
VINKKISANOMAT
Kirjavinkkejä kolkeille

Kaikkihan tietävät, että sudet, käärmeet,
hait ja piraijat ovat pahiksia. Ne syövät
muita eläimiä, ja toisinaan esimerkiksi
sudet pukeutuvat mummoiksi syödäkseen
viattomia punahilkkoja. Iso paha susi
haluaa kuitenkin muuttaa elämänsä
suunnan ja kutsuu koolle eläinkunnan
suurimmat pahikset. Mitä kaikkea pahis-

ten pitääkään tehdä ryhtyäkseen sanka-

reiksi?

Hulluhauska ja veikeästi kuvitettu sarja
kaikille huumorin (ja pahisten) ystäville.

Kiljusen perheen lapset Mökö, Luru ja Plättä onnistuvat
polttamaan saunanlämmityspuuhissaan perheen saunan
ja samalla koko kotitalon. Perheen ei auta muu kuin pa-

kata autonsa ja muuttaa maalta kaupunkiin. 

Kaupunkilaiset eivät tiedäkään, millaisen perheen saavat
asukkaikseen. Kovaääninen ja sähläävä perhe saa kau-

pungin pian sekaisin. Voisiko kovasta äänestä ja kiljumi-
sesta olla kuitenkin hyötyä? Ainakin Suomi-Ruotsi -

maaottelussa?

Huumorintäyteinen ja hauskoilla kuvilla täydennetty
tarina saa posket nykimään.

BAGGE: KILJUSEN UUSI HERRASVÄKI

NAURUN KUTINAA

BLABEY: HURJA JENGI
SeikkailuSeikkailuSeikkailu   jatkuu...jatkuu...jatkuu...
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Lue myös...Lue myös...Lue myös...



Miina Mylläkkä, tai oikealta nimeltään Vilhelmiina
Mylläri, saa tämän tästä "loistoideoita", jotka useim-

miten johtavat jonkinlaiseen katastrofiin. Syy ei tie-

tenkään ole koskaan Miinan itsensä, vaan kaikki joh-

tuu siitä, että Miina on katastrofimagneetti.

Kirjassa on kolme hullunhauskaa tarinaa, joissa sel-
viää, miksi Miinan serkusta tulee kalju, miten naapu-

rin koira päätyy Miinalle ja alkaa laulaa viroksi, ja
miten Miina selviää koulutarkastuksesta, jossa pitää
käyttäytyä asiallisesti ja siististi.

Hilpeää ja hauskaa luettavaa kaikille huumorin
ystäville!

JÄNNITYKSEN NIPISTYKSIÄ

NADIN: MIINA MYLLÄKKÄ ON KATASTROFIMAGNEETTI

ANDERSON: AMELIA KULMURI JA KAUHUKARKELOT
Amelia Kulmuri on 10-vuotias vampyyrityttö, joka rakastaa
lemmikkikurpitsa Purskuaan. Hänen sanaristikoita ratkova
isänsä ja juhlia rakastava äitinsä järjestävät vuosittain kauhu-

karkelot, joihin kutsutaan kaikki Yösydän-kaupungin karmeim-

mat asukkaat. Tällä kertaa juhlista on tulossa erityiset, sillä itse
kuningas ja hänen poikansa aikovat osallistua niihin. 

Pian Amelialle ja hänen ystävilleen selviää, että prinssi on pi-
lalle hemmoteltu kakara, joka on tottunut saamaan kaiken
haluamansa. Kun hän kaappaa Purskun, alkaa hurja pelastus-

operaatio. Saako Amelia kurpitsaansa takaisin? 

Kirja on jännittävä, täynnä kiehtovia hahmoja ja erikoista
huumoria. Vai miltä esimerkiksi kuulostavat hahmojen herkku-

ruoat kainalohikipirtelö ja varvashilloke?

Nelli Rappin perhe saa kutsun päivälliselle Hannibal-
sedän kartanoon. Nelli ei sitä vielä tiedä, mutta Han-

nibal suunnittelee kouluttavansa Nellistä kauhu-

agentin. Kauhuagentit taistelevat erilaisia kummi-
tuksia ja hirviöitä vastaan. 

Päästäkseen Hirviöakatemian oppilaaksi Nellin on
kuitenkin osoitettava, että hänessä on ainesta kau-

huagentiksi. Selviääkö Nelli testistä? Pystyykö hän
päihittämään ihka oikean vampyyrin? 

Jännittävä kirjasarja hirviöistä ja kauhuagenteista
sopii kaikille kauhunväristyksistä pitäville!

LisääLisääLisää
luettavaaluettavaaluettavaa
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Tarina jatkuu...Tarina jatkuu...Tarina jatkuu...

WIDMARK: HIRVIÖAKATEMIA

Kauhu-Kauhu-Kauhu-klassikkoklassikkoklassikko



Majatalo Perätuulessa asuu mitä kummallisempia asuk-

kaita. Talo on itse asiassa vanha nukkekoti, joka nököt-
tää unohdettuna vanhassa lastenhuoneessa. Perätuulen
asukkaat eivät ole uskaltaneet poistua kotoaan vuosi-
kausiin, koska huoneen toisella reunalla on vanha kaap-

pi. Kaapissa asuu mitä hirvittävin hirviö, Molla Maija, joka
nappaa huoneilmaan pudonneet asukkaat, eikä heitä
sen jälkeen enää nähdä.

Nyt ystävykset joutuvat kuitenkin keräämään rohkeuten-

sa, koska yksi heistä, Hugo von Husmus, putoaa runoja
lausuessaan talosta ulos. Pystyvätkö he pelastamaan
runo-Hugon ennen kuin on liian myöhäistä?

Jännittävä ja hurjan hauska tarina tempaa mukaansa!

SEIKKAILUN SUPINAA

BAGGE: POLKUPYÖRÄVARKAAT
Elsa on rohkea ja itsevarma tyttö, ja kaiken lisäksi vielä taitava
painija. Hän perustaa etsivätoimiston ratkoakseen rikoksia. Hänen
ensimmäinen asiakkaansa on Elmeri, jonka pyörä on varastettu.

Pian Elsankin pyörä katoaa, ja uudet ystävykset alkavat etsiä pyö-

rävarkaita. Tutkimukset vievät heitä ympäri kaupunkia, ja he pää-

tyvät tutkimaan hämäräperäistä autokauppaa. Sieltäkö varkaat
löytyvät? 

Rikollisten nappaaminen on jännittävää puuhaa, ja Elsan paini-
taidotkin joutuvat koetukselle. Miten ystävysten käy? 

Jännittävää luettavaa kaikille etsivätarinoiden ystäville.

KUNNAS: KAHELI SAKKI JA KAUHUJEN KAAPPI

Keittiönoita Rosmariini on matkalla kohti seikkailua Kuma-

riassa yhdessä Kokkiklubilaisten, eli kaksosten Madeleinen
ja Michelinin, pikkusisko Beben ja kaveri Slaissin kanssa.

Seikkailu tosin uhkaa loppua heti alkuunsa, kun pieni ja
söpö Mättömato syö ystävysten pullalaivan ja upottaa sen
vadelmalimujokeen. Alkaa päätön seikkailu oudossa Kuma-

riassa, joka on täynnä kummallisia olentoja, kuten tanssivia
hevosia, puhuvia pilviä ja ilmarosvoja. Pian seikkailijat huo-

maavat olevansa orjina muurahaisten keittiössä. Miten hei-
dän käy? Pääsevätkö he koskaan vapaiksi? Entä kuka
kumma on kaikkiruokainen Mättömato?

Hilpeää ja vauhdikasta luettavaa kaikille outojen olentojen
ja seikkailujen ystäville. 

SakkiSakkiSakki
seikkaileeseikkaileeseikkailee

myös:myös:myös:
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SUPINEN: ROSMARIINI, MÄTTÖMADON SALAISUUS
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää

Kokkiklubin
Kokkiklubin
Kokkiklubin

seikkailuja:
seikkailuja:
seikkailuja:



Äiti lähtee työmatkalle, ja isän pitää muistaa hoitaa vaikka mitä
orkesteriharjoituksista viulutunteihin. Tärkein muistettava asia on
ostaa maitoa. No, isä ei muista. Kun lapset eivät aamulla saa
maitoa muroihinsa ja eikä isä teehensä, isän ei auta muu kuin
lähteä lähikauppaan maitoa ostamaan. 

Isä on poissa pienen ikuisuuden ja kun hän vihdoin palaa kotiin,

hänellä on mitä hurjin tarina kerrottavanaan. Maidonhakureis-

suun mahtui maailmaa valloittavia avaruuslölleröitä (näyttävät
räältä), aikamatkustava stegosaurus, merirosvoja, vampuureja
(kyllä, vampUUreja) ja piraijia. Millaiseen seikkailuun isä oikein
joutui? Mikä merkitys maitotölkillä on maailman pelastamisessa?

Ja puhuuko isä totta?

Ratkiriemukas ja vauhdikas seikkailu, josta ei yllättäviä käänteitä
puutu.
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Ensiolla on vaikeaa. Vanhemmat keskittyvät omiin töihinsä, sisko
on ärsyttävän kaikkitietävä, sanakokeet ovat tulossa ja hän
haluaisi vilkkuvapohjaiset lenkkarit. Kun hänen hampaansa
irtoaa, hän päättää laittaa sen tyynynsä alle saadakseen rahaa
lenkkareita varten. Sisarusten nahistelussa hammas kuitenkin
katoaa ja hätäpäissään Ensio korvaa hampaan popcornin
palasella. Aamulla hän huomaa järkytyksekseen, että hänen
isältään puuttuu pää! Kukaan muu ei tunnu huomaavan sitä,

mutta Ensio on kauhuissaan. 

Etsiessään vastauksia isän päättömyyteen, hän ajautuu hurjaan
maanalaiseen seikkailuun pehmoeläinasuihin pukeutuneiden
okkiepien ja Hammaskeijun valtakuntaan. Löytyykö isän pää?

Luvassa on hurja seikkailu ja todellakin päätöntä menoa!

GAIMAN: ONNEKSI OLI MAITOA

PARKKINEN: ENSIO JA PÄÄTÖN TARINA

OMIA LEMPPAREITA JA KAVEREIDEN SUOSITUKSIA

LISÄÄ LUKUVINKKEJÄ:

KESKI.FINNA.FI

VINKIT

LUKEMALLA LENTOON -
LUKUDIPLOMI


