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AHO MARJA – Hii-o-ohoi! Aarre näkyvissä! (25 kpl)

Allu saa isältään syntymäpäivälahjaksi laatikollisen vanhoja meriesineitä. Esineiden
seasta löytyy ikivanha merikapteenin päiväkirja, joka johdattaa Allun ja hänen kaverinsa
Rikun hurjalle mielikuvitusmatkalle maailman merille. Toinen yllättävä löytö vie
kaverukset aarteen jäljille pieneen merenrantakylään, Myrskylahteen. Kallisarvoista
aarretta havittelee kuitenkin myös salaperäinen merikarhu, joka yrittää saada pojat
kynsiinsä. Mikä himoittu aarre mahtaa olla ja kenelle se lopulta kuuluu? Kirja on
tarkoitettu 6-11-vuotiaille huumorin, jännityksen ja seikkailun ystäville. 108 sivua.

ALA-HARJA RIIKKA – Kahden maan Ebba (25 kpl)

Ebballa on kaksi kotia – ja viisi meno-paluulentoa vuodessa. Ebba tahtoisi päästä heti
juttelemaan Finlandia-talon itsenäisyysjuhlasta muiden nelosluokkalaisten kanssa.
Huomenna koulussa ei muusta puhutakaan kuin tansseista. Mutta Ebban pitää
matkustaa isän luo Berliiniin. Miksi juuri tänään!
Ebban maha painaa tuhat kiloa. Taas hän joutuu lentämään yksin. Saksan-koti ei tunnu
enää yhtä kodilta, kun isän kanssa asuu Jolanka ja välillä myös Jolankan tytär Anna, joka
on kuusi ja matkii kaikessa. Ärsyttävää. Kunpa olisi vain yksi koti!
Perillä isällä on Ebballe yllätys. Annakin yllättää Ebban. Hänellä on salaisuus. Ehkä Anna
ei sittenkään ole ihan mahdoton. 108 sivua.

BAUM, L. Frank – Ihmemaa Oz, (14 kpl)

Pyörremyrsky tempaisee Dorothyn ja Toto-koiran ilmaan ja kuljettaa heidät Kansasista
Ozin ihmemaahan. Maan asukkaat pitävät Dorothyä voimakkaana noitana, mutta tytön
ainoa toive on palata kotiin Em-tädin ja Henry-sedän luo. Dorothy lähtee etsimään apua
Smaragdikaupungissa asuvalta Ozin velholta. Keltaisen tiilitien varrelta mukaan liittyvät
Pelätin, Peltimetsuri ja Pelkurileijona. Matka on vaikea ja vaarallinen, mutta siitä
selviydytään ystävyyden, älyn ja rohkeuden avulla. Matkaseurue saapuu outoon Ozin
linnaan, jossa mikään ei ole sitä miltä näyttää. 167 sivua.

ERTIMO, LAURA – Vesi: kirja maailman tärkeimmästä aineesta (28 kpl)

Vesi on kirja, jossa selviää, miksi vesi on maailman tärkein aine. Tekstin kanssa
tasavertainen kuvitus tekee arjesta satumaista, monimutkaisesta ymmärrettävää ja
vedestä kaunista. Edessä on elämäsi vesiseikkailu! Tässä kirjassa kuljetaan taivaalla
laahaavista pilvistä merten syvyyksiin, Pariisin viemäreistä muinaisten tähtien
räjähdyksiin. Vesi on läsnä kaikkialla elämänkulussa ihmeellisten ominaisuuksiensa takia,
siksi sen ymmärtäminen avaa silmät elämän perusteille. Kirja jakautuu neljään osaan
joissa selviää, miksi Maa on Sininen planeetta ja mitä vesi oikein on, kuinka luonto toimii
veden ehdoilla ja mitkä ovat ihmisen lukemattomat tavat hyödyntää ja tärvelläkin vettä.
Viimeisessä osassa sukelletaan kauas menneisyyteen ja kysytään viimeinen kysymys…
152 sivua.
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EVINSALO KARI – Etsivä Vertti ja salakuljettajat (25 kpl)

Vertti, Korppi ja Lissu ovat lähdössä mökille lomailemaan muutamaksi päiväksi
keskenään, kunnes Vertin vanhemmat tulisivat sinne perässä. Hieno suunnitelma, eikä
kukaan osaa aavistaa, että suloinen pehmohylje sotkisi lomasuunnitelmat perin pohjin.
Lapset sekaantuvat tahtomattaan kultasepänliikkeen ryöstöön, kun Lissu poimii linja-
autoasemalta mukaansa hylätyn näköisen hylkeen. Pian selviää, että lelun sisälle on
kätketty ryöstösaalis, mittaamattoman arvokas Fabergen koristemuna. Etsiväkolmikon
nokkeluus joutuu tulikokeeseen, kun se saa kannoilleen roistot, jotka haluavat aarteen
takaisin keinolla millä hyvänsä. Huumoria, vauhtia ja kiperiä tilanteita sisältävää kirjaa
suositellaan alakouluikäiselle lukijalle. 127 sivua.

GAHRTON MÅNS – EVA JA ADAM: prinssi vai tavallinen sammakko? (23 kpl)

Evan ja Adamin elämä on vauhdikasta: on bileitä ja paljon harrastuksia. Parhaiden
kavereiden Alexanderin ja Annikan kanssa on myös kiva puuhata kaikenlaista. Eva ja
Adam ovat seurustelleet kauan. Joskus Evaa kyllästyttää se, että Adam on aina mukana
joka paikassa. Aivan kuin Eva ja Adam olisivat naimisissa. Evalla on sitä paitsi usein
paljon hauskempaa Annikan kanssa kuin Adamin. Ikävät epäilykset alkavat kaihertaa
Evan mieltä. Onko Adam Evan prinssi? Vai sittenkin ihan tavallinen sammakko…? 172
sivua.

HAGMAR PIA – Autiotalon rosvot (20 kpl)

Salaperäiset ja harvinaisen röyhkeät rosvot ovat ryöstäneet koko kylän tunteman
Fritte-ukon. Olkoonkin, että ukko on vanha kuin synti ja haisee pahalle, miesparkaa on
autettava ja syylliset saatava telkien taakse. Kylän poliisi on oikea vätys, joten
Etsiväpartio Aaron, Henkka & Leo tarttuu ensimmäiseen tehtäväänsä! Monia
jännittäviä johtolankoja pitkin päädytään tilanteeseen, jossa veljessarjan nuorin, 8-
vuotias rämäpää Leo, matkaa hurjaa vauhtia kohti tuntematonta rosvojen auton
takapenkille piiloutuneena. Auttaakohan asiaa yhtään, että saman auton takapaksista
löytyy Henkka? Ja miten Aaronin kantti kestää, kun veljistä ei ala kuulua mitään? 122
sivua.

HAI MAGDALENA – Kurnivamahainen kissa (25 kpl)

Olipa kerran pieni tyttö, joka tapasi ison kissan, ja sillä kissalla oli hurjan kurniva maha.
Kissa on jo ahminut ihmisiä, armeijoita, metsien eläimet, meren kalat, kylien viljat...
Mutta onko yhden luvallista syödä koko maailma nälkäänsä?
Kurnivamahainen kissa on fantasiahenkinen saturomaani ahneuteen hajoavasta
maailmasta ja pienten tyttöjen voimasta. Kiehtovan, mielikuvituksellisen tarinan
kanssa käyvät vuoropuhelua kuvittaja Teemu Juhanin vahvatunnelmaiset
mustavalkokuvat. 46 sivua.
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HUOVI HANNELE – Atte ja kaamea kerhotäti (13 kpl)

Aten isä on saanut päähänsä, että pojan pitää saada kehittävä harrastus. Äidinkin
mielestä Atte on liian yksinäinen, ja niin hänet ilmoitetaan seikkailukerhoon. Aten
ystävä Meeri ja muut kerholaiset ovat jännittävistä touhuista innoissaan, mutta Atte
ymmärtää heti, että kerhotäti on vaarallinen velho, jonka perimmäinen tarkoitus on
kiusata lapsia ja saada heidät vangikseen. Aten äiti laulaa Yön kuningattaren aariaa
kaukana kotoa ja Topi-isä maalaa iänikuisia taulujaan. Kukaan aikuinen ei tunnu
huomaavan, mitä kerhotädillä on mielessä. Onneksi Atte on rohkea. Hän on päättänyt
pyydystää kaamean kerhotädin tämän omiin verkkoihin! 123 sivua.

HÄMÄLÄINEN KARO – Samuli kummituspulassa (12 kpl)

Samuli tietää, ettei kummituksia ole olemassa. Kaverilleen Veli-Matille hän on
kuitenkin sanonut, että hänen vanhassa huoneessaan on kummitellut. Nyt hänen on
todistettava väitteensä ja kummitus on löydettävä. Tosipaikka on edessä myrskyisenä
elokuun iltana, kun Samuli ja Veli-Matti ryhtyvät kutsumaan kummitusta esiin
kätköstään. Sujuuko kaikki Samulin suunnitelmien mukaan? Ehkä kaikki
kummitustarinat eivät olekaan silkkaa satua. 121 sivua.

HÄMÄLÄINEN KARO – Samuli, saippuasankari (21 kpl)

Samulin luokkakaveri Sirkku voittaa tekstiviestikilpailussa pääpalkinnon itselleen ja
ystävilleen: he pääsevät päiväksi Kalutut elämät -saippuasarjan kuvauksiin. Kyllä se
Samulille sopii, onhan hänessä jo aiemminkin ilmennyt sankarin taipumuksia.
Televisiokamerat eivät Samulia sokaise. Vauhdikkaan päivän aikana nuori herrasmies
tutustuu Isoon pajaan ja isoon pajatsoon sekä sukeltaa televisioviihteen jännittäviin
kulisseihin. Siinä sivussa Samulin omakin elämä saa saippuasarjamaisia piirteitä
juonitteluineen ja ihmissuhdeasetelmineen. Tv-tähden elämä ei ole niin helppoa kuin
luulisi! 124 sivua.

ITKONEN JUKKA – Kaikki hyvin kasvimaalla (runokirja) (25 kpl)

Kun malttaa katsoa tarkasti, ihan ruohonjuureen asti, on pihamaalla vilkas päivä. Siili
on aamutoimissaan, koivu kehittelee silmujaan ja myyrä haukkaa palan porkkanasta.
Puutarhassa pienikin on kaunista, ja meininki on reilua. Kasvit tukevat toisiaan, eikä
variksenpelätin koskaan väsy työntekoon. Jukka Itkosen runot ovat hyväntuulisia ja
oivaltavia. 45 sivua.
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KALLIONIEMI TUULA – Ensiluokkaiset elokuvatähdet (25 kpl)

”Arvaa mitä”, Tötterö sanoo Pikkikselle.
”Länttä vastapäätä on Itä”, Pikkis vastaa.
”Me tehdään elokuva! Meistä tulee kuuluisia leffatähtiä!”
”Tulee vai?” Pikkis hämmästyy.
”Ensiluokkaisia!”, Tötterö väittää ja jatkaa hengästyneenä: ”Me saadaan pokaali,
pinkki avoauto ja kuorma-autollinen fanipostia.”
Hauska Reuhurinne-tarina juuri lukemaan oppineille!
48 sivua.

KALLIONIEMI TUULA – Karoliina ja noidutut tossut (13 kpl)

Karoliinasta tulee tänään Kukkarokylän esikoulun oppilas, eikä hän osaa edes
appelsiineja kuoria! Onneksi ryhmässä on Paskeri-Kasperi ja monta muuta
päiväkotikaveria. Karoliinan tarhatossut näyttävät Linin pinkkien hiletossujen rinnalla
kauhean tylsiltä. Mutta äkkiä ne alkavat kieppua kieppumistaan! ”Minun tossuni ovat
noidutut”, Karoliina ilmoittaa. ”Vaikka eipä ihme, sillä ostin nämä noita-akalta, joka
asuu meidän talon takana.” Sanavalmiin Karoliinan hassut jutut naurattavat kavereita
ja opettajia. Mutta eskarissa pitää opetella myös ryhmätöitä ja muita tärkeitä taitoja.
Kirjassa on hauska tarina, paljon kuvia ja lyhyet luvut, joten se on täysosuma
esikouluikäisille ja alakoululaisille. 82 sivua.

KALLIONIEMI TUULA – Reuhurinne 1 (18 kpl)

Kommellusten juhlaa!  Reuhurinteen koulussa arkisimmistakin pikku asioista saattaa
paisua uskomaton soppa. Ei ihme, sillä samaan luokkaan mahtuvat kaikki koulun
oppilaat ekaluokkalaisista kuudesluokkalaisiin. Jokainen päivä on seikkailu myös
opettaja Aapeli Käelle, joka yrittää parhaansa mukaan paimentaa katrastaan opintiellä.
Reuhurinne 1 sisältää teokset Reuhurinteen ala-aste ja Pusuja ja pulmia. 187 sivua.

KNAPMAN TIMOTHY – Kuninkaan ritari (9 kpl)

Oletko valmis elämäsi takaa-ajoon? Seikkailuun, jossa kohtaat kurjia varkaita, hurjia
vaaroja ja kinkkisiä arvoituksia? Historiaseikkailu on sarja, joka tutustuttaa lukijan
menneen ajan ihmisten elämään. Se on kiehtova yhdistelmä historiatietoa,
ongelmanratkaisua ja sähäköitä juonenkäänteitä. Kirjojen sivuja ei lueta järjestyksessä
- ei edes takaperin - vaan hypellään sivulta toiselle, eteenpäin ja taaksepäin, kunnes
juoni alkaa avautua. Lukija saattaa tipahtaa kärryiltä (tai siis sivulta), mutta tarina
auttaa häntä aina kipuamaan takaisin. Kuninkaan ritarissa seikkailuun sukelletaan
keskiaikaisissa tunnelmissa. Lukija on kuninkaan paras ja kiitellyin ritari, jonka
tehtävänä on pitää isäntänsä elossa. Kuulostaa helpolta, eikö? Moni on kuitenkin
valmis surmaamaan kuninkaan syrjäyttääkseen tämän vallasta, joten tehtävä
osoittautuukin yllättävän haastavaksi... 48 sivua.
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KNAPMAN TIMOTHY – Minotauroksen labyrintti (9 kpl)

Sarjan uusimmassa osassa syöksytään tarunhohtoiseen antiikin Kreikkaan. Lukijan
tehtävänä on saada käsiinsä himottu Kultainen talja, ja sen saavuttaakseen hänen on
seurattava melko omituisia ohjeita ja ratkaistava kinkkisiä arvoituksia. Tästä ei
maalaisjärjellä selviä: nyt historiatieto on valttia! Minotauroksen labyrintti ei olisi
nimensä veroinen, jollei seikkailu veisi lukijaa myös muinaisen temppelin sokkeloiseen
kellariin: sinne, missä vaeltaa tuo myyttinen ja pelottava ihmishärkä, Minotauros.
48 sivua.

KONTIO TOMI – Keväällä isä sai siivet (16 kpl)

Kaksoset Tomi ja Timo Kokko asuvat rauhallisessa Rastasharjussa. Eräänä toukokuisena
aamuna heidän koko elämänsä mullistuu. Maa alkaa täristä ja taivas muuttuu
punaiseksi, heidän isälleen kasvaa siivet ja hän loikkaa maakuoppaan avautuneeseen
taivaaseen! Aukko sulkeutuu ja kaikki näyttää kotipihalla olevan niin kuin ennenkin.
Kukaan ei tietenkään usko poikien kertomusta, ja heistä alkaa tuntua, ettei keneenkään
voi enää luottaa. Jopa poliisit tuntuvat roistoilta. Isän poissaolo johtaa siihen, että pojat
joutuvat – pakoyrityksestään huolimatta – Huostolaan, jota johtaa hirviömäinen Raakel
Vastapöksy. Pojat ystävystyvät muiden lasten kanssa, joilla kaikilla on outoja kykyjä tai
kokemuksia. Mutta kukaan ei ole koskaan onnistunut karkaamaan Huostolasta sen
korkeiden muurien yli… Fantasiakirja, jolle myönnettiin vuoden 2000 Finlandia junior–
palkinto. 261 sivua.

KOROLAINEN TUULA – Aapo ja hirmuinen Hilda (9 kpl)

Aapo joutuu viikonlopuksi Hilda-tädin hoteisiin, kun isä ja äiti lähtevät
parisuhdekurssille. Koska täti muistuttaa pahimmillaan krokotiiliä ja parhaimmillaan
virtahepoa, Aapoa hirvittää. Pieni lohtu on, että Niko tulee mukaan, ja onhan täti myös
loistava kokki. Vierailu alkaa heti hullusti. Herkkuja ei ole tarjolla, suihkussa pitää ravata
tuon tuosta, ja yöllä täti vaikertaa unissaan. Kaiken kukkuraksi joku yrittää tunkeutua
taloon. Pojat selvittävät sotkua parhaansa mukaan. Onneksi apuun tulee naapurin
Suvikukka, joka on terävä kuin linkkari ja hehkuu kuin sadan watin lamppu – mutta
kenelle… 79 sivua.

KOROLAINEN TUULA – Kissa kissa kissa (runokirja) (25 kpl)

Kissalla on yhdeksän elämää ja yhdeksän luonnetta, ja kirjassa näkyvät ne kaikki.
Hellyttävissä ja humoristisissa runoissa kissat esiintyvät mm. lemmikkeinä,
näyttelytähtinä, lasten kavereina, vanhusterapeutteina ja jopa supersankareina ja
egyptiläisinä muumioina. Kissan ja ihmisen välisessä suhteessa ei silti ole
epäilystäkään, kumpi yleensä on keisari, kumpi palvelija. 61 sivua.
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KUNNAS MAURI – Seitsemän koiraveljestä (20 kpl)

- Aa! vaakkui lukkari. - Aa! toistivat pojat yhteen ääneen. Ei ota oppi mennäkseen
Jukolan koiraveljesten paksuihin kalloihin. Vapaana luonnon helmassa vai ihmisten
tavoille oppineena sivistyksen parissa? Siinäpä kysymys, jonka parissa Juhani, Tuomas,
Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero käyvät alituista painiaan. Painia on veljesten elämä
muutenkin. Toukolan poikien kanssa syntyy nujakoita mennen tullen, lautamies uhkaa
jukuripäitä jalkapuulla ja sauna palaa tuhkaksi. Mutta seitsemän miehen voimalla
selvitään niin lukkarin häpeänurkasta kuin hiidenkiveltäkin!  Koiramainen mukaelma
kansalliskirjailija Aleksis Kiven klassikosta valloittaa sekä lapset että aikuiset. 93 sivua.

LEVOLA KARI – Eskimosyksy (19 kpl)

Serkukset Leevi ja Arttu ovat saaressa mummun mökillä. Mutta mikään ei tunnu olevan
niin kuin ennen. Kesä on loppumassa, koulu alkamassa, mummu ja vaarikin
napakymppilomalla ja Leevin äidin mahassa on vauva, mutta sekin väärinpäin. Saarelle
ilmestyy vielä Mustapipoisen, kalastajaerakon, punkkaripojanpoika Erkka. Leevin ja
Artun välit kiristyvät, ystävyyttä uhkaa hallanvaara. Sitten joku ampuu joutsenen, ruman
ankanpoikasen. Ei tule intiaanikesää, tulee eskimosyksy. Myrskyää, sataa ja merelle
nousee keltaista sumua. Pojat muistavat vanhan kalastajan kertoman tarun ja päättävät
toimia, yhdessä. Serkusten seikkailut jatkuvat teoksessa Lammaspimeä. Helppolukuinen
nuortensarja. 208 sivua.

LEVOLA KARI – Lammaspimeä (23 kpl)

Tänä kesänä serkukset Leevi ja Arttu eivät ennätäkään yhtä aikaa mummun mökille.
Onneksi Artun isä Jokke vie heidät loppukesällä viikoksi Vartioluotoon vanhalle huvilalle.
Jokke linnoittautuu yläkertaan kirjoittamaan seikkailuromaania pää höyryten, joten pojat
joutuvat huoltojoukoiksi. Aluksi saarella ei tunnu tapahtuvan yhtään mitään, mutta pian
jännitystä riittää liikaakin. Pojat törmäävät tummaihoiseen Miriin, joka lomailee
maahanmuuttajien kesäleirillä. Arttu ihastuu topakkaan tyttöön heti. Mutta miksi saarella
kuuluu öisin hätäistä lampaiden määkinää? Aivan kuin niitä kuljetettaisiin pimeässä
johonkin. Kun saarelle ilmestyy tunkeilijoita, Arttu on tiikerinä valmis puolustamaan
Miriä. Leevi taas joutuu kyselemään itseltään, onko hän vain pelokas lammas pimeässä.
198 sivua.

LINDGREN ASTRID – Melukylässä tapahtuu (20 kpl)

Melukylä on pieni kylä Etelä-Ruotsissa ja siellä sijaitsee kolme tilaa. Välitalossa asuu
Liisa ja hänen veljensä Saku ja Naku. Ylätalossa asuvat sisarukset Riitta ja Anna.
Alatalossa taas Olli. Niin, ja tietenkin hänen pikkusiskonsa Kersti. Siinäpä Melukylän
kaikki lapset ovatkin, mutta heissä on kyllä yhdelle kylälle ihan tarpeeksi! Melukylässä
tapahtuu: siellä vietetään mm. joulua, uudenvuoden valvojaisia ja pääsiäistä.
120 sivua.
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LINDGREN ASTRID –  Ronja Ryövärintytär (14 kpl)

Ronja Ryövärintytär eli silloin, kun ryövärit vielä vaanivat matkustavaisia ja kauppamiehiä
metsissä, villihevoset kirmasivat niityillä, ja maahiset ja pönthiittiset tanssivat
kuutamossa. Ronjan tarina on kertomus ystävyydestä, joka voittaa kaiken. 240 sivua.

LINDGREN ASTRID – Veljeni, Leijonamieli (22 kpl)

Veljeni, Leijonamieli kertoo kahdesta veljeksestä, Joonatan ja Kaarle Leijonasta. Sairas
pikkupoika Kaarle eli Korppu ihailee suuresti isoveljeään Joonatania. Isoveli pelastaa
Korpun palavasta talosta mutta menehtyy itse. Pian myös Korppu kuolee sairauteensa ja
seuraa veljeään kauniiseen maahan, Nangijalaan. Veljeni, Leijonamieli on sekä jännittävä
kertomus vihreiden laaksojen, sadun ja leiritulien maasta että hyvän ja pahan
kamppailusta, kaiken voittavasta ystävyydestä ja kuolemasta. 231 sivua.

MARTTINEN TITTAMARI – Ikioma perheeni (25 kpl)

Kuu elää sateenkaariperheessä. Sana on hänestä kaunis ja värikäs, niin kuin on taivaalle
ilmestyvä sateenkaarikin. Hänellä on kaksi äitiä, jotka rakastavat ihan hurjasti häntä ja
toisiaan. Tänään Kuu viettää syntymäpäiväänsä. Hän lähtee äitien kanssa retkelle.
Mukaan tulee myös paras ystävä Kim sekä kummi Niki, jonka kanssa voi jutella mistä
tahansa asiasta. Päivään mahtuu monta iloista yllätystä! Kirjassa kerrotaan lämpimästi ja
luontevasti erilaisista perhemuodoista. Ikioma perhe on lapselle maailman tärkein asia!
43 sivua.

MATIKAINEN PAULI – Mustakäsi ja neljäs muskettisoturi (20 kpl)

Mustakäden salaseura on jälleen vauhdissa. Kun polkupyörä löytyy puusta, alkaa
Mähösen maitolavalla tapahtua. Luokan uusi kovis kunnostautuu pienten kokeiden
jälkeen. Tällä kertaa tytötkin onnistuvat pääsemään seikkailuun mukaan makuliiton
solmimisen yhteydessä. Naapurikylän tirtsut uhkaavat Mustakäden päämajaa, mutta
heitä odottaa yllätys... 126 sivua.

MERIPAASI HELENA – Koiran kokoinen kesä (22 kpl)

Supertylsän kesän kynnyksellä 12-vuotiaan Ullan elämässä tapahtuu ihme. Hän saa vihdoin
belgianpaimenkoiran pennun omakseen. Dara on maailman ihanin koira, jolla on
huvittavan isot tassut ja pumpulinpehmeä turkki. Äiti ei ole kuitenkaan yhtä hullaantunut
pörrökorvaan, vaan saa täydellisen hepulin. Uusi karvainen perheenjäsen on nimittäin
kaikkea muuta kuin pieni, sopuisa ja helppohoitoinen. Ja kaiken lisäksi se on armottoman
säikky. Ulla aloittaa tarmokkaan koulutuksen, mutta monta mutkaa on matkassa, ennen
kuin rakas villikko oppii kunnon koirakansalaiseksi. 176 sivua.
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NOPOLA SINIKKA  - Risto räppääjä ja pakastaja-Elvi (22 kpl)

Rauha Räppääjän jalka nyrjähtää. Risto kysyy Rauha-tädiltään: ”Kuka minulle nyt laittaa
ruokaa?” Rauha hälyttää apuun serkkunsa Elvin, eläkkeellä olevan pakastaja-pussittajan.
Elvi majoittuu keittiöön ja yrittää saada uudenlaisen komennon Räppääjien huusholliin.
Risto joutuu Elvin ankaruuden armoille. Rauhakin pelkää Elviä, samoin alakerrassa asuva
herra Lindberg. Mutta onko Elvi pelkkä kotitaloushirmu? Miksi hän puhuu puhelimessa
korulippaasta ja huppuhatuista? Minne hän lähtee joka ilta samaan aikaan? Risto ryhtyy
vakoilemaan Nellin kanssa Elviä. Mikä on Elvin salaisuus? 128 sivua.

NUOTIO EPPU – Kingi kalassa (14 kpl)

Kingi oli asunut kymmenen vuotta kaupungissa ja vasta vajaan vuoden saaristossa. Silti
se oli ihka oikea saaristolaiskoira, sillä se rakasti merta ja merenrantoja ja pientä
saaristokylää, jossa se asui. On kesä, ja Kingi ottaa ilon irti keppien heittelystä,
veneilystä ja kalojen narraamisesta. Eräänä iltana Poika huomaa jotakin kauheaa:
Kingin korvat ovat kuin valtavat ilmapallot, ja kun Poika koskee niihin, Kingi ulvaisee
kivusta. Eläinlääkäri toteaa kalastusharrastuksen tehneen tepposet vanhan koiraherran
korville. Kingi on pakko leikata. Nukutuksineen leikkaus on vaarallinen vanhan koiran
sydämelle, mutta Kingi selviää, vaikka näyttääkin toimenpiteen jälkeen aivan
avaruuskoiralta arpisten korvien suojaksi laitetussa tötterössään. 103 sivua.

PARVELA TIMO – Ella ja kaverit : 4-7 (24 kpl)

Mukana kirjat: Ella ja lopettaja, Ella ja Pate, Ella ja Pukari & Ella yökoulussa.
Minä olen Ella. Minulla on mukava luokka ja mukava opettaja. Tai oli, sillä viime aikoina
opettaja on ollut vähän loppu. Se johtuu luultavasti siitä, että ensin hän lähti
hermolomalle ja tapasi siellä meidät. Sitten Pate meni lakkoon kuultuaan, ettei hänelle
vielä toisellakaan luokalla makseta palkkaa. Kaiken lisäksi me saimme uuden oppilaan,
Pukarin. Hän ei ole tältä planeetalta. Lopuksi opettaja päätti viedä meidät yökouluun.
Meidän kaikkien mielestä siellä oli tosi mukavaa, ja samaa mieltä olivat myös talonmies,
kummitteleva rehtori, poliisit ja palokunta. 254 sivua.

PARVELA TIMO – Ella ja kiristäjä (14 kpl)

Opettajasta on tullut tosi outo. Hän saa salaperäisiä kirjeitä, unohtaa antaa läksyt ja
hyppää vaatteet päällä uima-altaaseen. Hanna keksii, että opettajalla on selviä
kiristysoireita. Tuukankin mielestä opettaja on aika kiristynyt. Joku siis kiristää opettajaa,
mutta kuka? Kuka oikein on salaperäisten kirjeiden lähettäjä? Luokan oppilaat päättävät
ottaa asiasta selvää. 63 sivua.
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TIMO PARVELA – Ella ja lopettaja (11 kpl)

Opettaja on hermolomalla kesäleirillä, koska hänen vauvansa itkee kaikki yöt. Ella on
samalla leirillä, kuten myös karmea lopettaja, joka on tunnettu siitä, että yhtä aikaa
murhaa ja opettaa. Ella kavereineen päättää saada lopettajan satimeen, mihin tarvitaan
niin vartijapässin kuin Patenkin apua. Ongelmia riittää: Minkä takia lopettaja käyttää
valepukuja? Miksi hän kutsuu opettajaa omaksi pässikseen? Mitä on kammottava
kiljunta opettajan huoneesta? Ella ja kumppanit ottavat selvää – eivätkä keinot lopu
heiltä kesken. 65 sivua.

PARVELA TIMO – Puhuva koira (12 kpl)

Korvat on puhuva koira ja Piski on poika, joka pitää kovasti suklaasta. Mitä sinä tekisit,
jos sinulla olisi puhuva koira? Voin vakuuttaa, että sellaiset tutut asiat kuten läksyjen
luku, piilosleikki ja luokkaretki saavat puhuvan koiran kanssa aivan uusia ulottuvuuksia.
Vai tiesitkö jo ennestään, että siili on pisteliäs kasvinsyöjä, joka osaa itsepuolustusta?
Ainakin Korvat väittää niin. Tosin se kyllä väittää paljon muutakin. Sen karvaisen ja
korvaisen olemuksen sisällä asuu paljon enemmän ajatuksia kuin ensinäkemältä luulisi.
Mutta ”ei koiraa korviin katsomista”, kuten Korvat asian ilmaisisi. 134 sivua.

PELTONIEMI JUSA – Hinapulkka ja jäiset kädet (8 kpl)

Suomen – ja ehkä koko Euroopan – ainoan ympärivuotisen pulkanvetäjän seurassa lukijan
olo on kuin Linnanmäellä: yhtä vuoristorataa, kieputusta ja kummitusjunaa. Pulkasta ei
ole surffilaudaksi, mutta poisheitetystä pakastimesta saa kyllä mainion linnunpöntön
pingviinille, Hinapulkka huomaa. Kierrätyksen lisäksi Hinapulkka innostuu myös
kummitustarinoista. Leikkiessään muumion kostoa hän kääriytyy vessapaperiin
kohtalokkain seurauksin. Hinapulkan edesottamukset eivät ole ihan helppoa luettavaa,
mutta Horellin perheen hullunhauskaan maailmaan pääsy palkitsee lukijan ponnistelut.
76 sivua.

ROMPPAINEN PÄIVI – Vilma ja koditon koira (14 kpl)

Jonna, Laura ja Vilma törmäävät kaupassa irrallaan juoksentelevaan irlanninsusikoiraan,
jolla ei näytä olevan omistajaa. Tytöt saavat houkuteltua koiran ulos – ja joutuvat saman
tien pankkiryöstön todistajiksi! Koiraklubilaiset päättävät jättää rikosten selvittelyn
poliisille ja ryhtyvät etsimään kodittomalle koiralle hoitopaikkaa. Koiraklubilaiset tapaavat
koiraharrastaja Mallan, jolla on kaksi irlanninsusikoiraa ja cairnterrieri. Kun Malla
loukkaantuu, tytöt saavat ulkoiluttaa koiria ja lähteä Mallan avuksi vinttikoirien
maastojuoksukilpailuun. Tyttöjen luokalla on kaksi uutta oppilasta, omissa oloissaan
viihtyvä Saara ja hurmaava Veeti. Luokan tyttöjen suosikki Veeti kiinnostuu Vilmasta ja
pyytää häntä leffaan, mutta Vilma huomaa edelleen miettivänsä Jesseä. Koiraklubilaiset
huomaavat pian myös päässeensä pankkiryöstäjän jäljille. Koiranhoito saa väistyä
salapoliisipuuhien tieltä, ja Vilma löytää jälleen kerran itsensä todella vaarallisesta
tilanteesta. 178 sivua.
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SUPINEN MIINA – Kokkiklubi: maailman paras pizza (25 kpl)

Huvittavan hyvää! Uuteen herkulliseen sarjaan tarvitaan: neljä kokkiklubin jäsentä, yksi
ärsyttävä kuokkavieras, uunissa käryävä pizza ja ripaus magiaa. Kirja kuuluu
helppolukuisiin sarjoihin ja sopii hyvin lukemaan opetteleville. 62 sivua.

TARINOIDEN EUROOPPA (16 kpl)

Kirja on syntynyt eurooppalaisten televisioyhtiöitten yhteistyönä. Miksi Bernin lipussa on
karhu?, Stavorenin leski, Ruma ankanpoikanen jne. edustavat eri maiden satuja ja
tarinoita. Samalla ne ovat kaikki osa yhteistä eurooppalaista kansanperinnettämme.
Tututkin kertomukset on kirjoitettu uudelleen jo lukemaan oppineita lapsia ajatellen. 72
sivua.

TIAINEN MARJA-LEENA – Antti ja salametsästäjät (14 kpl)

Kymmenvuotias Antti on pilkkireissulla erämaalammella serkkunsa Heikin kanssa, kun
Pötikönvaaran suunnasta kuuluu laukaus. Vähän ajan kuluttua jään yli pyyhältää kaksi
miestä moottorikelkalla. Hupi-koira kiinnostuu kulkijoista ja löytää metsästä veriset jäljet.
Ovatko miehet salametsästäjiä, joista on liikkunut huhuja Vahveron kylällä? Myöhemmin
Antti joutuu hämärämiesten kanssa silmätysten ja tapahtumista riittää jännitystä koko
kesäksi. 224 sivua.

TIMONEN EIJA – Riimurasia (21 kpl)

Kirja sisältää jännittäviä kertomuksia, joissa seikkailevat peikot, aarteenhaltijat ja muut
aarteiden tavoittelijat. Perässä rynnistävät noidat, kummitukset, jättiläiset ja
lintukotolaiset. Kirjan hahmot edustavat suomalaisten uskomustarinoiden keskeisiä
henkilötyyppejä, ja tarinoiden pohjalla on useimmiten jokin vanha uskomus, sananlasku,
riimi tai kertomus. 111 sivua.

USPENSKI EDUARD – Fedja-setä, kissa ja koira (25 kpl)

Lastenkirjallisuuden unohtumaton kertomus kuusivuotiaan Fedja-sedän touhuista. Isällä
ja äidillä oli poika. Vaikka hän oli vasta kuusivuotias, häntä sanottiin Fedja-sedäksi, sillä
hän oli aina ollut hyvin totinen lapsi. Hän oppi lukemaan nelivuotiaana ja jo
kuusivuotiaana hän keitti itselleen keittoa. Kaikki olisi ollut hyvin, mutta äiti ei pitänyt
pojan eläimistä. Ja niin Fedja-setä muutti pois kotoa Matroskin-kissan ja Musti-koiran
kanssa. He asettuivat Prostokvashino-nimiseen maalaiskylään asumaan ja hankkivat
Mirri-lehmän sekä iloisen traktorin, joka toimi ruoalla. 112 sivua.
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WIDMARK MARTIN – Kolmastoista vieras (14 kpl)

David ja Larissa ovat luokkansa kanssa maalla leirikoulussa. Opettaja kannustaa nuoria
tutkimaan ympäröivää luontoa, mutta Davidin ja Larissan parityö ei suju täysin
ohjeiden mukaan. He törmäävät salaperäiseen viiksiherraan nimeltä George
Merveaux, joka katoaa suljetun kaivoksen uumeniin. Ällistyneiden toverusten on
kerrassaan pakko seurata perässä. Mitä syvemmälle kaivokseen David ja Larissa
laskeutuvat, sitä uskomattomammaksi heidän tutkimusmatkansa käy. Ja vaarassa on
heidän lisäkseen muitakin, itse asiassa koko ihmiskunta! Pian utelias parivaljakko saa
seuraa varsin tutunnäköistä tytöstä ja harvinaisesta vierasjoukosta. Sarjassa on
aiemmin ilmestynyt Sinisen peilin antikvariaatti. Tämä kutkuttavan jännittävä sarja on
suunnattu varhaisnuorille. 141 sivua.

WIDMARK MARTIN – Sinisen peilin antikvariaatti (14 kpl)

Samana syksynä kun David aloittaa yläasteen, hänen vanhempansa lähtevät
työkomennukselle Nigeriaan. Davidin pitää muuttaa vanhempiensa tuttavan Melkiorin
luo antikvariaatin yläkertaan asumaan. Koulu alkaa hyvissä merkeissä, sillä hiljainen
älykkö David saa heti ensimmäisenä koulupäivänä uuden ystävän, tietokonevelho
Larissan. Eräänä yönä antikvariaatinpitäjä Melkior katoaa! Hän on jättänyt jälkeensä
salaperäisen koodiviestin, jonka tulkitseminen vaatii Davidilta ja Larissalta paitsi
nokkeluutta niin myös luonnontieteellistä tietämystä. Tutkimukset johdattavat nuoret
mm. salaiseen eläintarhaan, jonka seinällä roikkuu Charles Darwinin Melkiorille
myöntämä kunniakirja – mitä ihmettä? Kirja on suunnattu varhaisnuorille. 123 sivua.

WILSON JACQUELINE – Tatuoitu äiti (23 kpl)

Dolphinilla on upea äiti, joka muuttuu päivä päivältä omituisemmaksi. Marigold on
Dolphinin mielestä maailman kaunein äiti: hänen vartaloonsa on tatuoitu hehkuvan
värikkäitä kuvia. Ihmisten mielestä Marigold on vastuuton, ja Dollyn isosiskoa Stariakin
raivostuttaa, kun äiti ei muista ostaa ruokaa eikä maksaa laskuja. Mutta välillä äiti
innostuu leipomaan kymmenittäin kakkuja tai ostamaan jääkaapin täyteen jäätelöä.
Eikä Marigold varmasti tarkoita pahaa, vaikka unohtuukin yökausiksi juhlimaan ja tekee
joskus jotain ihan sekopäistä... 251 sivua.

VISKARI JONI – Renni ja Futardo (20 kpl)

Kirja, joka käy futisoppaasta, mutta on enemmän! Vauhdikas tarina 10-vuotiaasta
Rennistä, joka pelaa jalkapalloa junnujen kakkosjoukkueessa. Edistyneemmät pelaajat
väheksyvät kakkosten pelitaitoja, ja Renni harkitsee jo koko touhun lopettamista, kunnes
kentän laidalle ilmestyy salaperäinen mies, Futardo. Futardo tuntuu tietävän yhtä ja
toista jalkapalloilusta, ja Renni löytää peliin uuden kipinän. Mutta kuka Futardo on, ja
miten kakkosten lopulta käy lähestyvässä Suurturnauksessa? 157 sivua.


