
VINKKISANOMAT
Kirjavinkkejä kolkeille ja nelkeille

Olivian paras ystävä harrastaa ratsastusta ja käy joka viikko tallilla
ratsastamassa. Olivia on kuitenkin harmikseen allerginen, eikä voi
mennä mukaan. 

Eräänä päivänä Olivia löytää ojasta hylätyn keppihevosen ja
pelastaa sen. Yhdessä ystäviensä kanssa hän alkaa rakentaa
Onnentähdelle omaa tallia, ja pian kaikilla hänen ystävillään on
omat keppihevoset. Onnentalli on perustettu! Eräässä
epäonnisessa hevosnäyttelyssä Olivia kaatuu Onnentähden
kanssa ja se menee rikki. Miten Onnentähden käy?

Mukavaa luettavaa kaikille heppafaneille!
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JALO: OLIVIA JA ONNENTÄHTI

HAI: KURNIVAMAHAINEN KISSA
Pieni tyttö tapaa valtavan kissan, jolla on vaativasti kurniva maha. Kissa on jo
ahminut ihmisiä, armeijoita, metsän eläimet, meren kalat ja kaikki viljat, sekä juonut
kaiken veden, mutta edelleen sillä on nälkä. Se haluaa syödä myös tytön, mutta
suostuu antamaan tälle yhden päivän aikaa etsiä kissalle muuta syötävää. 

Kissa ja tyttö kulkevat läpi tyhjän ja kuivan maan, mutta eivät löydä mitään syötävää.
Joutuuko tyttö nyt kissan ruoaksi? Miksi kissa ahnehtii ja haluaa syödä koko
maailman?

Fantastinen satu kertoo ahneudesta ja pienen tytön voimasta ja
vaikutusmahdollisuuksista. Kiehtova mustavalkokuvitus lisää tarinaan salaperäistä
kauneutta. Sopii kaikille satujen (ja kissojen) ystäville.

PAASTO: ANNI KAVERINKESYTTÄJÄ
Anni on vauhdikas nelkkiluokkalainen, ja juuri saanut lemmikiksi possun. Possu vain
on huono kesyyntymään (eli ystävystymään), ja kipittää karkuun aina Annin
lähestyessä. Myös Anni tuntee olevansa huono ystävystyjä. Hänen paras kaverinsa on
muuttanut Yhdysvaltoihin ja koulu-Anni, tuo tylsä ja ujo tapaus, huomaa seisovansa
yksikseen koulun pihalla katsomassa muiden leikkimistä. Miksi koulu-Anni ei voisi
olla samanlainen kuin reipas ja hauska koti-Anni?

Voisiko Anni ryhtyä kaverinkesyttäjäksi ja kesyttää kaverin samoin kuin Vaapun, tuon
vastahakoisen lemmikkiporsaan? Onneksi apuna on selkäleikkauksesta toipuva
isoveli, jolla on aina aikaa Annille. Hänen neuvoillaan Vaappu ja uusi kaveri varmasti
kesyyntyvät! 

Hauska ja hyväntuulinen kirja lemmikkipossuista ja ystävystymisestä! Annin tarina
jatkuu kirjassa Punaisella matolla.



KAUHUN HETKIÄ

Päivitetty
viisikko!

MAZETTI: VARJOJA JA VAKOOJIA
Julia on raivoissaan! Hänen vanhempansa aikovat lähettää hänet ja hänen
pikkusiskonsa Pörrin erikoisen Frida-tädin luokse Uikkusaareen koko kesäksi. Julia
on varma, että täti ei muista edes ruokkia heitä. Saarelle ovat tulossa myös heidän
serkkunsa Jori ja Alex, joita he eivät edes tunne. Kesästä tulee taatusti aivan kamala,
viis siitä, että he saavat ottaa kissansa Katinryökäleen mukaan.

Serkut paljastuvat kuitenkin mukaviksi tyypeiksi, eikä Frida-tätikään ole ollenkaan
niin outo kuin Julia muistaa. Lisäksi saarella tuntuu tapahtuvan kummia.
Ruokakellarista häviää ruokaa ja joku käyttää pihan vesipumppua öisin. Onko
saarella vakoojia, karkulaisia tai tuhopolttajia?!? Kun täti joutuu lähtemään
mantereelle pariksi päiväksi, serkukset jäävät saarelle yksin. On tullut aika selvittää,
kuka saarella piileskelee!

Mukavan jännittävä ja mukaansatempaava seikkailu saattaa aiheuttaa
lukuahmintaa!

HOLOPAINEN: NUKU, NUKU LELUSENI (IIK! 4)
Viidesluokkalaiset kaksoset Saku ja Sussa viettävät kesäloman viimeisiä viikkoja
helteestä kärsien, kun heidän pikkusiskonsa Siiri houkuttelee heidät retkelle
metsään vanhalle kirkolle. Retkellä Siirin ruokkima naakka joutuu ketun
hampaisiin ja sisarukset hautaavat sen metsään kauniin kiven viereen
lohduttaakseen surullista Siiriä. Lasten kauhuksi naakka koputtelee seuraavana
yönä Siirin ikkunaa, ja katselee heitä verisine höyhenineen...

Naakan henkiinheräämisestä innostunut Siiri päättää haudata saman kiven
juurelle kasan pehmoeläimiään, koska haluaa niiden heräävän henkiin. Ainoa
ongelma on, että palaavat olennot eivät taida ollakaan niin mukavia...Mikä
herättää haudatut henkiin? Onnistuvatko lapset rikkomaan kirouksen ennen kuin
on liian myöhäistä?

Sopivan karmivaa luettavaa tarjoileva Iik!-sarja sopii kaikille kauhun ystäville. Älä
anna hieman ankean kannen hämätä vaan tartu tähän, jos pidät pelkäämisestä!

DITERLIZZI: SPIDERWICKIN KRONIKAT 1, HALTIJAKIRJA
Kaksoisveljet Jared ja Simon muuttavat yhdessä äitinsä ja isosiskonsa Malloryn
kanssa outoon hajoamispisteessä olevaan taloon. Katto ja lattiat ovat lahoja ja
talo tuntuu pysyvän vain vaivoin pystyssä. Jared ei olekaan muutosta yhtään
innoissaan ja on joutunut sen takia viime aikoina vaikeuksiin koulussa. 

Outo talo tuntuu kätkevän sisälleen salaisuuksia. Lapset kuulevat seinän sisältä
erilaisia rapisevia ääniä ja löytävät niitä seuratessaan kammottavan pesän
seinän sisältä! Mallory päättää hajottaa sen, ja aloittaa samalla tahtomattaan
outojen tapahtumien sarjan. Joku selvästi tekee talossa kiusaa, mutta kuka? 

Taloa tutkiessaan Jared löytää ikkunattoman ja ovettoman huoneen, sekä hyvin
piilotetun kirjan, joka kertoo oudoista taruolennoista. Voisiko kirja olla totta?
Kaikista varoituksista huolimatta Jared ei voi antaa kirjan olla rauhassa. Mitä
siitä kaikesta seuraa...?

Jännittävä ja nopealukuinen kirja. Siinä on hyvä kuvitus ja tekstiä juuri sopivasti.
Sisarusten seikkailut jatkuvat sarjan muissa osissa, joten kutkuttavaa luettavaa
riittää! 



MYSTISIÄ TARINOITA

Neiti Kymene asuu suuressa talossa kaukaisen kylän korkeimmalla kukkulalla.
Hänen valtava, viisikerroksinen asumuksensa on lähes tyhjä. Siellä asuu vain neiti
Kymene ja hänen kaksitoista apinaansa. Kukaan ei ole kulkenut kynnyksen yli
vuosikausiin. Ihmisiä inhoavan neidin puutarhassa kulkee pelottavia bengalin-
tiikereitä pitämässä tunkeutujat loitolla. 

Eräänä päivänä neidin ovikello soi. Ovella on pieni poika, joka etsii Rohkeuttaan,
eikä suostu lähtemään, ennen kuin on löytänyt sen. Neidin harmiksi poikaa
seuraa pian hänen kaksi serkkuaan, nenäkäs Susanna ja tarkkasilmäinen
Anneliisa. Lapset järkyttävät järjestystä ja yksityisyyttä vaalivaa neiti Kymeneä, ja
taloon kätketyt salaisuudet alkavat vähitellen paljastua. Keitä lapset ovat? Entä
neiti Kymene itse? Miksi talo on niin aavemaisen tyhjä?

Ihmeellisen talon arvoitukset selviävät vähitellen tässä kutkuttavassa
kertomuksessa. Jännittävä, hauska ja oivaltava kirja sopii kaikille mysteereistä
kiinnostuneille. 

HAI: NEITI KYMENEN IHMEELLINEN TALO

HURME: VÄRIKKÄÄT - TIUKUN SALAISUUS
Tiuku on 10-vuotias tyttö, jonka perheellä on salaisuus. Heillä on outoja värivoimia,
ja he pystyvät liikuttamaan tahtonsa voimalla oman värisiään esineitä. Tiukun väri
on punainen ja hänen siskonsa Merin väri sininen. Värivoimien paljastuminen on
Tiukun vanhempien mielestä niin vaarallista, että niistä ei saa kertoa kenellekään.
Kouluun mennessään ja muita ihmisiä tavatessaan Tiukun ja Merin pitää haalistua
ja salata voimansa. Salaisuuden pitääkseen perhe muuttaa vähän väliä, eikä asetu
minnekään pitkäksi aikaa.

Kun perhe muuttaa Ruskarinteen taloyhtiöön, Tiuku tuntee olonsa oudoksi. Hän
ei halua enää piileskellä ja muuttaa jatkuvasti. Hän haluaa leikkiä pihan lasten
kanssa, saada ystäviä ja elää normaalia elämää. Mitä kaikkea Tiuku on valmis
tekemään tehdäkseen vaikutukseen uusiin ystäviinsä? Miksi vanhemmat
välttelevät salaisuudesta puhumista? Entä mitä on siellä täällä pyörivä uhkaava
harmaus?

Kirja on mukava sekoitus tavallista arkea ja taikuutta, ja se aloittaa uuden
Värikkäistä kertovan sarjan.

O'CONNELL: KARKKITEHTAAN KUMMITUS
Archie perii yllättäen edesmenneeltä isosedältään valtavan kartanon ja
maailmankuulun makeistehtaan. Uusi iso koti, mieletön omaisuus ja valtavat
määrät karkkia - Melkoinen onnenpotku! 

Kun Archie muuttaa äitinsä kanssa kartanoon, hän kuitenkin tajuaa, että kaikki
ei ole hyvin. Isosetä jätti Archielle mysteerisen tehtävän, jonka ratkaisemalla
Archie voi osoittaa olevansa suvun perinnön arvoinen. Jos Archie ei selvitä
arvoitusta ajallaan, koko karkkitehtaan tulevaisuus on vaakalaudalla!

Archie aloittaa yhdessä uusien ystäviensä kanssa tehtävän ratkaisemisen.
Onnistuuko hän tekemään sen ennen kuin pahasuovat sukulaiset sotkevat
suunnitelmat? Entä kuka kumma seurailee Archien tekemisiä?

Hauska ja kummallisia olentoja tulviva kirja aloittaa Hämäränhyssyn mysteerit -
sarjan. Tämä on oivallista luettavaa karkkihampaan kolottaessa! Saattaa tosin
aiheuttaa pahenevaa makeanhimoa...



Neropatin päiväkirjat on luettu, mitä seuraavaksi? Vastaus on helppo: tämä kirja.
Neropattien sankarin Greg Heffleyn paras kaveri Rowley Jefferson seikkailee nyt
omassa sarjassaan (tämä on sen toinen osa). 

Rowley kirjoittaa omaa iltasatuaan. Tarina muuttuu koko ajan mielikuvituksellisem-
maksi, koska Greg on tyytymätön lähes kaikkeen Rowleyn keksimään. Rowley
arvostaa kiltteyttä ja hyvää käytöstä, mutta Greg vaatii toimintaa ja tappelua.
Iltasatu alkaa siitä, että huilua soittava Roland ja muskelimies Garg Barbaari
lähtevät kotikylästään pelastaakseen Rolandin äidin Valkoisen Velhon kynsistä.

Seikkailussa riittää vaaroja ja outoja otuksia. Rolandin joukko kasvaa matkan
varrella. Viimein seurue seisoo Valkoisen Velhon Jäälinnan paksun muurin varjossa.
Mitkä voimat vievät Rolandin läpi jäämuurin? Kuka on juonitellut Rolandin matkan,
ja miksi? Kirjaa voi suositella Neropattien lukijoille ja pähkähullujen tarinoiden
ystäville. 

Laurin isä väittää olevansa supermies. Laurin mielestä tämä olisi täysin järjetön
julistus, ellei viime aikoina olisi tapahtunut kaikenlaista kummaa. Isä saattaa
esimerkiksi rynnätä yhtäkkiä vaatehuoneeseen ja tulla hetken kuluttua takaisin
parvekkeelta vaatteet multaisina. Isä kertoo Laurille, että hänellä on supervoimat, 
-kuulo ja -näkö, ja että hän osaa lentää. Laurin on vaikeaa kuvitella isän muhkeaa
vartaloa liitämässä poutapilvien seassa, mutta hänen ei auta kuin uskoa isän antaessa
lentonäytteen.

Isällä alkaa armoton supermiestreeni, ja hän hioo taitojaan ahkerasti. Kun varsinaiset
sankarityöt alkavat, isällä on yhä vähemmän aikaa perheelleen. Sitten kerrostalon
ylimpään kerrokseen muuttaa pyörätuolissa oleva Hanna, joka ei pääse hissittömässä
talossa ulos. Laurin isä ei ehdi auttaa, joten Lauri päättää toimia itse. Voisiko hänestä
tulla supersankari, joka auttaisi Hannaa? Ketkä oikeastaan ovat supersankareita?

Hervottoman hauska ja kikatusta aiheuttava kirja, jossa kuitenkin pohditaan myös
tärkeitä kysymyksiä. Kaikille tilannekomiikan ystäville!

Astra perheineen on muuttamassa Nova Mundiin, kaukaiselle planeetalle, jonne
matkustaminen kestää 199 vuotta. Perhe kuljetetaan sukkulalla valtavalle
avaruusalukselle. Muu perhe valmistautuu pitkiin uniin horrostuskapseleissa, mutta
nälkäinen Astra seuraa robotti Pilbeamia ruokasaliin ja tilaa valtavalta
ruokatietokoneelta äärimmäisen kakun. Kakkua ei kuulu, ja Astrakin ohjataan
kapseliinsa.

Puolivälissä matkaa Astra säpsähtää hereille. Tilanne aluksella on käymässä
pelottavaksi. Astran kakkutoive on toteutunut hampaat omaavien
ihmissyöjäkakkujen muodossa. Aluskin on ajautunut väärälle kurssille. Kaiken lisäksi
avaruuskansa pogliitit, omien sanojensa mukaan parhaat syvän avaruuden
pelastusasiantuntijat, alkavat hajottaa alusta ja varastaa tavaroita, ennen kaikkea
rakastamiaan lusikoita. Astra ja Pilbeam joutuvat kiperään tilanteeseen. Onneksi
apua saadaan Nimettömältä kauhulta, limaiselta löllöltä.

Totisen ja toteavan tekstin sekä eläväisen kuvituksen yhdistelmä luo humoristisen,
mielikuvituksellisen ja jännän avaruusseikkailun. Miten on, kuka syö ketä: ihmiset
kakkuja vai kakut ihmisiä?

HASSUNHAUSKAA

KINNEY: MAAILMAN PARHAAN KAVERIN SEIKKAILU

PARVELA: ISÄNI ON SUPERMIES

REEVE: ASTRA JA AVARUUSKAKUT


