
Merisotaa 

BEACH, EDWARD L.: Aja ääneti, aja syvällä : romaani sukellusvenesodasta. Tammi 
1976 

Amerikkalaiset sukellusveneet taistelevat Japanin laivaston kanssa Tyynenmeren 
herruudesta. Edward Richardson on USS "Walrusin" itsepäinen komentaja ja Jim Bledsoe 
hänen yhtä itsepäinen upseerinsa. Heitä yhdistää velvollisuudentunne, mutta kestääkö se 
mustasukkaisuuden – kun kumpikin on rakastunut samaan naiseen? 

CADE, STEVEN: Kaksintaistelu Karibianmerellä. WSOY 1982 

Toinen maailmansota on aluillaan joulukuussa 1939. Saksalainen sotalaiva "Tamerande" on tehnyt tuhojaan 
Karibianmerellä, kun paikalle osuu kapteeni Lincoln P. Sladen kipparoima rapistunut rahtilaiva juoppoine 
miehistöineen. 

CALLISON, BRIAN: Kaappaus Itämerellä. Tammi 1977 

Brittifregatti törmää venäläiseen kauppalaivaan Pohjanmerellä 1940-luvulla. Venäläiset sulkevat briteiltä 
pääsyn Itämerelle, jolloin alueelle lähetetään hiililaiva "British Venturer". Laiva takavarikoidaan – ja vasta 
tällöin aluksen kapteeni saa kuulla sen kantamasta vaarallisesta lastista… 

CALLISON, BRIAN: Maltan kaappari. Tammi 1975 

Englantilainen kapteeniluutnantti Trapp puikkelehtii onnekkaasti "Charon"-kaapparillaan 1940-luvun sotaa 
kiehuvalla Välimerellä. Saaliiksi jää myös saksalainen torpedovene, jonka kapteeni tarjoaa Trappille 
lunnaiksi osuutta Rommelin aarteesta.  Onko kyseessä ansa? 

CALLISON, BRIAN: Sos – torpedoitu. Tammi 1982 

Rahtialus "Highlander" katoaa salaperäisesti Skotlannin rannikolla vuonna 1941. Vuosia 
myöhemmin kapteenin hellästi vaalima sekstantti löytyy hyväkuntoisena pikkuvarkaan 
hallusta – niin erinomaisessa kunnossa, ettei ole voinut upota laivan mukana. 

CRICHTON, MICHAEL: Kaappareiden vesillä. Otava 2010 

Vuonna 1665 Karibialla huimapäinen brittikapteeni suunnittelee hyökkäystä espanjalaisten 
voittamattomana pidettyyn linnakkeeseen. Petturi on kuitenkin lähempänä kuin hän 
arvaakaan. 

FORESTER, CECIL SCOTT: Upseerikokelas Hornblower. Otava 1952 

Hornblower-sarjan ensimmäinen osa. Nuori kadetti Horatio Hornblower osallistuu Englannin ja Ranskan 
väliseen taisteluun meren herruudesta. Hengästyttäviä seikkailuja, joista Hornblower selviää 
urhoollisuutensa ja neuvokkuutensa ansiosta. 

FORESTER, CECIL SCOTT: Luutnantti Hornblower. Otava 1953 

Sarjan toinen osa. Luutnantti Horatio Hornblower palvelee linjalaivalla vainoharhaisen kapteeni Sawyerin 
alaisuudessa. Eräänä iltana Sawyer kuolee hämärissä olosuhteissa, Hornblower joutuu sotaoikeuteen. 

FORESTER, CECIL SCOTT: Hornblower ja Hotspur. Otava 1963 

Sarjan kolmas osa. Amiesin rauhan jälkeen Hornblower on joutunut kituuttamaan puolella palkalla, mutta nyt 
laivasto asetetaan taas sotakannalle. Hornblower nimitetään komentajakapteeniksi ja tykkivene "Hotspurin" 
päälliköksi. Samassa hötäkässä tulee mentyä naimisiinkin. 

FORESTER, CECIL SCOTT: Hornblower ja hänen omatuntonsa : keskeneräiseksi jäänyt romaani ja 
kaksi novellia. Otava 1968 

Keskeneräiseksi jäänyt osa sijoittuu kronologisesti sarjan neljänneksi. 
Hornblower valtaa ranskalaisen prikin ja löytää kapteenin hytistä tärkeitä 
papereita, joista saattaa olla hyötyä taistelussa Ranskan laivastoa vastaan. 
Lähetetäänkö Hornblower Espanjaan houkuttelemaan amiraali Pierre-Charles 
Villeneuve pois turvasatamastaan? 

FORESTER, CECIL SCOTT: Hornblower Turkin vesillä. Otava 1955 
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Kronologisessa järjestyksessä viides osa Hornblower-sarjasta. Pienellä "Atropos"-laivalla kipparoiva 
Hornblower johtaa amiraali Nelsonin hautajaissaattuetta, nostaa aarretta Turkin aluevesillä ja kokee monta 
muutakin seikkailua. Mahtaako perhe-elämä kärsiä? 

FORESTER, CECIL SCOTT: Komentajakapteeni Hornblower : meriromaani Napoleonin ajalta 1-
2. Otava 1942–1943 

Alkuteos "Captain Hornblower" koostuu kolmesta erillisestä niteestä, mutta suomennos on jaettu kahteen 
osaan: sarjan osat kuusi ja seitsemän. Komentajakapteeniksi ylennetty Horatio Hornblower valtaa Tyynellä 
merellä espanjalaisen sotalaivan ja saa sieltä kaksi englantilaista naista vietäväksi kotimaahan. Lady 
Barbara tulee merkitsemään hänelle vielä paljon. 

FORESTER, CECIL SCOTT: Kommodori Hornblower. Otava 1948 

Sarjan kahdeksas osa. Horatio Hornblower lähetetään Balttiaan tehtävänään houkutella Venäjä sotaan 
Napoleonia vastaan. Riikaakin Hornblower käy puolustamassa. 

FORESTER, CECIL SCOTT: Lordi Hornblower. Otava 1949 

Sarjan yhdeksäs osa. Hornblowerin vangiksi joutuu Le Havren pormestarin kunnianhimoinen apulainen, 
jonka avulla Hornblower valloittaa kaupungin ja nousee sen sotilaskomentajaksi. Hän pitää puolensa 
ranskalaisten valloitusyrityksiä vastaan ja saa palkaksi aatelisarvon. 

FORESTER, CECIL SCOTT: Hornblower Länsi-Intiassa. Otava 1959 

Sarjan kymmenennessä osassa amiraali, lordi ja suurristin ritari Horatio Hornblower toimii Jamaikalla 
sijaitsevan Kingstonin laivastoaseman päällikkönä. Seikkailuja riittää ja jopa maailmanrauha on uhattuna, 
mutta Hornblower ei menetä mielenmalttiaan. 

FULLERTON, ALEXANDER: Hyökkäys Maltalla. Tammi 1986 

Keväällä 1942 Maltan luona sijaitseva brittiläinen sukellusveneosasto onnistuu upottamaan 
useita huoltoaluksia, jotka ovat viemässä tarvikkeita Afrikassa sotaa käyvälle marsalkka 
Rommelille. Saksalaiset päättävät tuhota osaston hinnalla millä hyvänsä. Luutnantti Paul 
Everard joutuu sukellusvene "Ultralla" elämänsä vaarallisimpaan tilanteeseen. 

FULLERTON, ALEXANDER: Maihinnousu Narvikiin. Tammi 1990 

Brittiläiset sotalaivat onnistuvat valtaamaan Narvikin sataman, mutta kapteeni Nick Everardin 
kipparoima hävittäjä "Intent" vaurioituu ja joutuu piilottelemaan vuonossa korjausten ajan. Nickin poika Paul 
joutuu omalla laivallaan ensi kertaa sodan kauhujen keskelle. 

FULLERTON, ALEXANDER: Muurinmurtajat. Tammi 1985 

Paul Everardin pitäisi päästä pienoissukellusveneellä kiinnittämään räjähteitä mahtavaan saksalaiseen 
sotalaivaan "Tirpitziin". Onnistumismahdollisuus on pieni, mutta vain näin hänen isänsä Nick pystyy 
turvaamaan brittiläistä laivasaattuetta Arktiksella. 

FULLERTON, ALEXANDER: Piiloleikki. Tammi 1963 

Sukellusvene "Setterin" on määrä hakea Norjasta turvaan Gestapon takaa-ajama korkeassa oleva perhe. On 
kesäaika, joten sukellusveneen piilottelu kirkkaassa ja matalassa veneessä on uhanalaista. 

FULLERTON, ALEXANDER: Soihdunkantajat. Tammi 1989 

Syksyllä 1942 kapteeni Nick Everard suojelee vain muutaman muun sotalaivan avulla isoa, hidasta 
saattuetta. Saksalaisen sukellusveneen komentajalle tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus kokonaisen saattueen 
tuhoamiseen, mutta samaan aikaan käynnistyy operaatio Soihtu. 

HEIKKILÄ, JUKKA: Augustuksen kisat. Karisto 2006 

Eletään keisari Augustuksen aikoja. Henkivartioston upseeri Marcus joutuu rakkausseikkailujen vuoksi 
hengenvaaraan ja pakenee Roomasta. Uusi ura laivastossa alkaa jännittävästi: Marcus johtaa Salamiin 
meritaistelua jäljittelevässä kisassa persialaisiksi naamioituja rikollisia, jotka on jo etukäteen tuomittu 
häviämään ja kuolemaan. Kirja keskittyy pääasiassa gladiaattorien rankkaan elämään, mutta kuvaa 
luotettavan oloisesti myös elämää sotalaivalla. 

INNES, HAMMOND: Atlantin raivo. Otava 1963 
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Toisen maailmansodan aikaan Donald Ross matkustaa Laergin saarelle suunnittelemaan 
armeijan tukikohdan evakuointia. Yllättäen hän tapaa saarella veljensä, joka on erotettu 
armeijasta ja jonka on luultu hukkuneen. 

INNES, HAMMOND: Taistelu tukikohdasta. Otava 1960 

Syyskesällä 1939 saksalainen sukellusvene ankkuroituu Cornwallin rannikolle. Pari läheisen 
kalastajakylän asukasta otetaan vangiksi ja viedään salaiseen tukikohtaan, missä he ryhtyvät 
taistelemaan ylivoimaista vihollista vastaan. 

KENT, ALEXANDER: Merikadetti Richard Bolitho. Gummerus 1978 

Kronologisesti Bolitho-sarjan ensimmäinen osa. Vuonna 1772 nuori Richard Bolitho nousee linjalaiva 
"Gorgoniin". Vaikka eletäänkin rauhan aikaa, tekevät merirosvous ja orjakauppa merenkulusta yhä 
vaaranalaisen. Alekxander Kent on salanimi, jonka taakse kätkeytyy Douglas Reeman. 

KENT, ALEXANDER: Bolitho ja petturi. Gummerus 1979 

Bolitho-sarjan toinen osa. Linjalaiva "Gorgon" on telakalla Cornwallissa ja Bolitho pääsee jouluksi kotiin. 
Huoleton loma jää haaveeksi, kun huhut salakuljetuksesta ja rantarosvouksesta osoittautuvat tosiksi. 

KENT, ALEXANDER: Bolitho purjehtii kunniaan. Otava 1969 

Bolitho-sarjan suomennetuista teoksista kolmas kronologisessa järjestyksessä. Bolitho on ylennyt 
kapteeniksi, joka lujin käsin johtaa miehistönsä taistelusta toiseen – kuitenkin inhimillisyytensä säilyttäen. 

KENT, ALEXANDER: Bolitho Ranskan vesillä. Otava 1971 

Vuonna 1793 Englanti on jälleen sodassa Ranskaa vastaan. Bolitholle se merkitsee uutta komennusta, 
mutta kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Vanhan "Hyperion"-laivan on otettava paikkansa taistelussa 
ylivoimaista vihollista vastaan. 

MACLEAN, ALISTAIR: Pako yli Jaavan meren. WSOY 1958 

Joukko ihmisiä onnistuu pakenemaan toisen maailmansodan aikana pienellä laivalla 
Singaporesta juuri ennen japanilaisten valloittajien saapumista. Pakoretki on kuitenkin täynnä 
vaaroja ja vastuksia, japanilaiset hyökkäävät milloin ilmasta, milloin vedenpinnan alta. 

MACLEAN, ALISTAIR: Saalistus Barentsinmerellä. WSOY 1984 

Brittiläinen sairaalalaiva purjehtii Murmanskista kohti Skotlantia, mutta matkaa vaikeuttavat sabotöörin 
tihutyöt ja saksalaisten lentokoneiden ja sukellusveneiden ahdistelut. Onko laivalla jotain, mitä saksalaiset 
haluavat? 

MACLEAN, ALISTAIR: Saattue Murmanskiin. WSOY 1956 

Brittiläinen saattotukialusosasto, lippulaivanaan risteilijä "Ulysses", suojelee Venäjää kohti suuntaavia 
rahtilaivoja. Ensin laivuetta tuhoaa arktinen myrsky ja sitten sen kimppuun käy vihollinen lentokoneineen, 
laivoineen ja sukellusveneineen. MacLean palveli toisen maailmansodan aikaan torpedomiehenä 
"Ulyssuksella", joten todentuntuisuus on vahva. 

MEACHAM, ELLIS K.: Itä-Intian purjehtija. Gummerus 1973 

Percival Merewether on vain 28-vuotias saadessaan komentoonsa nopeakulkuisen fregatin. Samalla Itä-
Intian Komppania antaa hänelle tehtäväksi pelastaa merirosvojen käsiin joutunut brittiläinen hallintomies. 

MEACHAM, ELLIS K.: Bombayn merirosvot. Gummerus 1975 

Tällä kertaa Percival Merewether pyydystää Intianmeren kauppareiteillä vaanivia ranskalaisia kaappareita, 
kunnes lähtee pelastamaan sotavankeudessa viruvia tovereitaan. 

MELVILLE, HERMAN: Valkotakki, eli, Maailma sotalaivassa. Pequod 2006 

Herman Melville pestautui vuonna 1843 märssymieheksi Yhdysvaltain laivaston fregattiin. 
Sotalaivan jäykkä hierarkia ja epäinhimillinen kuri olivat hänelle järkytys. Tosin 
humoristisiakin piirteitä löytyi, etenkin miehistön jäsenistä. Ei suurta kirjallisuutta, mutta antaa 
tietoa 1800-luvun merimieselämästä. 
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MONSARRAT, NICHOLAS: Julma meri. Otava 1952 

Kirja kertoo sukellusveneiden torjuntaan tarkoitetun "Compass Rosen" kamppailusta 
näkymätöntä vihollista vastaan. Epätasainen joukko miehiä kasvaa yksiköksi, joka kykenee 
äärimmäisen vaikeisiin tehtäviin. Todellisuuteen pohjaava teosta on sanottu toisen 
maailmansodan kuuluisimmaksi merisotaromaaniksi. 

MONSARRAT, NICHOLAS: Merenkulkija 1-2. Kirjayhtymä 1980-1982 

Merenkulkija perustuu vanhaan myyttiin kirotusta merimiehestä, joka kiertää maailman meriä 
ja läpikäy elämän koettelemuksia eri aikakausina. Teos kulkee Suuren Armadan tuhosta 1500-luvun lopulta 
Trafalgarin meritaisteluun 1805. Traagiseksi ja humaaniksi sankariksi kohoaa perämies Matthew Lawe. 

MONSARRAT, NICHOLAS: Suuntana kaakko : HMS Marlboroughin voitto ja vaiheikas 
kotiinpaluu. Otava 1958 

Fregatti HMS "Marlborough" ennättää toimia yhtäjaksoisesti neljätoista kuukautta saattuepalvelussa Pohjois-
Atlantilla, kunnes torpedo osuu.  Jääräpäinen kapteeni haluaa ehdottomasti viedä aluksensa kotisatamaan. 

O'BRIAN, PATRICK: Kuninkaan mies. Tammi 2000 

Iloinen ja nerokas kapteeni Jack Aubrey ja älykäs luonnontieteilijä Stephen Maturin muodostavat 
parivaljakon Napoleonin sotien aikakaudella. Tässä historiallisesti tarkassa kirjasarjan aloitusosassa Aubrey 
saa komennukseensa ensimmäisen laivansa. Teos on filmattu 2000-luvulla. 

O'BRIAN, PATRICK: Komentajakapteeni. Tammi 2001 

Kapteeni Jack Aubrey ja välskäri Stephen Maturin viettävät mukavaa elämää Englannin maaseudulla. Jackin 
on kuitenkin paettava velkojia mantereelle, missä hän joutuu Napoleonin vangitsemislistalle, meritaisteluihin 
ja kansainvälisen politiikan pyörteisiin. Sarjan toinen osa. 

O'BRIAN, PATRICK: Yllätysten laiva. Tammi 2002 

Kapteeni Aubreyn tehtävänä on saattaa Britannian suurlähettiläs Itä-Intiaan. Pitkä merimatka 
johtaa vihollisvesille ja vaarallisiin tilanteisiin. Ongelmia tuottavat myös maihin jääneet 
mielitietyt. Sarjan kolmas osa. 

O'BRIAN, PATRICK: Tehtävä Mauritiuksella. Tammi 2003 

Kapteeni Aubrey ylenee kommodoriksi ja saa kokonaisen laivueen komentoonsa. 
Päämääränä on saattaa Mauritius englantilaisten vaikutuspiiriin. Teoksen tapahtumat perustuvat oikeaan 
sotaretkeen vuodelta 1810. Sarjan neljäs osa. 

O'BRIAN, PATRICK: Lohduttomuuden saari. Tammi 2005 

Kapteeni Jack Aubrey ja ystävänsä Stephen Maturin lähtevät purjehtimaan Englannista kohti Australiaa 
laivalla, jonka lastina on rangaistusvankeja ja matkustajana kaunis vakoojatar. Taudit ja luonnonvoimat 
koettelevat laivaa, kunnes päästään rantautumaan pahaenteiseltä kuulostavalle Lohduttomuuden saarelle. 
Saarelle saapuu myös valaanpyyntialus, jonka yhdysvaltalainen miehistö osoittaa vihamielisyyttä brittejä 
kohtaan. Sarjan viides osa. 

O'BRIAN, PATRICK: Fregattien taistelu. Tammi 2007 

Kapteeni Jack Aubrey nimitetään Kuninkaallisten Merivoimien parhaan ja nopeimman fregatin kapteeniksi. 
Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian välille puhjennut sota keskeyttää kuitenkin Aubreyn ja hänen pitkäaikaisen 
ystävänsä tohtori Stephen Maturinin kotimatkan ja he joutuvat sotavangeiksi Bostoniin. Siellä Maturinin 
menneisyys salaisena agenttina aiheuttaa lisää hankaluuksia. Seuraa monenlaista seikkailua ja verinen 
meritaistelukin. Sarjan kuudes osa. 

OTT, WOLFGANG: Hait ja pienet kalat. Otava 1963 

Kirja kertoo realistisesti saksalaisen upseerin kokemuksista sukelluslaivalla toisen maailmansodan aikaan. 
Pohjana ovat kirjailijan omat kokemukset. 

REEMAN, DOUGLAS: Erikoistehtävä Välimerellä. Gummerus 1974 
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Korvetti "Thistle" siirretään Välimerelle valmistelemaan maihinnousua Sisiliaan ja Italiaan. 
Laivan kapteeni John Crespin elää kuitenkin yhä muistoissa, joissa hänen edellinen 
aluksensa upotettiin ja miehistö surmattiin. Miten hän selviää nyt? 

REEMAN, DOUGLAS: Hyökkäys mereltä. Gummerus 1975 

Sotalaivan päällikkö Robert Ainslie on elämänsä vaikeimman tehtävän edessä. Hänen on 
vallattava vihollisilta maailman suurin ja vaarallisin sukelluslaiva ja puolustettava sen avulla 
Singaporea. 

REEMAN, DOUGLAS: Isku merellä. Gummerus 1991 

Miinanraivaajalaiva "Rob Roy" määrätään avustamaan liittoutuneita Italian maihinnousussa. Laivan kapteeni 
Ian Ransome on vain 28-vuotias ja elämänsä haasteen edessä. 

REEMAN, DOUGLAS: Iskujoukko. Gummerus 1988 

Kuninkaallisen laivaston erikoisjoukkoihin valittiin vain parhaita miehiä yksilöllisten ominaisuuksien ja 
ansioittensa perusteella. He tekivät tappavat operaationsa äärimmäisen vaarallisissa olosuhteissa eivätkä 
kaikki palanneet. Tämä on kertomus heidän elämästään, rakkaudestaan ja peloistaan. 

REEMAN, DOUGLAS: Kaapparilaiva. Gummerus 1989 

Kesällä 1944 Saksa kokee tappioita joka rintamalla. Risteilijä "Prinz Luitpoldilla" on ollut onni mukana, mutta 
entäpä nyt kun se määrätään Itämereltä Atlantille. Kapteeni Dieter Hechlerin on unohdettava kaikki muu ja 
keskityttävä vain vihollislaivaston tuhoamiseen. 

REEMAN, DOUGLAS: Kaksintaistelu Atlantilla. Gummerus 1972 

Vuonna 1941 aseistettu rahtilaiva S/S "Benbencula" on jo vanha, mutta yhä käyttökelpoinen 
pitämään yllä linjaa Atlantin yli. Aluksen uuden kapteenin on vain saatava vanhat seilorit ja 
uudet tulokkaat puhaltamaan yhteen hiileen. 

REEMAN, DOUGLAS: Kommodorin kunnia. Gummerus 1975 

Englannin kuninkaallisen laivaston synkimmät vuodet ovat ohi: liittoutuneet saavat sodan 
ensimmäiset voittonsa. Mutta risteilijä "Warlockille" sotaonnen kääntyminen merkitsee entistä 
vaarallisempia tehtäviä. 

REEMAN, DOUGLAS: Mustanmeren haukat. Gummerus 1982 

Englantilaiset moottoritorpedoveneet käyvät itärintamalla epätoivoista taistelua venäläisten rinnalla 
saksalaisia vastaan. Kapteeniluutnantti John Devane on 27-vuotiaana jo merisodan veteraani, mutta entäpä 
kun hän yllättäen joutuu torpedoveneen komentajaksi? 

REEMAN, DOUGLAS: Myrskyisä aamunkoitto. Gummerus 1997 

Pohjois-Afrikassa ja Euroopassa sota on jo kääntymässä liittoutuneiden hyväksi, mutta Kaukoidässä konflikti 
vain kiihtyy. Intian valtamerellä liittoutuneet suunnittelevat operaatiota, johon osallistuvilla vapaaehtoisilla on 
koko elämä pelissä. 

REEMAN, DOUGLAS: Singaporen tykkivene. Gummerus 1969 

Tykkivene "Porcupine" lähetetään suojaamaan Singaporea. Aluksen miehistö ja Singaporen asukkaat eivät 
usko luutnantti Ralph Trewinin varoituksia lähestyvästä vaarasta – ja sitten onkin jo myöhäistä. Japanilaiset 
valloittajat saapuvat. 

REEMAN, DOUGLAS: Tuomittu laiva. Gummerus 1980 

Tammikuussa 1944 saksalainen kaapparilaiva onnistuu upottamaan Intian valtamerellä lukuisia brittiläisiä 
täydennysaluksia saattajineen.  Australiasta lähtee HMS "Andromeda" etsimään ja tuhoamaan tihulaista, 
komentajanaan nuori Richard Blake joka on jo saavuttanut kunniamerkin voitosta ylivoimaista vihollista 
vastaan Välimerellä. 

REEMAN, DOUGLAS: Valkoiset tykit. Gummerus 1990 

Vere Marriot on 26-vuotias englantilaisen tykkiveneen kapteeni. Keväällä 1945 Saksa on antautunut ja 
Marriot veneineen on Saksan suurimmassa sotasatamassa Kielissä toisaalta auttamassa venäläisten 
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torpedoimia pakolaisaluksia ja toisaalta upottamassa laivoja, joissa kuljetetaan mm. 
hävitettäviä taistelukaasuja. 

REEMAN, DOUGLAS: Vastaisku. Gummerus 1977 

Luutnantti David Seaton johtaa pienoissukellusveneiden joukkoa Norjan hyisille vesille 
tuhoamaan natsien kehittämää uutta salaista asetta. 

REEMAN, DOUGLAS: Viimeinen tehtävä. Gummerus 1978 

Fregatti "Terrapin" on Atlantin sukellusvenesodan läpikäynyt, mutta palvelee yhä vuonna 1969. Laivan uusi 
kapteeni Hector Dalziel ryhtyy kouluttamaan rauhanajan turruttamia miehiä ja tosipaikan koittaessa 
Siaminlahdella fregatti on valmis. 

ROSS, MELVILLE: Syvyyden saalistaja. Tammi 1984 

Sukelluslaiva "Shadow" jahtaa ja upottaa vihollisen aluksia niin Pohjanmerellä kuin Atlantilla ja Välimerellä. 
Parin kiihkeän vuoden aikana aliluutnantti Peter Harding kasvaa turhantärkeästä nuorukaisesta hermonsa 
hallitsevaksi konkariksi. Mukaan mahtuu myös huumoria. 

URIS, LEON: Taisteluhuuto. Gummerus 1963 

Amerikasta lähti nuorukaisia toiseen maailmansotaan suoraan koulunpenkiltä tai tehtaista ja maatiloilta. 
Hyökkäys japanilaisia vastaan oli tulikoe, jossa heistä kasvoi miehiä ja sisukkaita sotilaita. Toki he 
purnasivat, kiroilivat ja rikkoivat sääntöjä. 

WOUK, HERMAN: Cainen kapina. Otava 1954 

Kirja kertoo yhdysvaltalaisesta sotalaivasta toisessa maailmansodassa 1944. Miehistö nousee kapinaan 
pelastaakseen laivan ja itsensä keskellä hurjaa myrskyä ja joutuu sotaoikeuteen. Wouk sai tästä teoksesta 
Pulitzer-palkinnon.  
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