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MAAGISTA TODELLISUUTTA

Tolonen: Agnes ja unien avain
Agnes muuttaa äitinsä kanssa Helsingistä pieneen Harmalan kaupunkiin
vanhempiensa avioeron jälkeen. Pian Agnes huomaa auttavansa iäkästä
naapuriaan ulkoiluttamalla tämän Ossi-koiraa pitkin Harmalan kaupunkia.
Koiran ulkoiluttaminen on mainio tapa tutustua uuteen paikkakuntaan,
varsinkin kun on kesäloma eikä koulu ole vielä alkanut. 

Yhdellä retkellään Agnes löytää Ossin kanssa vanhan hautausmaan, ja sieltä
vain kaksi päivää eläneen vauvan haudan. Vauvalla on mystisesti ollut
täsmälleen sama nimi ja syntymäpäivä kuin hänellä, joskin vauva oli syntynyt
useita vuosikymmeniä sitten. Haudan löytymisen jälkeen tapahtuu kummia.
Agnes alkaa nähdä unia vanhanaikaisesti pukeutuneesta tytöstä, joka kätkee
avaimen ison huvilan puutarhaan. Kun Agnesille selviää, että huvila on
oikeasti olemassa, hänen on pakko etsiä puutarhaan kätketty avain.
Ihmeellistä kyllä avain löytyy, mutta mihin lukkoon se oikein sopii? 

Kauniisti kuvitettu ja kiehtova tarina pitää otteessaan ensimmäisistä sivuista
lähtien. Tarinaan on tulossa jatkoa; Agnes ja huvilan arvoitus ilmestyy
keväällä.

Portin: Radio Popov
Yhdeksänvuotiaan Alfredin (kai se on hänen nimensä, ainakin siksi häntä
kutsutaan koulussa) isä on jatkuvasti työmatkoilla, eikä tunnu muistavan pojan
olemassaoloa ollenkaan. Äitiään hän ei muista koskaan tavanneensakaan, joten
hän viettää illat ja yöt yksin tyhjässä asunnossa. Aina hänellä ei ole varaa ostaa
ruokaa, ja joskus asunnosta katkeaa sähköt, kun sähkölaskut on maksamatta.

Eräänä yönä postiluukusta tippuu sanomalehden mukana omena, villasukat ja
voileipä, ja Alfredin elämä muuttuu. Hän päättää selvittää, kuka on outo
hiippari, joka työntelee ruokaa postiluukuista, ja lähtee seuraamaan tätä halki
öisen kaupungin. Hiippari paljastuu Amanda Lehtimajaksi, jonka herkät korvat
kuulevat unohdettujen lasten huokaukset. Yhdessä he perustavat radio-
kanavan, Radio Popovin, ja alkavat tehdä salaisia radiolähetyksiä  unohdetuille
lapsille. 

Lämminhenkinen satu kuvaa herkällä tavalla yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden
tunnetta. Se sopii kaikille kauniiden ja satumaisten tarinoiden ystäville.



Rubenin naapurissa asuu merkillinen rouva Mallamud, jonka puutarhasta kuuluu
outoa ääntä, ja jonka luona ei ole käynyt vieraita vuosikausiin. Hän ei poistu kotoaan
oikeastaan koskaan ja hänen ikkunallaan seisoo rivi tarkkaan katsovia kiinalaisia
nukkeja. Rouva Mallamudissa on jotain kerrassaan omituista, ja Ruben aikoo yhdessä
siskonsa Lisan kanssa selvittää, mitä se on.

Pian tapahtumat vyöryvät eteenpäin, tarkkailijanuket alkavat kaatuilla tunkeilijoiden
merkiksi ja Lisa huomaa olevansa jumissa Rouva Mallamudin kodissa. Mitä ihmettä
rouva puuhaa valtavalla pesukoneellaan? Mikä värjää hänen puutarhansa kivia
sinisiksi? Ja miksi hänen huoneensa ovat täynnä kirjapinoja?

Tässä on oivallinen kirja mysteereistä pitäville lukijoille. Rubenin tutkimuksista on
kirjoitettu myös muita kirjoja.

Emil Wern asuu Visbyssä ja pitää pihassaan olevassa keltaisessa kojussa
etsivätoimistoa. Apunaan hänellä on pikkusisko Linda ja heidän Molly-koiransa.
Emilin äiti on poliisi, ja joskus myös hänen apuaan tarvitaan rikoksien
ratkaisemiseen. 

Ritarien taistelu -kirjassa Visbyssä vietetään jokavuotisia keskiaikamarkkinoita.
Kadut täyttyvät keskiaikaisiin asuihin pukeutuneista ihmisistä, ja kaikkialla
kaupungissa pyörii ritareita, aatelisia ja kerjäläisiä. Perinteeksi muodostuneet
turnajaiset uhkaavat kuitenkin epäonnistua sabotoinnin takia. Kuka haluaa
pilata turnajaiset? Entä kuka on merkillinen huilua soittava ja vauvan kanssa
kulkeva kerjäläinen?

Emil Wernin tutkimuksista löytyy useita kirjoja, joten lukemista riittää
dekkarifaneille.
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Walldén: Ruben ja rouva Mallamudin tapaus

JÄNNITYKSEN JA KAUHUN KIHINÄÄ

Jansson: Ritarien taistelu

Klassikko

Ohlsson: Zombikuume
Pienessä Eldsalan kaupungissa kärvistellään poikkeuksellisen kesän kourissa.
Hellettä riittää ja oudosti käyttäytyviä ampiaisia pörrää joka puolella. Herbertin
isoisä pitää majataloa, ja eräänä helteisenä yönä majataloon saapuu vieraaksi
epäilyttävä muukalainen. Herbert on varma, että hänen matkalaukkunsa jätti
verijäljen terassin portaalle! 

Pian kaupungin asukkaita alkaa sairastua uuteen vieraaseen tautiin ja Herbert
näkee öisin kalmankalpeina kulkevia ja eläinten vereen peittyneitä potilaita.
Yhdessä ystävänsä Sallyn kanssa hän alkaa selvittää asiaa. Mitä ihmettä
kaupungissa on meneillään? Kuka on epäilyttävä muukalainen, joka hiippailee
pitkin metsiä ja pyydystää ampiaisia? Ja ennen kaikkea, mitä sairastuneille
oikein tapahtuu?

Luvassa on vertahyytävää jännitystä kaikille kauhun ystäville! Uskallatko lukea?
Zombikuume aloittaa erilaisista hirviöistä kertovan Hirviötrilogian.



Isoäitinsä kanssa asuva Archie Greene saa 12-vuotissyntymäpäivänään merkillisen
lahjan. Lakitoimisto tuo hänelle paketin, joka on jätetty toimistoon säilytettäväksi, ja
Archielle toimitettavaksi, yli 400 vuotta sitten. Paketissa on oudolla kielellä kirjoitettu
kirja ja mukana ohjeet, joiden mukaan kirja pitää toimittaa Valkoisten lehtien talo -
nimiseen kirjakauppaan. 

Valkoisten lehtien talossa Archielle avautuu uskomaton taikuuden, taikaolentojen ja
maagisten kirjojen maailma. Hän saa tietää kuuluvansa Aleksandrian Liekinvartijoihin,
salaiseen järjestöön, jonka tehtävänä on huolehtia maagisista kirjoista. Pian Archielle
selviääkin, että hänen lahjaksi saamansa kirja on todellisuudessa maaginen kirja,
jonka moni muukin haluaa saada käsiinsä. Pystyykö Archie suojelemaan kirjaa? 

Jännittävä ja tapahtumarikas seikkailu täynnä magiaa ja mahtavia kirjoja. Archie
Greene ja taikurin salaisuus aloittaa Archiesta kertovan trilogian. 

Morrigan Korppi on syntynyt kirottuna, ja häntä syytetään kaikista mahdollisista
onnettomuuksista, joita ympärillä tapahtuu. Jos joku kaatuu - Morriganin syytä;
jos hillo menee pilalle - Morriganin vika; jos sataa rakeita, ketä syytetään? -
Morrigania tietenkin. Kaikki välttelevät tyttöä, ja hän on elänyt yksinäisen
lapsuuden. Kaiken lisäksi kirouksen takia Morriganin on määrä kuolla
yhdentenätoista syntymäpäivänään! 

Määrättynä hetkenä Morriganin kotiin ilmestyy merkillinen Jupiter Pohjoinen, joka
pelastaa tytön ja kiidättää hänet kuolemalta turvaan Nevermoorin kaupunkiin.
Hän pääsee asumaan Jupiterin loisteliaaseen hotelliin, Deukalioniin. Jupiter on
valinnut Morriganin osallistujaksi kokeeseen, jossa sadat lapset pyrkivät kuuluisan
Meineikkaan seuran jäseniksi. Kokeesta selvitäkseen Morrigan tarvitsee
erityiskyvyn, jota hän ei löydä itsestään. Jos Morrigan epäonnistuu kokeessa,
hänen pitää palata kotiin ottamaan vastaan kohtalonsa. Miten Morriganin käy?

Jännittävää kirjaa ei malta laskea käsistään! Se on täynnä erikoisia hahmoja ja
mielenkiintoisia paikkoja, ja pitää otteessaan viimeisille sivuille saakka.

Hameln on täydellisen siisti kaupunki, jossa asuu vain täydellisiä (ja omahyväisiä)
ihmisiä. Vuoden tärkeimpänä päivänä,  kesken Hamelnin Hemaisevin Kersa -
kauneuskilpailun, kaupunkiin vyöryy valtava rottalauma. Kasper -nimisen rotan
johdolla kissankokoiset tuholaiset aloittavat kaupungin järjestelmällisen
sotkemisen. Niillä on silmälaput ja pienet miekat ja ne pystyvät ampumaan
sarjatulella pyllykuulia. Rottalauman perässä kaupunkiin saapuu merkillinen
Pillipiipari, joka lupaa maksua vastaan viedä rotat pois kaupungista.
Kaupunkilaiset tekevät piiparin kanssa sopimuksen, mutta aikovatko he pitää
sen? Mitä tapahtuu, jos he rikkovat sopimuksen?

Mehukkaasti kuvitettu klassikkosadun uudelleenkerronta herättää ajatuksia ja
ravistelee sammaloituneita käsityksiä maailmasta.
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Everest: Archie Greene ja taikurin salaisuus

MAHTIA JA MAGIAA

Brand: Hamelnin pillipiipari

Townsend: Nevermoor - Morriganin koetukset

Harry Potter -
faneille

Seikkailu
jatkuu:



Noin vuonna 50 eaa. roomalaiset ovat miehittäneet koko Gallian (nykyisen
Ranskan) lukuun ottamatta pientä kylää, joka voittamattomaksi tekevän
taikajuoman avulla pitää puoliaan ylivoimaista valloittajaa vastaan. Sarjakuvien
sankari on Asterix, joka seikkailee yhdessä ystävänsä Obelixin kanssa ympäri
muinaista maailmaa.

Obelix putosi pienenä taikajuomapataan, joten juoma vaikuttaa hänessä
pysyvästi. Tästä syystä kylän tietäjä Akvavitix ei anna Obelixin koskaan juoda
taikajuomaa, vaikka tämä sitä aina haluaisikin. Seuraukset voivat nimittäin olla
arvaamattomat. Asterix ja Obelixin kaleeri -albumissa selviää, mitä Obelixille
oikein tapahtuu, jos hän kielloista huolimatta juo taikajuomaa.

Asterix -sarjakuvat ovat hauskoja ja viihdyttäviä, ja täynnä liioiteltuja faktoja
historiasta. Astu kaleeriin ja lähde nauruhermoja kutkuttavaan seikkailuun
muinaiseen Roomaan ja Ranskaan.

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 pahisten pitääkään tehdä
ryhtyäkseen sankareiksi?

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

Goscinny & Uderzo: Asterix ja Obelixin kaleeri

OMIA LEMPPAREITA JA KAVEREIDEN
SUOSITUKSIA

Blabey: Hurja jengi Lisää
sekoilua
luvassa:
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