
Cowell, Cressida: Noitakuningas herää (Otava 2020)  

Xar on velhopoika, jonka taikavoimat eivät ole vielä  
puhjenneet. Xar on tästä harmissaan ja päättää edistää 
asiaa kyseenalaisin keinoin. Toive on soturi, joka törmää 
Xariin keskellä metsää pilaten pojan suunnitelmat.  
Velhot ja soturit ovat aina olleet vihollisia, mutta nyt  
näiden kahden on yhdistettävä voimansa ja käytävä  
yhdessä noitakuningasta vastaan. 

Dahlgren, Helena: Tähtihevosten kutsu (Tammi 2020) 

Lisa muuttaa isänsä kanssa Jorvikiin, joka on tunnettu  
talleistaan ja hevosistaan. Lisa päätyy siis vängälläkin taas 
hevosten pariin. Jorvikissa on jotakin todella mystistä, ja 
vanhat tarut tuntuvat heräävän eloon. Lisa ja hänen  
ystävänsä ovat valittuja, joiden harteilla lepää valtava  
vastuu. Pian talleilla ja kaupungissa alkaa tapahtua pahoja 
asioita.  

Lish, Mikki: Taikuuden talo (Aulakustannus 2020) 

Hedyn ja Spencerin isoisän talossa tapahtuu outoja: joku 
jättää kummallisia viestejä lapsille. Asia täytyy selvittää. 
Onneksi lapset saavat apua yllättäviltä tahoilta, mutta silti 
tapahtumat alkavat käydä vaaralliseksi. Ruumiistaan  
irtautunut henki ja kiukkuiset kivipatsaat pistävät kapuloita 
rattaisiin. Joku ei selvästi halua, että talon salaisuus selviää.  

O’Connel, David: Karkkitehtaan kummitus  
(Kumma 2021) 

Archien täytyy ratkaista mystinen arvoitus, ennen kuin hän 
pääsee käsiksi isosedän hänelle jättämään perintöön. 
Myös pahansuopa serkku haluaa osansa, joten Archien 
täytyy pistää parastaan. Johtolankoja on vaikea seurata, 
varsinkin kun Hämäränhyssy on kummallinen,  
taikuutta sisältävä paikka, jossa vilisee outoja olentoja, 
kummituksista puhumattakaan.  

Karkkitehtaassa 

kummittelee! 

Jännityskirjoja 5.-6. -luokkalaisille 
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Ohlsson, Kristina: Zombiekuume (WSOY 2020) 

Herbertin kotikaupungissa alkaa tapahtua kummia  
ja pelottavia asioita. Ihmiset sairastuvat outoon tautiin ja 
vaeltelevat öisin ulkona kanniskellen mukanaan kuolleita 
eläimiä. Paikalle saapunut muukalainen sentään tuntuu 
uskovan Herbertiä, toisin kuin muut. Mutta mitä ihmisille 
oikein tapahtuu, ja ennen kaikkea, miten heidät saisi  
parannettua taudista?  

Larsson, Åsa: Loitsusauva (Otava 2021) 

Veljekset Alrik ja Viggo lähetetään puutarhatöihin  
Estridin ja Magnarin luokse, kun kiivasluonteinen Viggo 
töppäilee. Heillä on kuitenkin ihan muut suunnitelmat kuin 
puutarhatyöt poikien varalle. Maaginen kirjasto kaipaa 
uusia vartijoita, ja pian pojat ovat keskellä huimaa  
seikkailua. Loitsusauva on hävinnyt, ja se pitää saada  
takaisin mahdollisimman nopeasti. 

Brallier, Max: Maailman viimeiset tyypit (WSOY 2019) 

Jackin kotikaupunki on täyttynyt oudoilla olennoilla.  
Ihmiset ovat paenneet tai muuttuneet zombeiksi. Jack on 
piileskellyt puumajassaan ja hiippaillut kaupungilla  
etsimässä tarvikkeita. Hän löytää ystävänsä ja yhdessä  
pojat alkavat keksiä erilaisia keinoja taistella zombeja ja 
outoja olentoja vastaan sekä selviytyä elämästä uudessa 
tilanteessa. 

Hulkko, Johanna: Glasier vastaan Hopea (Karisto 2020) 

Koululla tapahtuu kummia. Infotelkkari näyttää mitä  
sattuu, hissit kulkevat omia aikojaan, ja opettajat jäävät 
jumiin opettajien huoneeseen. Glasieriksi kutsuttu  
salaperäinen hakkeri on kaiken tämän takana. Aluksi kaikki 
on viatonta huvia, mutta pian homma alkaa mennä liian 
vakavaksi. Glasierin pitää korjata kaikki, mutta riittävätkö 
hänellä taidot siihen? 

Heikkilä, Mervi: Jaan ja Jäähammas (Karisto 2019) 

Jaanin kotikaupungin ympärille muodostuu kummallinen 
kalmosumu, jonka sisällä oudot olennot karjuvat.  
Toiset epäilevät noituutta, toiset puhuvat mahtavasta  
tietäjästä, Jäähampaasta, joka näkee pahaa unta.  
Jäähampaan kohtaaminen kuuluisi aikuisille, mutta heillä 
on muuta tekemistä. Pitääkö Jaanin ja Titin lähteä sumun 
keskelle, karjuvien olentojen armoille? 

Hunter, Erin: Hajonnut lauma (WSOY 2020) 

Afrikan savanneilla on yksi laki: tapa vain elääksesi.  
Sitä lakia kaikki ovat noudattaneet, mutta nyt eläinten  
välinen tasapaino on vaakalaudalla. Kolme nuorta eläintä, 
leijona, paviaani ja norsu, kantavat raskasta vastuuta lain 
säilymisestä. Suuri Emo on vaarassa, ja elämä mullistuu. 
Mistä saataisiin uusi Suuri Emo, joka johtaisi eläimiä  
oikeudenmukaisesti? 

Forester, Kim: Pegasosten viha (Jalava 2020) 

Cavallonissa asuu viisi kansaa: yksisarviset, kentaurit,  
vedenhevoset, pegasokset ja ihmiset. Sata vuotta he ovat 
eläneet sulassa sovussa, mutta nyt rauha on rikottu.  
Vapaakaupungin ylle liitelee pegasoksia, jotka repivät  
aselevon sopimuksen ja tuhoavat kaupungin. Pystyvätkö 
neljä nuorta – kaksi ihmistä, kentauri ja pegasos –  
pelastamaan Cavallonin tuholta?  

Sten, Camilla: Syvyyksissä (Otava 2017) 

Tuva on aina tuntenut itsensä kummajaiseksi, eivätkä asiaa 
auta oudot arvet kaulalla, joiden synnystä vanhemmat  
eivät suostu kertomaan kovin paljon. Eräänä sumuisena  
päivänä suunnistustunnilla Tuvan luokkakaveri häviää.  
Tuva alkaa selvittää, mihin kadonnut poika on joutunut. 
Samalla jokin mystinen ja paha meressä tuntuu seuraavan 
Tuvaa.  


