
Muncaster, Harriet: Isadora Kuu menee kouluun 
(Aurinko 2020) 

Isadoran äiti on keiju, isä vampyyri, ja hän itse on vähän 
kumpaakin. Isadora rakastaa yötä ja lepakoita, mutta pitää 
myös auringonpaisteesta, taikasauvastaan ja pupustaan.  
Mutta mihin kouluun Isadora menisi? Pitäisikö hänen 
aloittaa keijukoulu, vampyyrikoulu vai voisiko hän mennä 
samalle luokalle ihan tavallisten lasten kanssa?  

Supinen, Miina: Mättömadon salaisuus (WSOY 2020) 

Keittiönoita Rosmariini matkaa vadelmalimujoessa 
pullalaivalla kohti Kumariaa mukanaan Kokkiklubin lapset 
Madeleine, Michelin, Slaissi ja Bebe. Matka tyssää heti 
alkuunsa, kun laivaan salakuljetettu Mättömato ahmii 
pullalaivan palasiksi. Alkaa hassu seikkailu täynnä 
kentaureja, puhuvia pilviä ja ilmarosvoja.  

Tolvanen, Joonas: Jademiekan arvoitus (Otava 2020) 

Jaakko ja Elias pääsevät Kiinaan tapaamaan mummia, joka 
on töissä Pekingin museossa. Mummi antaa Jaakolle 
lahjaksi vanhan jaderiipuksen, ja yhtäkkiä pojat siirtyvät 
riipuksen avulla aikamatkalle muinaiseen Kiinaan. Valtaa 
pitää väärä keisari, ja vain Jaakon salaperäisen korun ja 
vanhan jademiekan avulla oikea keisari voi päästä 
vankityrmästä. 

Corrigan, Sophie: Ihanan iljettävät eläimet  
(Lasten Keskus 2021) 

Hihityttävän hauskassa kirjassa iljettävät elukat saavat 
viimein puheenvuoron. Kirja paljastaa, millaisia nämä 
parjatut eläimet oikeasti ovat, mitä ihmeellisiä taitoja niillä 
on, ja miten tärkeä rooli niillä on maailmassa.  
Sopiviin paloihin pureksitut tekstit, puhekuplat, 
faktaruudut ja runsas kuvitus koukuttavat.  
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Kanto, Anneli: Aamos ja jälkien arvoitus  
(Sanoma Pro 2020) 

Helppolukuinen kirja juuri lukemaan oppineille. Jännittävä 
ja humoristinen tarina kertoo siitä, miten Aamos-hirvi saa 
ystävän ja mitä tekemistä vihreällä hirviöllä on asian 
kanssa.  
 

Bross, Helena: Varkaiden salakätkö (Mäkelä 2019) 

Lenni ja Dina viettävät kesälomaa ja rakentavat metsään 
hienon puumajan. Majan uumenista he näkevät kaksi 
epäilyttävän näköistä miestä. Onko metsään tullut  
rosvoja? Lenni ja Dina päättävät ottaa asiasta selvää.  

Viinikainen, Taru: Neppari ja Neiti Lutunen  
(WSOY 2021) 

Uudessa Lukupalat-sarjassa tutustutaan pupunkorviin 
pukeutuvaan Neppari-tyttöön, jonka haaveissa on oma 
pupu. Joskus toiveet toteutuvat tavoilla, joista emme olisi 
osanneet uneksiakaan.  

Lipasti, Roope: Aavepartio yksin kotona (WSOY 2021)  

Hurja ja hauska Aavepartio on ahmittava kerralla loppuun! 
Koti täyttyy monstereista heti, kun äiti ja isä sulkevat oven 
perässään. Lasten perustama Aavepartio ryhtyy  
rakentamaan haamuille, ihmissusille, zombeille ja  
vampyyreille toinen toistaan kekseliäämpiä ja hassumpia 
ansoja.  

Lähde, Petja: Taneli ja FC Mörlökit (Karisto 2019) 

Mörlökit haastavat Superpallot jalkapallo-otteluun.  
Jos Mörlökit voittavat, he puhkaisevat Superpallot.  
Maailmassa on vain yksi henkilö, joka voi päihittää  
Mörlökit. Hän on suomalainen Taneli. Mutta vaikka Taneli 
on universumin kovin futaaja, pystyykö hänkään  
voittamaan Mörlökkejä, joilla on kahdeksan jalkaa  
ja kuusitoista kättä? 

Teräs, Mila: Hotelli Hämärä ja ullakon arvoitus  
(Karisto 2019) 

Teo, Tuukka ja Leila huomaavat pihalla piilosta 
leikkiessään, että Hotelli Hämärän ullakolla palaa valo, 
vaikka kukaan ei ole käynyt siellä pitkään aikaan. Sitten 
ikkunassa näkyy varjojen liikehdintää, ja yöllä kuuluu 
outoja ääniä ja askelia. Kuka kumma ullakolla asustaa? 

Bagge, Tapani: Polkupyörävarkaat (Karisto 2020) 

Eräänä päivänä Elsa päättää avata etsivätoimiston. Hänen 
ensimmäinen asiakkaansa on luokkakaveri Elmeri, jolta on 
varastettu polkupyörä. Pian Elsankin pyörä katoaa pihasta. 
Yhdessä Elsa ja Elmeri jäljittävät varkaita halki keväisen 
kaupungin ja kohtaavat monenlaista arvoitusta ja vaaraa 
ennen kuin tapaus ratkeaa. 

Rottböll, Grethe: Luontopartio telttailee (Otava 2020) 

Onni ja Leila ovat perustaneet luontopartion, joka auttaa 
eläimiä. Nyt he päättävät ottaa selvää 
jokamiehenoikeuksista. Mitä kaikkea kivaa voi tehdä 
metsässä, rannalla tai vaikka saaressa? 

 

 


