
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 seikkailu tempaa mukaansa! Se on täynnä erikoisia hahmoja ja
mielenkiintoisia paikkoja, ja pitää otteessaan viimeisille sivuille saakka.
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Vinkkisanomat

Fionn matkustaa sisarensa Taran kanssa Arranmoren saarelle vaarinsa
luokse. Fionn ei ole matkasta yhtään innoissaan, koska hän olisi halunnut
jäädä Dubliniin huolehtimaan huonosti voivasta äidistään. Ajatus kesän
viettämisestä ilkeäksi muuttuneen isosiskon ja vieraan vaarin kanssa tuntuu
inhottavalta. 

Arranmoren saari ei kuitenkaan ole mikään tavallinen saari. Se kätkee
sisäänsä salaisuuksia ja pian Fionnille selviää, että hänen vaarinsa on saaren
Myrskynvartija. Vaari on kuitenkin jo vanha ja saari tarvitsee uuden vartijan
suojelemaan saarta sen alla kytevältä pahuudelta. Vartijan pestistä käydään
kovaa kamppailua samalla, kun pahuus voimistuu. Fionn ajautuu hurjaan
seikkailuun yrittäessään selvittää saaren salaisuuksia ja etsiessään tietä
Meriluolaan, jonka kerrotaan toteuttavan toiveita. Onko Fionn kyllin rohkea
kohtaamaan kohtalonsa?

K I R J A V I N K K E J Ä  V I I K E I L L E  J A
K U U K E I L L E

F a n t a s t i s i a  s e i k k a i l u j a

Doyle: Myrskynvartijan saari

Townsend: Nevermoor - Morriganin koetukset

S E I K K A I L U
J A T K U U . . .

Tämä kirja vie mukanaan, eikä sitä malta laskea käsistään. Kauniisti kirjoitettu, jännittävä ja
koskettava seikkailu jättää lähtemättömän jäljen lukijaansa.
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Larsson & Korsell: Pax 1, Loitsusauva

K a u h u n  v ä r i s t y k s i ä

Veljekset Alrik ja Viggo ovat muuttaneet pieneen Mariefredin kaupunkiin
uuteen sijaisperheeseen. Nyt heidän pitäisi hankkia uusia kavereita ja
pysyä poissa hankaluuksista, sillä uudet sijaisvanhemmat Laylah ja Anders
vaikuttavat mukavilta ja hyviltä ihmisiltä. Temperamenttisille ja elämän
nurjat puolet nähneille pojille se ei kuitenkaan ole helppoa. 

Mariefredin kaupunki ei ole ihan tavallinen kaupunki. Kaupungin kirkon alla
on salainen kirjasto, johon on kätketty arvokkaita kirjoja taikuudesta ja
pahuuden olentojen torjumisesta. Sen kaksi iäkästä vartijaa, Estrid ja
Magnar, etsivät tehtävälleen seuraajia, jotka voisivat auttaa kirjaston
suojelemisessa. Pahuus on nimittäin voimistumassa ja pimeys astumassa
sisään...

Pojat törmäävät Estridiin ja Magnariin erilaisten sattumusten kautta ja ennusmerkit tuntuvat
täyttyvän. Vartijat päättävät testata poikien kykyjä selvittääkseen, onko heistä vartijoiksi. Testi
muuttuu yllättäen hengenvaaralliseksi, kun mahtava loitsusauva päätyy vääriin käsiin. Miten pojat
selviävät? Onko heissä kylliksi rohkeutta ja älyä tukalassa tilanteessa?

Kammottava ja hermoja raastavan jännittävä kirja sopii kaikille kauhun ystäville. Uskallatko lukea ja
astua Mariefredin synkkään kaupunkiin? Ei heikkohermoisille!

Gaiman: Hautausmaan poika
Ei-kukaan "Eikku" Owensin tarina alkaa karmivalla tavalla. Jack-jokamiehet
tappavat hänen muun perheensä ja 1,5-vuotias Eikku päätyy sattumusten
kautta kodin lähellä olevalle hautausmaalle. Aikaa sitten kuollut Owensin
pariskunta ottaa kaikkia sääntöjä rikkoen elävän pojan huostaansa
suojellakseen tätä Jack-jokamiehiltä. Eikulle annetaan kunniakuolleen arvo, ja
hän jää asumaan hautausmaalle. 

Hautausmaalla hän on turvassa jokamiehiltä, ja oppii hiipumaan, liukumaan ja
kävelemään uniin. Elämä hautausmaalla ei kuitenkaan ole täysin turvallista,
sillä siellä asuu myös erilaisia hirviöitä. Eikku esimerkiksi joutuu vastatusten
vanhaa hautaa vartioivan hyytävän pelottavan Hurmeleikin kanssa, ja
kammottavat guulit yrittävät houkutella Eikun painajaiskaupunkiinsa. 

Vaikka kuolleet hoivaavat Eikkua parhaiden taitojensa mukaan, Eikku on elävä ja kaipaa elävien
maailmaan. Tilaisuus tarjoutuukin, kun Eikku aloittaa koulunkäynnin normaalissa elävien koulussa.
Pärjääkö hautausmaalta saatujen oppien kanssa elävien maailmassa? Entä saavatko Eikkua vieläkin
vaanivat Jack-jokamiehet hänet kiinni?

Hautausmaan poika on jännittävä ja paikoin kipristelevän pelottavaa luettavaa. Sopii kaikille
jännittävistä kauhutarinoista pitäville! 
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Lipasti: Luutarhurin tapaus

N a u r u n  k i h i n ä ä

NEROPATIN

PÄIVÄKIRJOISTA

PITÄVILLE!

Oskarin 7A-luokka on lähdössä luokkaretkelle. Oppilaat haaveilevat
matkasta New Yorkiin tai Pariisiin, mutta matkakassaa on vain 34 euroa,
jolla pääsee opettajan mukaan (hyvällä tuurilla) koulun takapihalle ja
takaisin. Niinpä opettaja järjestää retken kaupungin kaivokseen. Ja jos se ei
ole jo tarpeeksi noloa, kaivoksen johtaja sattuu olemaan Oskarin isä. Mikä
voisi olla nolompaa, kuin luokkaretkellä mukana oleva isä?!?

Kaivoksesta on löytynyt merkillinen ovi, jota kukaan ei ole saanut auki.
Kuinka ollakaan, oppilaat onnistuvat avaamaan oven, ja löytävät sen takaa
kammottavan Luutarhurin. Paetessaan pukinsorkkaisen olennon
puutarhasta, he vahingossa vapauttavat sen ja vievät mukanaan
maanpinnalle. Koulussa ja kaupungissa alkaa tapahtua kummallisia juttuja,
ja oppilaat ovat vakuuttuneita Luutarhurin syyllisyydestä. Yhdessä he
yrittävät saada Luutarhurin kiinni, ja pakoilla samalla perunapakoputkessa-
tapauksen suututtamaa rehtoria. Miten Luutarhurin saa kiinni? Entä mikä
osuus rehtorilla on koko jutussa?

Hirmuisen hauska sarjakuvilla täydennetty tarina aiheuttaa äänekkäitä
naurunpyrskähdyksiä. Ei vakavamielisille! Luutarhurin tapaus aloittaa
Oskari Onniston uskomattomat vastoinkäymiset -sarjan.

Jack Sullivan on tavallinen 13-vuotias poika. Hän on orpo ja asunut useissa
eri kodeissa, kunnes päätyi Robinsonien perheeseen Wakefieldin
kaupunkiin. Hänen sijaisperheensä tuntuu halunneen hänet vain
haravoimaan lehtiä, mutta koulussa hän saa ensimmäistä kertaa
elämässään oikean ystävän, Quint Bakerin. Elämä tuntuu hymyilevän ja
Jack jopa työskentelee koulun lehdessä ihastuksensa June Del Toron
kanssa, mutta...no...maailmanloppu iskee. 

Ihmiset alkavat muuttua zombeiksi ja kaduilla riehuu mitä
eriskummallisempia hirviöitä. Jack joutuu eroon muista, eikä hänen auta
muu kuin ryhtyä hirviöntappajaksi löytääkseen ystävänsä ja
pelastaakseen Junen. June nimittäin aivan varmasti kaipaa pelastamista ja
palvoo sen jälkeen Jackia sankarinaan! Omat haasteensa tavoitteiden
saavuttamiseen tuo pelottavan älykäs ja valtavan suuri hirviö Räyhis, joka
metsästää Jackia. Löytääkö Jack ystävänsä? Entä saako hän suoritettua
äärimmäisen taidonnäytteen ja pelastettua Junen? Kaipaako June
pelastamista?

Hulvattoman hauska zombipläjäys kaikille huumorin ja hirviöiden ystäville.
Kirja aloittaa moniosaisen sarjan, joten Jackin hirviö- ja zombikohellusten
parissa voi viettää pidempäänkin. 

Brallier: Maailman viimeiset tyypit

L U E
M Y Ö S



Alice Jones on matematiikasta ja arvoituksista innostunut 11-vuotias
koululainen. Hän viihtyy omissa oloissaan ja toisten ihmisten kanssa
toimiminen on hänelle hieman hankalaa. Alicen vanhemmat ovat
eronneet ja hän asuu vakituisesti isänsä kanssa. Hänen siskonsa
Della, joka asuu tyttöjen äidin luona, on muuttanut kesälomaksi
Alicen ja isän luokse äidin tehdessä töitä Italiassa.

Alice on saanut jonkin verran mainetta mysteerien ratkojana. Kun
kuuluisa tiedemies, tohtori Learner, katoaa jäljettömiin hänen
koulukaverinsa Sammyn isän yrityksestä, Sammy värvää Alicen
selvittämään kadonneen tohtorin arvoituksen.

Tohtori Learner kehitteli parhaillaan näkymättömyyspukua ja
ensimmäinen mysteeri onkin, kuinka hän katosi lukitusta huoneesta?
Onko hän saanut puvun kehitettyä? Näkymättömyyspukua
havittelee kilpaileva yritys ja siitä on kiinnostunut myös FBI, joten
jännitystä ei tästä tehtävästä puutu. Onneksi Alice on rohkea ja
sinnikäs, ja saa myös apua yllättävältä taholta. Löytyykö tohtori
Learner? Entä keitä ovat hämäräperäiset miehet, jotka seuraavat
Alicea joka paikkaan?

Kirja on viihdyttävä ja sopivan jännittävä. Suosittelen kaikille
arvoitusten ja jännittävien käänteiden ystäville.

Marjut Virkkunen muuttaa perheensä kanssa uudelle paikkakunnalle ja
aloittaa siellä seitsemännen luokan. Alku ei ole lupaava; äitinsä virheen
takia hän tulee kouluun viikon myöhässä. Luokissa on vapaana enää
eturivin jämäpulpetit ja hänelle annetusta käytävän kaapista löytyy
jotain, joka tekee kuolemaa. Uusien ystävien saaminen on hankalaa ja
opettajat kinuavat häneltä poissaolotodistusta ensimmäiseltä viikolta.
Kaiken lisäksi ruokalasta ei saa kasvisruokaa ilman kasvisruokatodistusta. 

Entistä kotiaan ja kavereitaan kaipaava Marjut alkaa viesteissään kertoa
parhaalle ystävälleen Sannille valkoisia valheita uudesta koulustaan ja
elämästään. Pian hän onkin sotkeutunut valheiden verkkoon, ja suhde
Sanniin tuntuu rakoilevan. Lisäksi uusien kavereiden puute, ällöttävä
Riku, jota luullaan Marjutin poikakaveriksi, rasittava pikkuveli ja
hölmöilevä äiti aiheuttavat Marjutille harmaita hiuksia. Saako Marjut
elämäänsä raiteilleen?

Tihinen: Virkkusen viisitoista valetta

Rubin: Näkymätön vihje

Virkkusen viisitoista valetta kertoo uudelle paikkakunnalle sopeutumisen
haasteista, ystävyys-suhteiden hankaluuksista ja siitä, mihin pienet
valkoiset valheet voivat johtaa. 

V a l h e i t a  j a  a r v o i t u k s i a
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