
Doyle, Catherine: Myrskynvartijan saari (Kumma 2020) 

Fionn on viettämässä kesää mystisellä Arranmoren 
saarella, joka on täynnä taikaa ja salaisuuksia.  
Fionnin isoisä on Myrskynvartija, jonka tehtävä on 
puolustaa saarta taikavoimien avulla. Mikä on merta 
pelkäävän Fionnin kohtalo, kun isoisän aika 
Myrskynvartijana on loppumassa, ja samalla saarta 
uhkaavat pahat voimat ovat heräämässä? 

Alston, B.B.: Amari ja yön veljet (Otava 2021) 

Amari löytää kadonneen veljensä huoneesta kummallisen 
salkun, jonka sisältö johdattaa hänet Yliluonnollisten asiain 
viraston pääsykokeisiin. Virastossa Amari joutuu heti 
ongelmiin, kun hänen kykynsä paljastuvat laittomiksi. 
Kykyjensä vuoksi Amarin epäillään olevan virastoa 
uhkaavan salajuonen takana, mikä asettaa Amarin 
vaaralliseen hylkiön asemaan. 

Parvela, Timo: Varjot 1. – Helähdys (Tammi 2021) 

Suostuisitko luopumaan varjostasi, jos samalla pelastaisit 
ystäväsi kuolemalta? Pete suostuu vaihtokauppaan,  
mutta huomaa pian, että varjon luovuttamisella on 
kohtalokkaat seuraukset. Koko elämä tuntuu menettäneen 
merkityksensä varjon mukana. Peten on lähdettävä 
taistelemaan salaperäistä varjojen uhkaa vastaan. 

Taylor, Thomas: Malamanteri (WSOY 2020) 

Hotelli Nautiluksen löytötavaratoimiston hoitajan,  
12-vuotiaan Herbert Sitruksen rauhallinen elämä muuttuu, 
kun hotelliin syöksyy Orvokki Parma, joka etsii kauan 
sitten kadonneita vanhempiaan. Orvokki houkuttelee 
Herbertin auttamaan etsinnöissä, mikä johdattaa Orvokin 
ja Herbertin hurjaan seikkailuun sekä myyttisen 
merihirviön, malamanterin, jäljille. 

Taikavoimia ja 
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Seikkailua, fantasiaa ja hiukan 
huumoria 5.–6.-luokkalaisille 
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Puikkonen, Arja & Puikkonen, Emma: Löytölintu 
(Otava 2020) 

Liito asuu Haidakun kuninkaidenpalatsissa ja haaveilee 
oppivansa lentämään. Liiton elämä mullistuu, kun hänet 
lähetetään vauraaseen Utinmaahan, jonka prinssi haluaisi 
Liiton vaimokseen. Nauravainen prinssi vaikuttaa 
valloittavalta, mutta onko jokin sittenkin pahasti vialla. 
Pystyykö Liito vielä pakenemaan ahdistavaksi muuttuvaa 
kohtaloaan? 

Frantz, Eva: Yön kuningatar (S&S 2021) 

On vuosi 1915, ja Viktor on juuri muuttanut äitinsä kanssa 
Pariisista Helsinkiin. Äiti saa Yön kuningattaren roolin 
Taikahuilu-oopperasta, ja aluksi kaikki vaikuttaa hyvältä. 
Jotakin kummallista on kuitenkin tekeillä, ja teatterissa 
tapahtuu outoja onnettomuuksia. Onko Viktorin äiti 
vaarassa ja mitä kauhistuttavaa on piilossa 
teatterirakennuksen alla? 

Bacon, Lee: Viimeinen ihminen (WSOY 2021) 

Maapallon ovat vallanneet robotit, ja kaikki ihmiset ovat 
hävinneet. Tai niin robotit kuvittelevat. Eräänä päivänä 
robotti XR-935 näkee mahdottoman: ihmistyttö Emman, 
joka tarvitsee apua. XR-935 ystävineen päättää 
ohjelmointinsa vastaisesti auttaa Emmaa. Alkaa hurja 
seikkailu, jota vauhdittavat Emman ja robottien jäljillä 
kiitävät jahtirobotit. 

Källner, Oskar: Tähtiin temmatut (Otava 2021)  

Alicen ja Eliaksen äiti katoaa, ja lapset päättävät selvittää, 
mitä äidille on tapahtunut. Etsimisretkellä lapset päätyvät 
pelottavan takaa-ajon seurauksena avaruusolentojen 
pelastamiksi. Heille selviää, että vihamieliset 
avaruusolennot ovat siepanneet äidin. Alkaa jännittävä 
seikkailu, kun Alice ja Elias yrittävät uusien ystäviensä 
kanssa pelastaa äitinsä. 

Riekkola, Joonas: Silkkomaahan kadonneet  
(Karisto 2021) 

Ilveksen vanhemmat ovat lähteneet Silkkomaahan 
tutkimusmatkalle, jolta eivät ole koskaan palanneet.  
Ilves päättää lähteä ystävänsä Västäräkin kanssa 
selvittämään, mitä vanhemmille on tapahtunut.  
Heidän mukaansa lähtee outo muukalainen, Aino, jolla on 
omituisia valoja ihon alla. Silkkomaassa on kammottavia 
hirviöitä, mutta onko suurin uhka sittenkin Aino? 

Peltoniemi, Sari: Täältä minä karkaan (RanRan 2020)  

Leopolda on joutunut kauheaan lastenkotiin, jossa lasten 
pitää tehdä raskasta työtä ja jossa he eivät saa kunnollista 
ruokaa. Leopolda päättää, että hänen täytyy paeta, vaikka 
ulkona vaaniikin pelottava Kaapparirohmu. Alkaa 
vaarallinen ja jännittävä pakomatka, jonka aikana 
Leopolda oppii, että yksin on lähes mahdotonta onnistua. 

Lehmusvesi, Jussi: Robin Hoodin jäätävä pläts  
(Otava 2021) 

Nauruhermoja kutkuttavassa kirjassa Ariana päätyy 
Sherwoodin metsiin. Ariana on ottanut isän työhuoneesta 
salaperäisen esineen, joka onkin ollut portti toiseen 
todellisuuteen. Sherwoodin metsissä kommellukset 
jatkuvat, kun Ariana joutuu vankityrmään, jossa lojuu 
sattumalta myös Arianan ihastus Pyry. Miten nuorille käy? 
Pääsevätkö he koskaan takaisin kotiin? 

Pohjola, Mike: Maailman hauskin (Tammi 2021) 

11-vuotias tubettaja Vilho päätyy yllättäen 
huippusuosittuun Vitsivitsi-ohjelmaan kilpailijaksi.  
Vilho yrittää esittää kaikki parhaat vitsinsä ja luoda 
mahdollisimman hyvän sketsihahmon. Miten Vilhon käy 
kilpailussa aikuisia koomikkoja vastaan? Onko hän 
sittenkään tarpeeksi hauska, vaikka hänen nimimerkkinsä 
onkin @SuomenHauskinTubettaja? 


