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Emilia Aakko ja Veera Aro: Kaiho-kotitonttu ja rauhaton rantaloma.

Kumma 2022.

Kaiho-kotitonttu on ollut tuuraamassa Koikkalaisten perheessä puolitoista vuotta, kun hän saa

sijaistamaltaan Untamo-serkulta postia. Untamo kutsuu Kaihon ja Koikkalaiset Rodokselle ja

pyytää tuomaan mukanaan aamutossusängyn. Pian Kaiho ja Koikkalaiset saapuvat Kreikkaan,

jossa Untamo kaivaa tuliaispedistä esiin olkitähden. Tähden pitäisi toteuttaa toiveita, mutta mitä

tapahtuu, kun Kaiho onnistuu rikkomaan tähden? Lisähuolta aiheuttavat paikalliset

tavernatontut, joiden vilkkaaseen seuraan Kaiho ei meinaa sopeutua. Lue myös sarjan

ensimmäinen osa, Kaiho-kotitonttu ja karanneet kärsiväiset (Kumma 2021).

Malin Falch: Pohjantuli -sarjakuvasarja. Story House Egmont 2021-2022. Suomentanut

Jonna Joskitt-Pöyry.

Malin Falchin kirjoittama ja kuvittama Pohjantuli on tarumainen seikkailu,

täynnä pohjoista taikaa ja ihmeitä. Sarjan ensimmäisessä osassa 14-vuotias Sonja

saa Henrik-sedältään rippilahjaksi hopeasoljen, jonka setä on löytänyt

matkoillaan. Seuraavana yönä solkea tulee etsimään erikoinen poika, Espen.

Espenin mukana Sonja saa matkata toiseen maailmaan, Peikkolaaksoon,

jännittäviin ja taikuudentäyteisiin seikkailuihin. Pohjantuli-sarjan toinen ja

kolmas osa seuraa Sonjan ja hänen uusien ystäviensä vaarantäyteisiä seikkailuja

Peikkolaaksossa. Sarjakuvasarjassa on ilmestynyt kolme osaa: Peikkolaakso,

Viikingit ja Varis sekä Lintusisaret.

Vuokko Hurme ja Reetta Niemensivu: Värikkäät 4. Vaara värikylpylässä. S&S 2022.

Yläkoululaisella Merillä ja hänen perheellään on ihmeellisiä värivoimia: he pystyvät liikuttamaan

esineitä ajatuksen voimalla! Meri ja pikkusisko Tiuku matkaavat syyslomalla Merin ystävän,

ruskean värin hallitsevan Kaarnan luokse. Kaarna elää metsän keskellä sähköttömässä kodissa, ja

perheen tavat tuntuvat Meristä oudoilta. Tiuku sen sijaan sopeutuu hyvin ja ystävystyy Kaarnan

sisarusten Loimun ja Liekin kanssa. Koska Merin ikävä olo ei mene ohi, päästään lomaa jatkamaan

isotätien pyörittämään Värikylpylään. Kaikki ei kuitenkaan ole kylpylässä kohdallaan, sen saavat

lapset pian huomata. Neljäs osa Värikkäät -sarjaa. Lue myös sarjan muut osat!

Nora Lehtinen ja Anne Muhonen: Hilma-täti ja ullakon kummitus. Avain 2022.

Vilja-Liina Aallokko eli Viltsu viettää syyslomaa Hilma-tätinsä luona Helsingin Vallilassa.

Kummitusjutut ovatkin totisinta totta, kun Hilma esittelee Viltsulle ja naapurin Sakari-

pojalle ullakollaan asustavan kummituksen, Ernest Wiikin. Naapurustossa tapahtuu

muitakin kummallisia asioita: joku on varastanut läheisestä leipomosta taianomaisten

talvipiparien reseptin. Yhdessä Ernestin kanssa lapset ryhtyvät selvittämään tapausta. 

Lue myös sarjan ensimmäinen osa Hilma-täti ja kuutamoseikkailu (Avain 2021).



Pete Valo on epätoivoinen. Sara, hänen paras ja ainoa ystävänsä, on sairas,

eikä parannuskeinoa ole. Viimeisenä keinonaan 13-vuotias Pete kuiskaa

toiveensa tavaratalon joulupukin korvaan. Hän saa lupauksen, että Sara

paranee, mutta vain yhdellä ehdolla: Peten on annettava vastalahjaksi

varjonsa. Se ei kuulosta paljolta, mutta on enemmän kuin kukaan on osannut

kuvitella. Pete ja Sara tempautuvat jännittävään seikkailuun halki lumen ja

jään kohti pohjoista Aurorian valtakuntaa, jota asuttavat tontut, maahiset,

peikot ja hiidet. Ennen niin sopuisat kansat ovat ilmiriidoissa keskenään.

Keneen ystävykset voivat luottaa maassa, jossa kaikki epäilevät toisiaan? Entä

mitä on tapahtunut joulupukille? Trillerimäisessä seikkailussa joulun myytti

paljastuu aivan erilaiseksi kuin kukaan on kuvitellut. Lue sarjan kaikki kolme

osaa!

Ursula Mursu ja Apila Pepita: Myrtti ja kudelmataika. Kumma 2022.

Myrtti sai tietää olevansa noita, kun hänen maitotukkansa alkoi tipahtaa. Nyt

Myrtin päätä peittää lyhyt violetti noitatukka. Myrtti ja

muurahaiskarhupehmolelu Fuuga asustavat väliaikaisesti Tuuve-tädin luona

maapallon sisäpinnan Kuuilmassa, sillä ulkokuorella jyllää köhäpöpö. Myrtillä on

isiä ikävä, mutta hän saa muuta ajateltavaa kuullessaan tukkakekkereistä. Kekkerit

järjestetään noidille, joiden tukka on tipahtanut, ja seuraavissa kekkereissä

juhlitaan Myrttiä ja hänen ystäväänsä Loviisaa. Päivänsankarien on suoritettava

loitsut, joita varten Myrtti ja Loviisa aloittavat kudelmataikojen alkeisopinnot.

Mutta onko ompelu sittenkään Myrtin juttu? Kuuilma-sarjan toinen osa. Lue myös

ensimmäinen osa Myrtti ja noitatukka (Kumma 2021).

 Timo Parvela ja Pasi Pitkänen: Varjot -trilogia. Tammi 2021-2022. 

Elina Rouhiainen: Hirmunsilmä. Minerva 2022. 

Nelimaan tarinat -sarjan toinen osa. Nelimaan neljän herttuakunnan rauha

on jälleen järkkynyt. Salaperäisiä voimia omaavat esineet, mahtaat, ovat

kateissa. Mahtaat ovat koneita, jotka on aikojen kuluessa valjastettu

palvelemaan ihmisiä. Kun aikaisemmalla seikkailulla toisiinsa tutustuneet

lapset eri kansoista löytävät yhden niistä, Hirmunsilmän, heille selviää, että

se ei ole pelkkä kone, vaan pikemminkin elävä ja tunteva olio. Nyt on

löydettävä muut kadonneet mahtaat ja saatava aikuiset ymmärtämään, että

koneet, joilla on oma tahto, voivat olla myös hyvin vaarallisia. Lue myös

sarjan ensimmäinen osa Valkeantuoja (Minerva 2021).
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Rosmariini -sarja (WSOY), Tietopalat-sarja (WSOY), Mimmu Tihinen ja Meeri Hentilä: Santun syystarina (Karisto).


