholaisen portti. WSOY 2013 

Japanilainen rahtialus roihahtaa liekkeihin Pohjois-Afrikan rannikolla, samoin paikalle kiiruhtanut 
merirosvoalus. Kurt Austin ja syvänmerentutkimuslaitos NUMA:n muut asiantuntijat joutuvat keskelle 
afrikkalaisdiktaattorin maailmavalloitussuunnitelmaa. 

CUSSLER, CLIVE: Nollapiste. WSOY 2014 

Yksinäinen tiedemies keksii keinon valjastaa atomien ytimissä piilevä nollapiste-energia, 
mutta valitettavasti hänen laitteistonsa tuottaa myös tuhoisia maanjäristyksiä. NUMA-
ryhmälle tulee kiire laitteiden paikallistamisessa ja tuhoamisessa. 

CUSSLER, CLIVE: Haamulaiva. WSOY 2016  

NUMAn erikoistutkija Kurt Austinilla on vain hämärä mielikuva tapahtumista uppoavalla huvijahdilla, mutta 
vaikuttaa siltä, että tietokonealan guru Sienna Westgaten on joutunut kyberrikollisjengin kynsiin. 
Pelastusoperaatio vie Austinia ja kumppaniaan Zavalaa Intian valtamereltä Pohjois-Koreaan ja edelleen 
Madagaskarille. 

CUSSLER, CLIVE: Varas. WSOY 2016  

Ollaan 1900-luvun alkupuolella. Valtamerialus Mauretanialla Saksan armeijan salainen agentti yrittää saada 
haltuunsa elokuvateollisuuden käänteentekevää keksintöä ja erikoisagentti Isaac Bell tekee kaikkensa 
estääkseen nämä aikeet. 

FULLERTON, ALEXANDER: Sieppaus Välimerellä. Karisto 1991 

Entinen merivoimien erikoisjoukkojen upseeri Matt Johson toimii Turkin vesillä miljonäärien kipparina. 
Ryhtyessään tutkimaan amerikkalaistytön sieppausta Matt joutuu vaarallisille vesille. 

GARCIA-AGUILERA, CAROLINA: Kuumat vedet. Otava 1999 

Naisetsivä Lupe Solano on suostunut ottamaan vastaan mahdottoman jutun: hän on luvannut jäljittää erään 
pienen tytön biologisen äidin. Laittomasti adoptoitu sairas tyttö tarvitsee pikaisen luuydinsiirron oikealta 
äidiltään. Lupe joutuu matkaamaan Kuubaan, vanhempiensa kotimaahan, ja ylittämään kuumat, vaaralliset 
vedet. 

HUCHTHAUSEN, PETER: Tuhoon tuomitut : venäläisen sukellusveneen viimeinenmatka.  Otava 1999 

Syksyllä 1986 Yhdysvaltojen rannikolle partioimaan lähetetyssä neuvostoliittolaisessa sukellusveneessä 
tapahtuu räjähdys. Alkaa rankka taistelu myrkkyjä ja kuumuutta vastaan. Tositapahtumiin perustuva trilleri 
ydinsukellusveneen ja sen miehistön kohtalosta. 

https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=title_index%3Aj%C3%A4%C3%A4virta+AND+author_index%3A%22cussler%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Apuolikuu+AND+title_index%3Anousee%29+AND+author_index%3A%22cussler%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Aandrea+AND+title_index%3Adorian+AND+title_index%3Asalaisuus%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Apaholaisen+AND+title_index%3Aportti%29+AND+author_index%3A%22cussler%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Apaholaisen+AND+title_index%3Aportti%29+AND+author_index%3A%22cussler%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=title_index%3Anollapiste+AND+author_index%3A%22cussler%22
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=lBhQMsII&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=haamulaiva
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=lBhQMsII&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Avaras+OR+titleMain_index%3Avaras%29+AND+%28author_index%3A%22cussler%2C+clive%22+OR+contributor_index%3A%22cussler%2C+clive%22%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Asieppaus+AND+title_index%3Av%C3%A4limerell%C3%A4%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Akuumat+AND+title_index%3Avedet%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Atuhoon+AND+title_index%3Atuomitut+AND+title_index%3Aven%C3%A4l%C3%A4isen%29


INNES, HAMMOND: HMS Medusa. Tammi 1989 

Kapteeni Gareth Lloyd-Jones johtaa HMS "Meduusaa", vanhanaikaista brittiläistä fregattia. 
Saavuttuaan Menorcan saarelle hän huomaa joutuneensa keskelle idän ja lännen 
yhteenottoa. Samalla Lloyd-Jones kamppailee englantilaisen miehen kanssa tämän vaimon 
huomiosta. Kirja terrorismista, kansainvälisestä juonittelusta ja henkilökohtaisista haasteista. 

INNES, HAMMOND: Kauhujen tunneli. Otava 1953 

Jim Pryce saapuu Cornwallin rannikolle salakuljetusaluksella.  Salaperäinen kapteeni 
Manack houkuttelee hänet mukaan tutkimaan hylättyä merenalaista tinakaivosta. 

INNES, HAMMOND: Kirottu saari. Tammi 1981 

Kiinteistönvälittäjä Roy Slingsby joutuu odottamattaan muinoin mahtavan merenkulkijasuvun salaisuuksien 
jäljille. Suvun viimeiselle laivalle päädyttyään Slingsby kohtaa kapinallisen alkuasukasmiehistön, aseiden 
salakuljetusta ja arvoituksellisen kapteenin. Viimein selviää suvun synkkä historia. 

INNES, HAMMOND: Kuolemanlaiva. Tammi 1992 

Lontoosta lähtee retkikunta etsimään salaperäistä fregattia, joka on nähty jäiden puristuksessa 
Etelämantereen rannikolla. Näyttää siltä, että joku ei halua alusta löydettävän, mutta lopulta fregatin 
salaisuus paljastuu kaikessa kaameudessaan. 

INNES, HAMMOND: Kuolleena ja elävänä. Otava 1962 

David Cunningham lähtee ystävänsä kanssa Italiaan kunnostamallaan maihinnousuveneellä. On 
tarkoitus tehdä rahaa, mutta edessä onkin hurjia seikkailuja. 

INNES, HAMMOND: Musta surma. Tammi 1983 

Trevor Rodinin vaimo kuolee säiliöaluksen karilleajosta alkavien tapahtumien seurauksena. 
Trevor päättää kostaa vaimonsa menehtymisen ja päätyy salaperäiselle laivalle, jolla kohtaa 
metsästettävänsä. Lopulta Trevor huomaa olevansa itse takaa-ajettu. 

INNES, HAMMOND: Pohjantähti. Otava 1975 

Troolarin kapteenia Mike Randallia kiristetään osallistumaan sabotaasiin öljynporauslautta" North Staria" 
vastaan. Häikäilemättömät anarkistit eivät välitä, vaikka koko Shetlannin rannikko saastuisi ja 
kalastuselinkeino romahtaisi. Mitä pieni troolari voi tehdä myrskyn myllerryksessä? 

INNES, HAMMOND: Rikos Napamerellä. Otava 1951 

Valaanpyyntialus "Southern Cross" on joutunut napajäätiköllä jäiden saartamaksi ja musertamaksi. 
Pelastusveneisiin ahtautuneet merimiehet yrittävät selviytyä turvaan säälimättömien luonnonvoimien 
armoilla. 

INNES, HAMMOND: S/S Mary Dearen haaksirikko. Otava 1957 

Rahtialus "Mary Deare" on kierrellyt maailman meriä yli neljäkymmentä vuotta, kokenut haaksirikkoja ja 
sodan aikana torpedointejakin. Nyt se on hylätty myrskyn runtelemana Kanaalin suurten matalikkojen 
läheisyyteen. Kapteenia syytetään vakuutuspetoksesta. 

INNES, HAMMOND: Valkoinen vesi. Otava 1966 

Laivanvarustajasuvun musta lammas Peter Strode alkaa etsiä salaperäistä meren pohjasta kohonnutta 
saarta, joka huhujen mukaan sisältää arvokasta mineraalia. Saaren valtaus ei kuitenkaan suju ongelmitta. 

INNES, HAMMOND: Varastettu laiva. Otava 1958 

Maaliskuussa 1945 katoaa jäljettömiin Muurmanskista Englantia kohti purjehtiva laiva "Trikkala". Vuotta 
myöhemmin se höyryää satamaan Englannissa mukanaan hopeaharkkolasti. Mitä on tapahtunut? 

ISOMÄKI, RISTO: Con rit. Tammi 2011 

Meribiologi Martti Ritola lähtee tyttöystävänsä Camillan kanssa Vietnamiin tutkimaan huhua, jonka mukaan 
meren syvänteessä piileskelisi muinaishistoriallinen lisko. Ennättävätkö he tutkia luolastoa ennen rajun 
taifuunin saapumista? 
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ISOMÄKI, RISTO: Sarasvatin hiekkaa. Tammi 2005 

Sarasvatin hiekkaa on ekotrilleri, joka saattaisi muuttua todellisuudeksi. Kansainvälinen 
tutkijaryhmä selvittelee sitä, ovatko Intian länsirannikolla merenpohjasta löydetyn jättimäisen 
kaupungin rauniot tarunomaisen Atlantiksen. Mitä kaupungille tapahtui 9000 vuotta sitten? 
Samaan aikaan muilla tahoilla etsitään uutta tietoa jääkausista ja tarkkaillaan mannerjäätikön 
kiihtyvää sulamista. Mitä yhtäläisyyksiä näillä ilmiöillä on? 

JENKINS, GEOFFREY: Hyinen meri. Karisto 1982 

Uusinta teknologiaa edustava purjelaiva Jetwind yrittää rikkoa nopeusennätyksen Etelä-Amerikasta 
Kapkaupunkiin, mutta matkasta tulee painajainen. 

JENKINS, GEOFFREY: Jäinen ansa. Karisto 1983 

Tieteellinen retkikunta etsii toisen maailmansodan jäljiltä kadoksissa olevaa kultalastia Prinssi Edwardin 
saarelta, mutta mukana on kavaltaja. 

JENKINS, GEOFFREY: Luurankorannikko. WSOY 1960 

Tarinan kovaotteinen sankari saapuu troolarillaan Lounais-Afrikan rannikolle, jossa maa tihkuu timantteja, 
öljyä ja muita rikkauksia. Näennäinen kalareissu muuttuu jännittäväksi retkeksi pitkin joenuomaa. 

JENKINS, GEOFFREY: Meren kirot. WSOY 1973 

Vuonna 1909 Etelä-Afrikan rannikolla laiva uppoaa jälkiä jättämättä. Vuonna 1967 lentokone katoaa 
täsmälleen samassa paikassa. Ian Fairliella on henkilökohtaisia syitä yrittää ratkaista arvoitus, mutta 
luonnonvoimatkin tuntuvat olevan häntä vastaan. 

JENKINS, GEOFFREY: Tuhon kallio. Karisto 1986 

Afrikan etelärannikolla japanilainen tiedemies etsii tärkeää asiapaperia, joka on uponnut 
saksalaisen sukellusveneen mukana toisessa maailmansodassa. 

JOKINEN, SEPPO: Koskinen ja kreikkalainen kolmio. Karisto 2000 

Avioliittonsa ajauduttua karille komisario Koskinen on lähtenyt purjehduslomalle 
suotuisammille vesille Kreikan saaristoon. Odottamatta Koskisen ja hänen virkaveljensä 
venettä vastaan kelluu ruumis. Rikostutkijat alkavat setviä tapausta, johon näyttää liittyvän 
sangen yllättäviä yhteyksiä. 

KOONTZ, DEAN R.: Jään kahleissa. Book Studio 1998 

Koontzin teknotrillerissä tiedemiehet keksivät napajäästä sulatetun veden mahdollisuudet. Tämän 
bakteerittomamman veden hyödyntämiseksi Grönlannin rannikolta räjäytetään irti jäävuorta. Mutta mikä on 

YK:n tukeman operaation todellinen tarkoitus? 

LEHTOLAINEN, LEENA: Tuulen puolella. Tammi  1998 

Äitiyslomalta palaava poliisi Maria Kallio purjehtii viimeisenä vapaaviikonloppunaan Espoon 
eteläisimpään saareen. Marian entinen poikaystävä kuoli taannoin saarella tapaturmaisesti. 
Kun toimitusjohtaja Juha Merivaara kuolee samalla saarella tasan vuosi kyseisen 
tapaturman jälkeen, herää kysymys: voiko kyseessä olla sattuma? 

LEON, DONNA: Myrskyjen meri. Otava 2003 

Kirja on Leonin kymmenes Brunetti-dekkari. Tässä teoksessa venetsialaiskomisario tulee tahtomattaan 
alistaneeksi taidokkaan signorina Elettran luonnonvoimien ja murhaajan armoille; Elettra soluttautuu 
sulkeutuneeseen kalastajayhteisöön ja saa huomata, että saaliista taistellaan myös rikollisin 
keinoin. 

LLEWELLYN, SAM: Verta purjeissa. Tammi 1990 

James Dixon on käyttänyt kaikki rahansa huippunopean katamaraanin rakentamiseen, joten 
maineikkaan kansainvälisen yhtiön tarjoama tuki on tervetullut. Mutta miksi kaksi yhtiön 
aiemmin sponsoroimaa venettä on tuhoutunut oudosti? 
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MACLEAN, ALISTAIR: Jääasema Zebra. WSOY 1963 

Yhdysvaltain ydinsukellusvene "Delfiini" saa tehtäväkseen pelastaa meteorologisen ryhmän, 
joka on jäänyt jäiseen loukkuun napa-alueella. Tehtävän vaarat tunnetaan, mutta ei sen 
todellista luonnetta: pelastusyritys on peiteoperaatio kylmän sodan vakoilutoiminnalle. Delfiini 
lähtee suuntaamaan kohti jäätävää katastrofia… 

MACLEAN, ALISTAIR: Karhusaari. WSOY 1972 

Joukko parhaat päivänsä nähneitä tähtiä purjehtii troolarilla Karhusaarelle 
elokuvantekoaikeissa, mutta kuolee myrkkyyn yksi toisensa jälkeen. On käynnissä taistelu toisen 
maailmansodan aikaisesta kulta-aarteesta. 

MACLEAN, ALISTAIR: Merinoita. WSOY 1977 

"Merinoita" on öljynporauslautta, joka poikkeaa kaikista muista tuottoisuutensa ja liikkuvuutensa ansiosta. 
Sen omistaa häikäilemätön liikenero lordi Worth. Tällä on kuitenkin vihamiehiä, jotka haluavat tuhota 
"Merinoidan" – ydinaseita säästämättä. 

MACLEAN, ALISTAIR: Miljonäärien laiva. WSOY 1962 

Brittiläinen loistolaiva "Campari" joutuu Karibian risteilyllä juonittelujen, salaperäisten murhien ja 
kostoniskujen näyttämöksi. Onneksi laivan ensimmäinen perämies on todellinen supersankari. 

MACLEAN, ALISTAIR: Santorinin hauta. WSOY 1986 

Loistoaluksella tapahtuu tuhoisa räjähdys lähellä Santorinin saarta ja samaan aikaan mereen syöksyy 
tuntematon lentokone. Mitä on tapahtumassa? 

MELLANEN, PIRJO: Kohtalokas purjehdus. Texthouse 2012 

Viron rannikolle suuntautuva leppoisa kesälomapurjehdus saa Piritan satamassa yllättävän 
käänteen. Kirjassa on juonen ohella satama- ja purjehduskuvauksia. 

PÉREZ-REVERTE, ARTURO: Merikartta. Like 2002 

Merimies tapaa huutokaupassa salaperäisen naisen, joka ostaa vanhan merikartan. Yli 
kaksisataa vuotta sitten uponneen laivan sijainnin paljastava kartta kerää ympärilleen 
muitakin tavoittelijoita, joita laivassa mahdollisesti oleva aarre kiehtoo. Teos on ollut huikea 
menestys Espanjassa. 

PIRUNMERI : romaani. WSOY 2011 

Huhujen ja kauhutarinoiden ympäröimä höyryristeilijä "Steven's Seagull"  on siirtymässä Itämereltä 
valtameren toiselle puolelle. Kauheita asioita rupeaa tapahtumaan. Kirja on syntynyt satojen suomalaisten 
kansalaiskirjailijoiden yhteistyönä. 

REIMAN, KOO: Synkkä yö, julma meri. Compania Comder 2003 

Reimanin esikoisromaani alkaa siitä, kun kaksi ydinasetta katoaa huippusalaisesta varastosta Venäjältä, ja 
päättyy M/S "Estonian" haaksirikkoon. Tapahtumia selvittelevä eversti Grigori Malev huomaa olevansa vain 
halpa marionetti, juoksupoika ja ylempiensä käskyläinen. 

SMITH, WILBUR: Ahne kuin meri. Otava 1980 

Nick Bergin elämä on mennyt pahasti alamäkeä, mutta nyt hän on saanut uuden mahdollisuuden 
Antarktikselle suuntaavan risteilyaluksen kapteenina. Luonnonvoimien lisäksi hänellä on kuitenkin 
vastassaan vihollinen… 

 SMITH, WILBUR: Petolinnut. Otava 1997 

On vuosi 1667 ja Englanti ja Hollanti sodassa keskenään. Sir Francis Courteney vaanii 
poikansa Halin kanssa Etelä-Afrikassa kaljuunaa, jolla on lastinaan aarteita. Saalista 
kadehtiva vihollismielinen lordi punoo kuitenkin hollantilaisen everstin kanssa salaliiton, jonka 
seurauksena Hal pakenee syvälle Afrikkaan. 

SMITH, WILBUR: Monsuuni. Otava 1999 
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1600-luku on loppumaisillaan. Merikapteeni Hal Courteney on poikineen vetäytynyt maatilalle, mutta lähtee 
Itä-Intian kauppakomppanian pyynnöstä taltuttamaan kauppalaivoja ryöstelevää merirosvoa. Itsenäinen jatko 
Petolinnuille. 

SPILLANE, MICKEY: Vaarallinen kolmio. Book Kari 2007 

Eläkkeelle jäänyt CIA:n agentti Mako Hooker selvittelee merihirviön arvoitusta. 

STEVENSON, R. L.: Aarresaari. WSOY 1925 

Vuonna 1886 ilmestynyttä Aarresaarta on sanottu kaikkien aikojen parhaaksi seikkailuromaaniksi. 
Merirosvokapteeni Flintin aarrekartta päätyy nuoren pojan, Jim Hawkinsin, käsiin. Tämä lähtee etsimään 
aarretta kylän patruunan ja tohtorin kanssa, mutta Flintin miehistön jäsenet soluttautuvat laivalle mukaan. 
Perillä aarresaarella nousee kapina ja leirit jakautuvat. 

TREW, ANTONY: Kuoleman karttalehti. Kirjayhtymä 1986 

Rannikkoalus "Sunglow" joutuu äkillisen pyörremyrskyn armoille. Matkustajilla ja miehistöllä on ollut 
monenmoisia suunnitelmia juuri tämän matkan varalle, mutta jäävätkö ne nyt toteutumatta? 

TREW, ANTONY: Merikuume. Kirjayhtymä 1983 

Martin Savage on uhrannut kaikkensa voittaakseen 8.000 mailia pitkän yksinpurjehduksen. Miten hänen käy, 
kun jahdista löytyykin salamatkustaja kesken purjehduksen? 

TREW, ANTONY: Supertankkerin tuho. Kirjayhtymä 1980 

Supertankkeri "Ocean Mammoth" tuhoutuu hämärissä olosuhteissa. Laivan päällystö joutuu oikeuteen, 
missä jännitys kiristyy aina uuden todistajan astuessa esiin. 

TREW, ANTONY: Tapaus Antonov. Kirjayhtymä 1982 

Luandasta Leningradiin matkaava rahtialus" Antonov" joutuu Atlantilla räjähdysherkän 
tapahtumaketjun keskelle. Mitä huippusalaista lastia se kantaa? 

VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL: Aleksandrian ruusu. Loki-kirjat 2002 

Yksityisetsivä Pepe Carvalho tutkii Barcelonassa kauniin Encarnan raakaa surmaa. Toisaalla 
perämies Ginés kokee kummia "Aleksandrian ruusu" -nimisellä laivalla matkatessaan 
Trinidadista Barcelonaan. 

VERNE, JULES: Pohjoista kohti : seikkailuromaani Jäämerellä. Karisto 1959 

Kapteeni Hatteras -sarjan ensimmäisessä osassa priki "Forward" suuntaa kohti pohjoista. Vasta matkalla 
miehistölle paljastuu, että laivan kapteeni onkin epäonnisista matkoistaan kuuluisa tutkija John Hatteras. 

VERNE, JULES: Talvi napajäissä. Karisto 1959 

Sarjan toisessa osassa "Forward" juuttuu jäihin ja hiilet uhkaavat loppua. Kapteeni, lääkäri ja kirvesmies 
lähtevät etsimään tiedossa olevaa hiilivarastoa, mutta heidän poissa ollessaan miehistö karkaa sytyttäen 
vielä laivan palamaan lähtiessään. 

VERNE, JULES: Kapteeni Hatteras : seikkailuromaani Jäämereltä. Karisto 1969 

Kapteeni Hatteras -sarjan kolmas osa. Keväällä matkaa kohti pohjoisnapaa jatketaan hylyn laudoista 
tehdyllä purrella. Tavoite saavutetaan, mutta kapteeni Hatterasin järki sammuu. Tanskalainen 
hylkeenpyyntialus pelastaa retkikunnan rippeet. 

VERNE, JULES: Kapteeni Nemo ja Nautilus. Karisto 1991 

Vuonna 1866 tehdään merellä selittämätön havainto hirviöstä, joka on paljon suurempi ja nopeampi kuin 
yksikään tunnettu alus. Ranskalainen professori Aronnax palvelijoineen sekä kuuluisa kanadalainen 
valaanpyytäjä lähtevät tutkimaan tapausta, mutta joutuvatkin huimaan seikkailuun kapteeni Nemon 
omistamalla "Nautilus"-sukelluslaivalla. Yhteisnide koostuu kolmesta erillisestä niteestä "Merten alitse", 
"Kapteeni Nemo" ja "Nautilus". 

VINCENTZ, HELLE: Kaappaus merellä. HarperCollins Nordic 2017 
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https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Atalvi+AND+title_index%3Anapaj%C3%A4iss%C3%A4%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Akapteeni+AND+title_index%3Ahatteras%29
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Tanskalaisen säiliöalus m/s Martan miehistö tuntee olonsa turvattomaksi Lähi-Idän ja Kiinan välisellä reitilla 
– eikä syyttä. Merirosvot kaappaavat tankkerin ja työkiistoja sovittelemaan saapunut Caroline Kayser joutuu 
panttivangiksi. 

 


