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Aaron Blabey: Hurja jengi -sarja 1-4. Suom. Annukka Kolehmainen. Into, 2020-.

Herra Suden maine on vähintäänkin kyseenalainen, onhan se tunnettu isoäidin syöjä ja porsaiden

kiusaaja. Silti se haluaa sankariksi. Niinpä se suostuttelee pelottavat petoystävänsä kokeilemaan

hyvien töiden tekemistä. Kissan pelastaminen puusta ja koirien vapauttaminen rankkurilta ei

kuitenkaan onnistu sudelta, hailta, käärmeeltä ja piraijalta kovin luontevasti. Sarjassa on

ilmestynyt neljä osaa, joissa seurataan erikoisen sankarijoukon edesottamuksia.

Pip Bird, kuv. David O'Connell: Yrmeä yksisarvinen -sarja 1-4. 

Suom. Susanna Sjöman. Otava, 2020-.

Mira on innoissaan aloittaessaan viimein Yksisarviskoulun, jossa jokainen oppilas

saa yksisarvisen parhaaksi ystäväkseen. Mira haaveilee säihkyvän uljaasta ratsusta,

mutta saakin parikseen pienen ja pullean Tepon. Teppo rakastaa donitseja ja

kakkaamista, ei niinkään seikkailuja ja sankaritekoja. Alkuvaikeuksien jälkeen

Mirasta ja Teposta tulee kuitenkin rautainen parivaljakko. Sarjassa on ilmestynyt

tähän mennessä neljä osaa. Uusimmassa osassa Mira ja Teppo osallistuvat

Yksisarviskoulun joulujuhliin.

Eva Frantz, kuv. Elin Sandström: Ruukin salaisuus. Suom. Anu Koivunen. S&S, 2021.

12-vuotias Flora muuttaa äitinsä kanssa vanhan kartanon maille juuri ennen joulua. Kun äiti

keskittyy kirjoittamaan uutta kirjaansa, Flora päättää tutkia hylätyn kartanon tiluksia. Flora

huomaa, että kartanossa on tekeillä jotain todella kummallista. Kuka on puutarhassa hiippaileva

outo poika? Miksi kukaan muu ei näe vitivalkoista oravaa, joka tuntuu seuraavan Floraa? Entä mitä

tapahtui kartanon omistaneelle von Hiemsin perheelle?

Vuokko Hurme, kuv. Anni Nykänen: Eläinkirja. WSOY, 2021.

Miten krottikalat houkuttelevat ruokaa luokseen? Mikä

on maailman vaarallisin eläin? Tietokirjassa perehdytään

erilaisiin eläimiin ja niiden käyttäytymiseen. Kirjassa

tutustutaan muun muassa Kuusamon julkkiskarhu

Juusoon, ”mini”sika Estheriin ja kloonilampaisiin. 

Tämän kirjan parissa viihtyvät varmasti kaikki 

eläinten ystävät!



Millainen on parkourpiski tai Taistelukyllikki? Astu sisään runojen kaupunkiin,

niin saat tietää! Runoratsuksi voit valita yksisarvisen, kaksitahtisen tai vaikka

vanhan datsunin. Kekseliäässä runokirjassa tutustutaan jännittävään

mielikuvituskaupunkiin ja sen moniin asukkaisiin.

Anna James, kuv. Paola Escobar: Tilly ja kirjamatkaajat. Suom. Marja

Helanen. HarperCollins Nordic AB, 2021.

11-vuotias Tilly on asunut isovanhempiensa kanssa siitä lähtien, kun hänen

äitinsä katosi pian Tillyn syntymän jälkeen. Tillyllä ei ole ystäviä, mutta toisaalta

hän viihtyy kirjojen maailmassa erittäin hyvin. Tilly huomaa, että kirjakaupassa

vierailee kovin tutun näköisiä hahmoja. Mitä Ihmemaan Liisa ja Vihervaaran

Anna tekevät oikeassa maailmassa? Tilly tutustuu läheisen kahvilan Oskariin ja

kaksikko tempautuu mukaan hurjaan seikkailuun, jossa tutut tarinat saavat

uusia käänteitä.

 Satu Kettunen: Aarteitani Suomesta. Otava, 2021.

Valoisat kesäillat, herkulliset laskiaispullat, suvaitsevaisuus ja rentouttava

mökkielämä. Puhdas luonto houkuttelee naku-uinnille ja maistamaan

ketunleipää. Kuvakirjassa kerrotaan, millaisia tärkeitä ja mukavia asioita

Suomesta löytyy. Millaisia aarteita sinun sydämessäsi on?

Mitä pitäisi tehdä, jos tapaat metsässä karhun? Ja ennen kaikkea, mitä sinun ei pitäisi tehdä?

Kuvakirjan tarinassa reipas partiolainen lähtee metsäretkelle ja hyvät neuvot ovat tarpeen, kun

vastaan tuleekin oikea karhu.

Malin Kivelä ja Martin Glaz Serup, kuv. Linda Bondestam: Jos kohtaat karhun / 

Om du möter en björn. Teos / Förlaget, 2021.

Pia Krutsin, kuv. Jani Ikonen: Kaupunki Kukaties. WSOY, 2021.

 Annika Eräpuro ja Salla Vasenius: Sanni

ja salaperäiset jäljet, Eva Frantz: Yön

kuningatar, Lena Frölander-Ulf: Muru ja

minä metropolissa, Marko Hautala: Lauri

Luu ja riivattu lukukoira, Oskar Källner ja

Karl Johnsson: Tähtiin temmatut, Nora

Lehtinen ja Anne Muhonen: Ainon ja

Matiaksen reissukirja, Joona Leppälä:

ZoneVD kiehtovan tiedon jäljillä, Virpi

Penna: Unto yökodissa, Anders Sparring:

Vorosen perhe - sarja, 

Tietopalat-sarja

Lue myös: 

Saara Obele: Pikkuisen pihan porukka. S&S, 2021.

Pienessä pihapiirissä asuu monenlaisia lapsia. Joku tykkää keppareista, toinen

taas prinsessoista tai glitteristä. Jokainen on hyvä juuri sellaisena kuin on!

Lisää lukemista: lukemo.fi & kirjasampo.fi/sivupiiri

David O’Connell: Hämäränhyssyn mysteerit -sarja.

Suom. Annukka Kolehmainen.  Kumma, 2021.

Archie saa yllättäen tietää perivänsä isosetänsä kuuluisan

karkkitehtaan, makeismyymälät sekä suuren kartanon.

Hämäränhyssyn kaupunki on täynnä merkillisyyksiä ja outoja

olentoja. Myös pahansuovat sukulaiset ja villi taikuus

vaikeuttavat Archien yrityksiä elää ihan tavallista elämää..


