
Bergting, Peter: Tulinoita (Readme.fi 2017)  

Miranda pääsee opiskelemaan Taika-akatemiaan ja  
tutustuu siellä Emmiin ja Orvilleen. Koulussa tapahtuu 
kummia, sillä eräs professoreista on kuollut hämärissä  
olosuhteissa, ja toinen on kadonnut jäljettömiin.  
Kolmikko alkaa selvittää asiaa. Soppaan sekaantuu myös 
nuori demoniprinsessa Malda, joka tulee kouluun  
opettajaksi.  
 

Brunila, Marjut: Immu ja Torninvartijat (Myllylahti 
2018)  

11-vuotias Ilmari löytää koulun kevätretkellä ollessaan 
pullopostia ja pääsee osaksi Klaania, salaseuraa, ja hän saa 
lempinimen Immu. Lähistöllä on varastettu paljon  
polkupyöriä, ja Klaani alkaa tutkia asiaa. Suuremmalta 
mysteeriltä silti tuntuu kummitustyttö, joka ilmestyy  
välillä Lotan ja Immun näkyville. Jotain tyttö yrittää  
kertoa, mutta mitä?  

Davidson, I. I.: Aktivoi (Otava 2019)  

Rangaistukseksi ilkitöistä John ja Slack passitetaan  
kouluun pienelle saarelle Alaskan ja Venäjän väliin.  
Pojista se tuntuu paremminkin palkinnolta: saarella on  
huipputeknologinen erikoiskoulu, jossa voi harrastaa  
monia urheilulajeja ja koodata niin paljon kuin ehtii.  
Koulu ei kuitenkaan ole ihan sitä miltä näyttää,  
ja pojat joutuvat huimaan seikkailuun.  

Frantz, Eva: Osasto 23 (S&S 2019)  

Stinaa yskittää koko ajan, joten hänet lähetetään  
keuhkoparantolaan. Hän saa öisin seuraa Rubenista,  
joka kertoo enemmän henkilökunnasta ja parantolan  
tapahtumista. Ruben sanoo asuvansa osastolla 23,  
mutta se on palanut maan tasalle. Kuka Ruben oikein on?  
Ja aiotaanko Stinaa parantaa ollenkaan, sillä hänen  
olonsa huononee koko ajan?  

Griffiths, Andy: Maailman paras puumaja, 13 kerrosta 
(Otava 2019)  

Andy ja Terry asuvat hienossa puumajassaan ja  
kirjoittavat kirjoja. Uusin kirjantekele alkaa olla myöhässä, 
ja kustantaja huohottaa niskaan. Koko ajan kuitenkin  
tulee eteen jotakin muuta, kuten esimerkiksi  
merenapinoiden kasvatusta ja banaaninhimoinen  
jättigorilla. Eikä pojilla ole edes aihetta mistä kirjoittaa! 

Henna Helmi: Nellyn uudet kuviot (Tammi 2017)  

10-vuotiaan Nellyn vanhemmat ovat eronneet, ja hän on 
muuttanut isän ja isän uuden naisystävän Saanan luokse. 
Kukaan ei tunnu huomaavan häntä koulussa eikä kotona. 
Koulussa vietetään harrastuspäivää ja Nelly näkee  
ilmoituksen IceLove-muodostelmaluisteluporukasta.  
Pääsisiköhän Nelly mukaan? Hän haluaa kuulua johonkin 
porukkaan, olla taas näkyvä.  

Rubin, Sarah: Näkymätön vihje (Otava 2018)  

Alice Jones alkaa selvittää näkymättömyyspukua  
kehitelleen miehen katoamista. Onko hän vain  
onnistunut keksimään puvun ja kadonnut sen myötä?  
Alice ei usko moiseen, ja alkaa etsiä johtolankoja.  
Selvästikään Alicen ei haluta löytävän mitään, sillä  
harmaa auto näyttää seuraavan häntä. Joku muukin on 
Alicen hallussa olevien tietojen perään.  

Holopainen, Anu: Kauhukännykkä (Myllylahti 2019) 

Viidesluokkalaiset kaksoset Saku ja Sussa alkavat  
selvittää kummallisen kännykän tapausta.  
Puhelin ei toimi, hohtaa vain valoa, mutta silti siinä on  
jotakin outoa. Lapsia katoaa ja pian kännykkä uhkaa jo 
heidän siskoaan Siiriä. Silloin kaksosten on todella  
tartuttava toimeen ja selvitettävä, mikä tuo kumma  
puhelin oikein on.  



Silvan, Heidi: Lava kutsuu, Tippi! (Myllylahti 2019)  

10-vuotias Tippi lähtee näytelmäkerhoon saadakseen  
uusia ystäviä. Kerhossa on pari Tipin ikäistä tyttöä, mutta 
yhteistä säveltä ei löydy. Varsinkin Miia käyttäytyy  
ikävästi. Tippi pitää näyttelemisestä, joten hän ei haluaisi 
luopua siitä yhden inhottavan ihmisen takia.  Lopulta  
tyttöjen on puhuttava välinsä selviksi, että kevätnäytös  
ei mene ihan mönkään.  

 

Steen, Hanna van der: Senttu ja isosedän haamu 
(Karisto 2018)  

Kaverukset Senttu ja Bubba törmäävät vintillä elelevään 
Sentun isosedän haamuun. Aatu kulkee sujuvasti seinien 
läpi ja pystyy olemaan näkymättömissä muilta niin  
halutessaan. Ääntä Aatusta silti aina lähtee, ja se herättää 
ihmetystä muissa ihmisissä. Voisikohan Aatua käyttää  
apuna koekysymysten varastamisessa? Tai saisiko Aatu 
Mariannen kiusaamisen loppumaan?  

Widmark, Martin: Ruusun salaisuus (Tammi 2018)  
Kuvat Ola Skogäng  

Stefan alkaa selvittää äitinsä kuolemaa. Äiti on selvästi 
tiennyt jotakin liikaa ja joutunut sen takia vaikeuksiin.  
Onneksi äiti on jättänyt vihjeitä taakseen,  
ja niitä seuraamalla Stefan etenee kohti ratkaisua.  

Våhlund, Elias: Käsikirja (Kustantamo S & S 2019)  
Kuvat Agnes Våhlund  

Alisa pakenee kiusaajiaan kirjastoon, ja löytää  
mielenkiintoisen kirja. Käsikirja supersankareille esittelee 
monta hienoa taitoa, joita supersankareilla on.  
Siinäpä ratkaisu Alisan pulmaan: hän alkaa  
supersankariksi, ja sitten ei kukaan enää kiusaa häntä! 
Mutta Alisa ei tiedä, että supersankarina oleminen ei ole 
niin helppoa kuin hän luulee.  
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