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MUITA HUIPPUJUTTUJA:

AVARUUSHIIRISTÄ SUPERSANKAREIHIN

Hulvattoman hauskan Koi-

ramies-sarjiksen uusin osa.

Koiramiehen kopilla perus-

tetaan supersankarikerho.

Kuka on pahis, kuka hyvis?

Miksi? Ja miksi miksi?
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HURJAA HELPPOLUKUISTAHai: Painajaispuoti. Hirmuinen jumimies
Ninni saapuu aamulla työpaikalleen

Painajaispuotiin. Puoti on muuttunut

hytisyttäväksi lumilinnaksi. Paikalle on

myös ilmestynyt salaperäinen Jumimies.

Mikä aiheuttaa vaaralliset sääolosuhteet?

Miten tilanne korjataan? Millainen

hurjimus paljastuu pörröisen Jumimiehen

turkin alta?

Kuhlmann: Armstrong. Erään hiiren kuuseikkailu  Pilkey: Koiramies. Kirppujen herra

Itkonen: Kaikki hyvin kasvimaalla
Onko sinulla kevättä rin-

nassa? Siihen tunnelmaan

sopivat runot, joissa mehi-

läinen käynnistää mope-

diaan, mustarastas konser-

toi  ja tuomi tuoksuu.

Upeasti kuvitetussa kuvakirjas-

sa pieni hiiri toteuttaa suuren

unelmansa, siitä tulee Kuuhiiri.

Muiden hiirien mielestä Kuu on

herkullinen juustopallo, mutta

pikku hiiri tarkkailee taivasta

öisin teleskoopillaan ja tietää

Kuun olevan jotain ihan muuta.

Rohkeus ja uteliaisuus vievät sen

 huimaan seikkailuun halki sysimustan avaruuden.

Birck: Jojo. Pieni koira suuressa vaarassa
Sympaattisen  lammaskoira  Jojon  rauhalli-

nen kesäaamu katkeaa. Jojon ystävä, lam-

maskoira Parta, katoaa. Seudulla liikkuva

koiravaras johdattaa Jojon yölliselle etsin-

täretkelle vaaroja kaihtamatta.

SELKEÄN
TEKSTIN
KOIRA-

SEIKKAI-
LUJA
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Kevin on lentävä pullea poni. Se asustelee pik-

kukaupungissa ystäviensä Maxin ja Daisyn

asuintalon katolla. Kevin rakastaa keksejä yli

kaiken, ihan kaikenlaisia keksejä. Nyt siitä

koituu Kevinille hankaluuksia. Kaupungissa

toteutetaan julkea keksiryöstöjen sarja. Epäily

kohdistuu Keviniin, koska kaupan katossa on

pullean ponin muotoinen reikä. 

Hevosvankilan uhka saa Kevinin pakenemaan

lentäen Maxin kanssa. Mistään ei enää löydy

lohduttavia keksejä, tarjolla on vain kauhean

pahanmakuinen uutuustuote, Itukäntty.
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Mira on haaveillut Yksi-

sarviskoulusta ja ikiomasta

yksisarvisystävästä jo ties

miten pitkään. Kun hän vii-

mein pääsee kouluun, hänen

yksisarvisystävänsä ei kui-

tenkaan ole ihan sitä, mitä

hän kuvitteli. 

Teppo on pullea herkkuja rakastava laiskimus,

joka ei edes säihky yhtään. Muihin yksisar-

visiin verrattuna ero on huomattava. Mira on

kuitenkin luottavainen. Hänestä ja Teposta

tulee varmasti ylimmät ystävykset! Vai tuleeko?

Aiheuttaako Teppo vain ongelmia? Pääsevätkö

he koskaan osallistumaan Taikalaukkaan? 

Hauska ja säihkettä täynnä oleva tarina.

Tilda ja Oliver muodostavat

yhdessä koiransa Oton

kanssa Virtakylän etsivä-

kaksikon, joka ratkoo ri-

koksia ja auttaa poliisia

työssään. 

Tuulenpuuska lennättää

Oliverin kasvoille epäilyt

tävältä vaikuttavan ostos-

listan. Tutkimukset johdat-

tavat etsivät  Virtakylän

hotelliin ja heille selviää,

että roistot aikovat varas-

taa    taidemuseossa   esillä 

olevan timantin. Keitä rosvot ovat? Milloin

murto tapahtuu? Pystyykö etsiväkaksikko rat-

kaisemaan rikoksen ennen kuin on liian

myöhäistä?

Etsiväkaksikosta kertovat kirjat ovat mukavan

nopealukuisia ja jännittäviä dekkareita.

Mortina on zombityttö, joka perheineen kut-

sutaan sukulaisvierailulle Lumolammelle Villa

Perikatoon. Vierailu alkaa hyvin, mutta sitten

talon eteen ilmestyy totinen mies, joka kiin-

nittää porttiin kyltin. Talo aiotaan huuto-

kaupata, koska sen oletetaan olevan autio.

Mortinalle   sukulaisineen   tulee   kiire   keksiä

keinot kummitustalonsa pe-

lastamiseksi.

Punaisen täysikuun alla val-

mistuu padallinen taikajuo-

maa. Riittääkö juoman teho  

palauttamaan zombit het-

keksi eläviksi? Kuinka käy

Lumolammen talon?

Daisy ja Max punovat juo-

nen houkutellakseen oikean

keksivarkaan ansaan. Mikä

kumma tupsahtaa taivaalta?

Minkä voimalla se kulkee?

Seuraa hurjien takaa-ajojen

yö.

Bird: Yrmeä yksisarvinen

LUE MYÖS MUUT
ETSIVÄKAKSIKKO-

KIRJAT

Horst: Operaatio tuulenpuuska

Cantini: Mortina ja loma lumolammella

Reeve: Kevin ja keksirosvo
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Sara ja kissansa Sassafrassa tykkäävät tieteistä ja auttavat taikaotuksia.

Pensaasta hiipii esiin pörröinen ja säikky hirviö. Hirviön suuri haave on

päästä osallistumaan vuosittaisiin hirviökarkeloihin, joihin on aikaa vain pari

päivää. Hirviöllä on kuitenkin iso murhe: sen turkki on aivan homeessa eikä

se kehtaa siksi näyttäytyä tanssiaisissa. 

Sara syventyy hirviön pulmaan, mutta ratkaisu ei löydy ihan helposti. Kotinsa

keittiösta Sara löytää säilöntäaineita, joiden avulla homeen kasvun voisi ehkä

pysäyttää. Arvaatko millaisilla aineilla  hirviön tukalaa oloa yritetään

helpottaa? Toteutuuko hirviön toive tanssiaisista?
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Ellan luokka on käynyt kakkosta vuodesta toiseen, tai ainakin kirjasta

toiseen.  Mutta ovathan he viimein siirtyneet kolmoselle. Muutakin

erikoista  tapahtuu. Luokan ope ilmoittautuu yllättäen uuteen

kykykilpailuun, Talitinttiin. Hän aikoo voittaa opettamalla.

 

Hämmästynyt luokka kohtaa pian viihdeohjelmaa suurem-

pia murheita. Koronavirus leviää, koulu suljetaan ja luokka

siirtyy etäopetukseen. Selviää myös, että koko koulun kohta-

lo on vaakalaudalla. Ella ja kaverit eivät jää pitkäksi aikaa ih-

mettelemään. Koulu on pelastettava! Yhteistyöllä ratkaisut löytyvät! 

                    

Kaverukset Patrik ja Irene ovat voittaneet matkan Kanarialle. Odotettavissa

on löhöilyä uima-altaalla, huvittelua huvipuistossa ja palautumista aiem-

mista seikkailuista. Seurueeseen kuuluu myös Irenen äiti sekä superseniorit:

Patrikin mummo, keksijä-Sakke sekä ryhmän pomo Stiina-Bella.

Hotellilla poseeraa Alfredo, urheilusankari, joka rakastaa itseään ja mitalei-

ta. Ihmetystä aiheuttaa myös tätiporukka, jolla on huonot käytöstavat ja

karvaiset jalat. Seuraa varkauksien sarja. Kuka pihistää kenenkin mitalit?

Ketkä ovat naamiotuneet kiristäviin mummomekkoihin?

Markus toteuttaa unelmansa ja perustaa leikkimökkiin oman etsivätoimis-

ton. Avukseen hän pestaa pikkusiskonsa Lisan sekä naapurin Linnean.

Linnea haluaa esitellä sisaruksille uuden papukaijansa, pölisevän ja töyhtö-

päisen Naken.

Vierailu Linnean kotona johdattaa etsivät ensimmäisen juttunsa pariin etsi-

mään kadonnutta testamenttia. Ei aikaakaan, kun Nakkekin katoaa. Lapset

keräävät johtolankoja ja lintu löytyy. Lopullinen vihje papukaijavarkaasta

saadaan Nakelta. Onko sillä tietoa myös testamentin kätköpaikasta?

Citro: Saraja Sassafrassa. Hirviöitä ja hometta

Parvela: Ella ja kaverit etäkoulussa

Klassikko-
sarja 

Jalo: Kotikulman etsivät. Kadonneen linnun salaisuus

Klingenberg: Patrik ja superseniorit. Mahtava Alfredo
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J y v ä s k y l ä n  k a u p u n g i n k i r j a s t o n
l a s t e n -  j a  n u o r t e n o s a s t o n  b l o g i :

Kiinnostaako sinua,

miten erilaiset koneet

ja laitteet toimivat?

Jos vastaat kyllä, kan-

nattaa tarttua tähän

kirjaan. Siinä kerro-

taan esimerkiksi, mi-

ten matkapuhelin, vii-

vakoodinlukija,   liuku-
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Kirjavinkkejä kesään:

Lukemalla lentoon - 

Lukudiplomi

Mikä sinua pelottaa?

Luultavasti jokainen

pelkää joskus jotain.

Usein pelot ovat sel-

laisia, etteivät toiset

niitä välttämättä ym-

märrä (tämän kirjoit-

taja pelkää samma-

koita).  Pelko   on  osin

portaat, nitoja ja jääkaappi toimivat. Kirjan

lopussa on sanasto, josta voi tarkistaa vieraita

ja vaikeita sanoja. 

hyväksikin, ei  tule tehtyä ihan hullun-

rohkeita juttuja.  Peloista kannattaa

kuitenkin puhua toisi l le,  sitä kautta ne

helpottuvat.  Tämän kirjan lukeminenkin

voi auttaa, koska se sekä naurattaa että

lohduttaa.

 Ip: Oivat aivot.Mitä päässäsi tapahtuu?
Tämä onkin aikamoi-

nen kysymys! Aivot

ovat hienostunut ja

monimutkainen järjes-

telmä.  Aivot ovat

myös kurttuiset ja

niissä on silta. Tie-

teellistä tietoa haus-

kassa muodossa!

 kallellaankertomuksiin.wordpress.com

Martin: Miten kaikki toimii?

Lisää lukuvinkkejä:

Kunnas: Pieni pelkojen kirja

Vinkit


