
Anderson, Laura Ellen: Amelia Kulmuri ja  
kauhukarkelot (Kumma 2020) 

Kulmureiden kartanossa järjestettäviin kauhukarkeloihin 
on tulossa itse kuningas ja hänen poikansa! Amelia saa 
huomata, että prinssi Tangine on varsinainen hemmoteltu 
kakara ja erittäin ärsyttävä tyyppi. Tangine pistää kaiken 
ihan sekaisin, ja Amelia ystävineen joutuu aikamoiseen 
seikkailuun siivotessaan Tanginen jälkiä.  

Bird, Pip: Yksisarviskoulu alkaa! (Otava 2020)  

Mira pääsee lopultakin yksisarviskouluun! Hän osaa jo  
kaiken yksisarvisista ja on suunnitellut valmiiksi paikan  
kaikille mitaleilleen, mitä hän tulee oman  
yksisarvisystävänsä kanssa voittamaan. Miran  
yksisarviseksi vain sattuu laiska ja uppiniskainen Teppo, 
joka ei ole ollenkaan yhteistyökykyinen, vaan paremminkin 
keksii koko ajan kolttosia. Miten Miran käy?  

Citro, Asia: Lohikäärmeitä ja vaahtokarkkeja  
(Kumma 2020) 

Sara saa kuulla huikean salaisuuden: Saran äiti hoitaa  
taikaotuksia pihan perällä olevassa ladossa. Selviää, että  
Sarallakin on kyky nähdä näitä olentoja ja hän pääsee  
tuuraamaan äitiään tämän työmatkan ajaksi. Ensimmäinen 
hoidettava on pieni lohikäärmeenpoikanen. Vaikka Sara 
yrittää parhaansa, ei poikanen tunnu paranevan.  
Mikä sitä vaivaa?  

Gravel, Elise: Olga ja haiseva olio ulkoavaruudesta 
(WSOY 2019) 

Olga rakastaa eläimiä ja tiedettä. Ihmisten kanssa sen  
sijaan on vaikea tulla toimeen. Eräänä päivänä Olga löytää 
kummallisen olennon, joka näyttää paisuneen hamsterin ja 
perunan sekoitukselta. Se sanoo vain Njää, mistä se saa 
nimensä. Siinäpä vasta tieteellinen pähkinä purtavaksi  
Olgalle. Mitä se syö, ja miten se elää? Onkohan se tullut 
avaruudesta?  

Kaikkea sattuu 
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Kaarla, Riina ja Sami: Täältä tullaan, lemmikit!  
(Tammi 2019)  

Kati-e on aina rakastanut eläimiä, elektroniikkaa ja  
koodaamista. Hänellä on oma robotti Ti-bot, jonka kanssa 
hän auttaa lähiseudun ihmisiä heidän lemmikkiensä  
kanssa. Kati-e ei vain ehdi joka paikkaan itse, joten hän 
lähettää Ti-botin selvittämään asioita. Yhdessä Ti-botin 
kanssa Kati-e ratkaisee monenlaisia eläimiin ja vähän  
kaikkeen muuhunkin liittyviä ongelmia.  

Percival, Tom: Loitsuvaras (Kumma 2020) 

Tarinalan kaupungissa asuvat saduista tutut Jaakko,  
Hilkka, Tähkäpää sekä kaksoset Hannu ja Kerttu.  
Kaupunkiin ilmestyy heidän ikäisensä poika, jossa on  
Jaakon mielestä jotakin outoa, eivätkä ystävät usko häntä 
ollenkaan. Jaakon täytyy paljastaa pojan metkut. Mutta 
mitä enemmän hän yrittää, sitä pahemmin hän ajautuu 
ongelmiin erilaisten loitsujen kanssa.  

Hurme, Vuokko: Tiukun salaisuus (S&S 2020) 

Tiukun perheellä on ihmeellisiä värivoimia, joita ei  
tietenkään haluta paljastaa muille ihmisille. Perhe on 
muuttanut taas, mutta tällä kertaa jokin on toisin. Tiuku ei 
halua enää pysyä sisällä, vaan haluaa tutustua muihin  
lapsiin. Äiti ja isä miettivät, pystyykö Tiuku hillitsemään 
voimiaan, vai tapahtuuko kenties jotakin, joka paljastaisi 
perheen salat.  

Kallioniemi, Tuula: Pöllitty pallo (Otava 2019)  

Salaman uusi naapuri Eetu kaipailee jalkapalloseuraa.  
Rupulan kylässä sitä ei ole, joten Eetu päättää perustaa 
sellaisen. Valmentaja on aika epäilyttävä tyyppi, ja  
joukkueeseen huolitaan tyttöjäkin. Salamaa arveluttaa 
moinen touhu. Vielä kun Eetu menee haastamaan  
Hippolan joukkueen, on soppa valmis. Eihän heidän  
rupujengillään ole mitään mahdollisuuksia!  

Lapidus, Jens: Museokeikka (Karisto 2020)  

Joonatan saa lopultakin ystävän, kun naapuriin muuttaa 
uusi poika. Zashan kanssa ei aika tule pitkäksi.  
Pyyhekumeja nakkelevalle Pullalle annetaan heti opetus. 
Pullan heittotaidoista on kuitenkin apua, kun luokka  
lähtee museoon katsomaan arvokasta taideteosta.  
Varasliiga on iskenyt silmänsä taideteokseen, mutta  
Joonatan ja Zasha päättävät selvittää asian.  

Cristal Snow: Penni Pähkinäsydän ja kauhea  
kadotuskakku (Tammi 2020) 

Keijutyttö Pennin naapuriin ilmestyy ärsyttävä Markka  
Meritähti, joka uhkaa pilata koko kesän. Penni päättää  
leipoa kadotuskakun Markkaa varten. Leipominen käy  
työlääksi, kun ainesosia on vaikea saada ja reseptistäkin 
puuttuu puolet. Penni kavereineen joutuu hurjiin  
seikkailuihin, ennen kuin kakku on valmis. Mutta haluaako 
Penni sitten enää Markasta eroon?  

Milway, Alex: Hotelli Flamingo (WSOY 2020)  

Anna perii isotädiltään erittäin ränsistyneen hotellin. Anna  
haluaa kuitenkin remontoida ja ottaa sen taas käyttöön.  
Alueella on myös Viljami Villipedon isännöimä  
luksushotelli, eikä Viljami ole ollenkaan mielissään  
kilpailijasta. Annalla on onneksi apunaan hotellin vanhat 
työntekijät, joiden kanssa homma laitetaan pyörimään. 
Mutta mistä he saisivat asiakkaita? 

Nadin, Joanna: Miina Mylläkkä on katastrofimagneetti 
(Art House 2020) 

Vilhelmiina Mylläri on erittäin altis katastrofeille, joten 
häntä kutsutaan Miina Mylläkäksi. Kirjassa on kolme  
erillistä tarinaa Miinan toilailuista. Parturileikit eivät pääty 
hyvin, eikä kioskin edestä löydettyä koiraa ehkä kannata 
viedä kotiin. Miina on hyvin ehtiväinen tyttö. Mitä kaikkea 
ehtiikään tapahtua, kun koulutarkastaja on tulossa  
koululle?  


