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Miksi jokaisessa päivässä pitäisi olla 
vähän peikkoja? 

Kun Teo saapuu Pomenian taikamaailmaan, hänelle on kasvanut häntä, peikon korvat ja paljon peikkomaista 

karvaa. Peikkona seikkaillessa Teo saa sellaisia taitoja ja voimia, joita hänellä ei tavallisesti ole. Satujen maail-

massa KAIKKI on mahdollista! 

Jokaisella meistä pitäisi olla mahdollisuus saada peikkomaisia voimia.  Jokaisella meistä pitäisi olla oikeus ri-

pauttaa päällemme hitunen taikapölyä – ja erityisesti se oikeus pitäisi olla kaikilla lapsilla. Mielikuvitusmaailmaan 

sukeltaminen on hauskaa ja jännittävää, ja vaikka siellä kohtaisi minkälaisia asioita, seikkailu on myös turvallista. 

Tarinoiden avulla voi tuntea ja kokea asioita, jotka todellisessa elämässä ovat vaikeita käsittää tai vähän liian hurjia 

tai outoja.

Hetket satujen parissa kasvattavat lapsen sisäisiä voimia. 

Seuraavilla sivuilla pääset kurkistamaan Kumman keväällä 2021 tarjoamiin sadun maailmoihin. Tapaat hurjan 

hauskan Amelia-vampyyrin, kuulet Karkkitehtaan kummituksesta ja voit pohtia näkymättömän Milannan kanssa 

kauneuden arvostusta. Pääset keräämään purkkeihin kasan ainutlaatuisia muistoja ja kulkemaan aivan järjettö-

män pöhköjen satujen matkassa. 

Jos haluat viedä satujen ilosanomaa eteenpäin yhdessä kummalaisten kanssa, ota yhteyttä! Keksitään yhdessä 

keinoja kertoa mielikuvitusmaailmoista niillekin, jotka eivät niitä vielä ole löytäneet. Sillä jokaiseen päivään pitäisi 

kuulua vähän peikkoja, keijuja ja ripaus taikaa! 

Anne Luoma-aho

lampunsytyttäjä, markkinointipäällikkö 

puh. 014 337 0079

anne.luoma-aho@kummakustannus.fi 
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Petronella Grahn

Taikamaailma vaarassa
Taikamaailma täynnä taikaa, seikkailua ja sydämeltään suuria olentoja!

Pomenian taikamaailman yllä leijuu Pimeydenvelho Käämän pahaenteinen uhka. Turhanpäiväinen ilonpito 
on saatava loppumaan, jotta tilalle voi tulla pimeys, kuri ja järjestys! Toisin sanoen taikapölyn keräämiselle 
on tultava piste. Juuri sen taikapölyn, joka tuo Pomeniaan kaiken taian, ilon ja kimalluksen. Taikapölyn, 
joka saa haaveet toteutumaan ja unelmat puhkeamaan kukkaan.

Käämän katalat suunnitelmat eivät kuitenkaan lannista Pomenian asukkaita. He tekevät kaikkensa, jotta 
hullunkurinen taikamaailma saa jatkossakin pitää taikansa. Siihen tarvitaan roppakaupalla yhteishenkeä, 
hassuttelua, noidan neuvoja ja kaksi kekseliästä peikonpoikasta. Mutta onko Käämän voima lopulta kaik-
kea muuta vahvempi?  

Kirja jatkaa tarinaa Pomenian taikamaailmasta, missä kaikki on mahdollista. Ainutlaatuisen mielikuvi-
tuksellinen ja värikylläinen kuvitus sekä kutkuttavan jännittävä tarina kutsuvat lukijan mukaan seikkailuun, 
jossa on vaakalaudalla koko Pomenian kohtalo.

Pomenia-sarja
978-952-370-090-1 (sid.) 
978-952-370-110-6 (äänikirja)
Koko 167 x 229 mm, n. 200 s.
L84.2
Suositusikä 7+
Kustantajahinta 32 e
Ilmestyy 22.3.2021

7+

Pomenian luoja Petronella Grahn (s. 1970) on satutaiteilija, tarinankertoja ja kuuden lapsen äiti. Pome-
nian satumaailmaan puhallettiin ensimmäinen henkäys 25 vuotta sitten, kun Petronella ompeli ensim-
mäisen lohikäärmehatun esikoispojalleen. Syntyi tunnettu lastenvaatebrändi, taidemaalausprojekteja, 
perhepuistoja pääkaupunkiseudulle ja yhteensä kuusi lasta. Kun tapahtumarikkaiden päivien jälkeen 
koitti iltasatujen aika, Petronella sepitti lapsilleen jännittäviä ja opettavaisia tarinoita Pomeniasta, ihanas-
ta taikamaailmasta, missä kaikki mahdottomatkin asiat olivat mahdollisia ja seikkailu suurenmoista.



7+

Amelia Kulmuri -sarja
Alkuperäisteos: 
Amelia Fang and the Unicorn Lords
Suomentaja: Sarianna Silvonen
978-952-370-065-9 (sid.) 
978-952-370-111-3 (äänikirja)
Koko 128 x 186 mm, n. 220 s.
L84.2
Suositusikä 7+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 19.2.2021

Laura Ellen Anderson

Amelia Kulmuri ja ylhäiset yksisarviset
Amelia Kulmuri on takuulla suurisydämisin vampyyri, jonka olet koskaan tavannut! 

Kun aurinko nousee Pimeyden valtakunnassa, Amelia ystävineen pukee valepuvut ylleen ja suuntaa 
kohti kammottavaa, kimaltavaa Valon valtakuntaa. Ystävysten päämääränä on löytää pitkään kadoksissa 
ollut kuningatar Hentomieli. 

Pelottavat keijut ja karmivat enkelikisut lymyävät joka kulman takana, mutta Hentomieltä ei näy mis-
sään. Vaikuttaa siltä, että Amelian on sukellettava syvemmälle ylhäisten yksisarvisten maailmaan. Etsin-
töjen tiimellyksessä paljastuvat salaisuudet laittavat liikkeelle tapahtumavyöryn, jota tuskin kukaan osaisi 
aavistaa.

Amelia Kulmuri ja ylhäiset yksisarviset on hervottoman Amelia Kulmuri -kirjasarjan toinen osa. Se osoit-
taa, kuinka ulkokuori voi usein pettää – monin tavoin. Ainutlaatuinen huumori ja Amelian ystävät lem-
mikkikurpitsa Purskusta Kalmo Niittomieheen pitävät huolen, että tarinan parissa viihtyvät kaikki ikään 
katsomatta. 

Laura Ellen Anderson on Lontoossa asuva kirjailija ja kuvittaja. Hän on julkaissut kymmenen vuoden 
aikana useita menestyneitä lastenkirjoja. 

Englanninkielistä kirjasarjaa on myyty 180 000 kappaletta ja sitä on käännetty yli 20 kielelle. 

4



Näyteteksti Amelia Kulmuri ja ylhäiset 
yksisarviset -kirjasta
Kreivitär Hepsankeikkakin halusi auttaa Ameliaa, Flooraa, Kalmoa ja kuningasta valmistautumaan vaaralliseen mat-

kaansa Valon valtakuntaan. Hän oli tehnyt heille ovelat valepuvut, joihin he voisivat sonnustautua. Valon olennot 

nimittäin uskoivat vakaasti, että vampyyrit imisivät heidän vertaan ja jetit murskaisivat heidän luunsa.

– –

”Ei hätää, teidän korkeutenne, tällä kertaa olen luonut täydellisen valeasun, ja lupaan ettei se hajoa!” Kreivitär 

hymyili säteilevästi ja ojensi kuninkaalle täplikkäät siivet.

”Öh…” Kuningas silmäili valeasua kiusaantuneena. ”Onko tämä leppäkerttuasu?”

”On!” Kreivitär Hepsankeikka hymyili ja niiasi. ”Kauhistuttava leppäkerttuasu!” Hän näytti hyvin ylpeältä.

”Olen ehkä aavistuksen liian suuri käydäkseni leppäkertusta”, kuningas mutisi kiskoessaan asua ylleen.

Kuoooollut ooooot, kuollut oot! Kalmon kuolonluuri soi hänen taskussaan ilmoittaen, että jokin otusparka kai-

pasi hänen palveluksiaan.

”Luurisi ei ehkä toimi Valon valtakunnassa, jos siellä ei ole kenttää”, kuningas sanoi. ”Kalmopappasi lupasi hoitaa 

puolestasi liiskaantuneet rupikonnat sillä välin kun olet poissa.”

”Kiitos, teidän majesteettinne”, Kalmo sanoi ja ojensi kuolonluurin kreivitär Hepsankeikalle säilytykseen.

Kreivitär pani sen taskuunsa ja kietoi sitten kätensä Amelian ympärille. Äidin uuden etananlimahajuveden tuoksu 

oli läpitunkeva. ”Voi Amelia. Pysy turvassa siellä kaukana!”

”Pysyn pysyn, äiti, ei hätää.” Amelia hymyili.

”JEP, MEILLÄHÄN ON JÄTTIMÄINEN LEPPÄKERTTU SUOJANAMME!” Floora naurahti.

”Ja jos satutte löytämään Valon valtakunnasta ristisanatehtäviä, tuokaa niitä minulle. Kaipaan uusia haasteita!” 

kreivi sanoi.

”No niin, Tangine, onko sinulla Valon valtakunnan kartta?” kuningas kysyi.

”Annoin sen Flooralle, koska hän pitää kartoista.” Tangine punastui.

”EI HÄTÄÄ, KARTTA ON TURVASSA”, Floora vastasi. ”PANIN SEN RULLALLE YKSISARVISEN SARVEN SISÄÄN.”

”Hienoa!” kuningas sanoi. Sitten hän otti leppäkerttuasunsa siiven alta esiin palasen kimaltelevaa pergamenttia. 

Se oli johtolanka, jonka hän oli löytänyt Kivettyneestä metsästä sinä yönä, jona kuningatar Hentomieli oli kadonnut.

Pergamentissa luki:

KIMALTALA, kaupunki, jossa aurinko ei koskaan laske ja unelmat toteutuvat aina…

”Mennään etsimään Kimaltala!” kuningas sanoi.

”Andersonin teksti on yhtä hullunkurista kuin aina.”
– BookTrust
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David O’Connell

Karkkitehtaan kummitus
Archie McArkki tietää, että tänään hänen onnea tuovat housunsa ovat todella toimineet. Archie saa sel-
ville, että hän on perinyt isosedältään sekä valtavan kartanon että koko maailmankuulun McArkin karkki 
ja konvehti -yrityksen. Uusi koti, mieletön omaisuus ja loputtomasti makeisia – melkoinen lottovoitto! 

Mutta uusi elämä ei tuokaan mukanaan pelkkiä purkkapalloja ja nallekarkkeja. Kun Archie lukee isose-
tänsä jättämän salaperäisen kirjeen, hän päätyy ratkomaan mysteeriä, jonka tarkoituksena on pelastaa 
perheyritys tuholta. Jos Archie ystävineen ei onnistu selvittämään kartanon kätkemää arvoitusta, hänen 
makea tulevaisuutensa uhkaa sulaa pois kuin aurinkoon jäänyt mehujää!

Karkkitehtaan kummitus aloittaa herkullisen kirjasarjan, joka on täynnä outoja johtolankoja, erikoisia 
olentoja, pahansuopia sukulaisia ja kasoittain makeisia. Mielikuvitusta ja mysteerejä pursuavaa sarjaa on 
käännetty seitsemälle kielelle, ja Isossa-Britanniassa ensimmäistä kirjaa on myyty yli 18 000 kappaletta.  

David O’Connell on kirjailija ja kuvittaja Lontoosta. Hän työskentelee pääasiassa lastenkirjojen paris-
sa, kirjoittaa muille kuvittajille tai kuvittaa muille kirjoittajille. Hän pitää tarinoista, joissa on taikuut-
ta ja hirviöitä – erityisesti jos nämä ovat hassuja hirviöitä – ja hän rakastaa tehdä myös sarjakuvia. 
Hänen lempimakeisiaan ovat kirpeät kolapullot. 

Claire Powell on lontoolainen kuvittaja ja suunnittelija. Hän on työskennellyt useiden isojen TV- ja 
elokuvabrändien kanssa, kuten Nickelodeon, CBBC ja DreamWorks.

Hämäränhyssyn mysteerit -sarja
Alkuperäisteos: 
The Dundoodle Mysteries – 
The Chocolate Factory Ghost
Kuvittaja: Claire Powell
Suomentaja: Annukka Kolehmainen
978-952-370-077-2 (sid.)
978-952-370-115-1 (äänikirja)
Koko 129 x 198 mm, n. 200 s.
L84.2
Suositusikä 7+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 22.2.2021

7+

Tulossa
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Näyteteksti Karkkitehtaan kummitus -kirjasta
Archie seurasi kasvien lomasta luikertavaa polkua ja istahti kiemuraiselle puunjuurelle, joka törrötti lattialaat-

tojen lomasta. Hän avasi kirjekuoren ja veti esiin moitteettoman sileän paperiarkin, joka oli täynnä samaa 

toff eenruskeaa kirjoitusta.

Parahin Archie (kirje alkoi)

Herra Nukkava lienee jo kertonut, että olet McArkin klaanin päällikkö, siis perilliseni, ja näin ollen myös McAr-

kin herkkuimperiumin perijä. Tämä epäilemättä tulee sinulle yllätyksenä. Isäsi kyllä tiesi perinnöstä mutta 

toivoi, että saisit mahdollisimman pitkään elää ihan tavallista elämää, ja siksi hän piti sukutaustansa salassa.

Isä siis tiesi koko ajan! Archie hymyili. Hänen isänsä rakasti salaisuuksia. Kunpa isä olisi nyt täällä.

Isäsi toimi viisaasti. Suuret rahat sekoittavat helposti pään. Ja rahanhimo voi tehdä ihmisistä pahoja. Hyvin 

pahoja. Pidä se aina mielessä!

Mutta kukapa osaisikaan paremmin johtaa karkkitehdasta kuin lapsi? Lapset ymmärtävät toff een, karamellien ja 

suklaan päälle paremmin kuin aikuiset. Tehtaan johtajalla on kuitenkin valtava vastuu.

Sinun on todistettava, että olet perintösi ja McArkin nimen arvoinen! Siksi joudut nyt kokeeseen: olen järjestä-

nyt aarteenmetsästyksen, jossa voit osoittaa nokkeluutesi...

Sinun on kerättävä kuusi esinettä, joiden löytämiseen tarvitaan kuusi johtolankaa. Kun olet löytänyt kaikki, sinua 

odottaa seitsemäs eli kaikkein suurin aarre! Älä kuitenkaan kerro kenellekään! Muutamat tekisivät mitä tahansa, 

jotta löytäisivät aarteen ennen sinua!

Muutamat? Ketkä muutamat?

Ensimmäinen johtolanka ilmestyy ihan tuota pikaa. Pidä silmät auki ja makuhermot herkkinä! Saat apua mitä 

yllättävimmiltä tahoilta. Hämäränhyssy on kumma paikka – odota siis odottamatonta...

Onnea matkaan!

Isosetäsi Archibald McArkki.

Archie tajusi pidättävänsä henkeään. Hänen sydämensä takoi villisti. Koe? Aarteenmetsästys?

P. S. Katso taaksesi.

”Jos minulta kysytään”, joku tokaisi aivan Archien korvan juuressa, ”olet pahassa pulassa, Archie McArkki.”

”Läpikotaisin miellyttävä ja viihdyttävä tarina, joka

on sekoitus seikkailua, hauskuutta ja taikuutta. Herkullinen!”

– Books for Keeps
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Myrskynvartija-sarja
Alkuperäisteos: 
The Lost Tide Warriors
Suomentaja: Leena Ojalatva
978-952-370-078-9 (sid.)
978-952-370-112-0 (äänikirja)
Koko 130 x 198 mm, n. 320 s. 
N84.2
Suositusikä 10+
Kustantajahinta 32 e
Ilmestyy 17.5.2021

10+

Catherine Doyle

Kadonneet merenväkiset
Lumoava jatko Myrskynvartijan saari -kirjalle!

Syrjäistä Arranmoren saarta uhkaa pimeä tuho. Fionn on ollut saaren Myrskynvartija vain alle puoli vuotta, 
kun tuhannet hirvittävät sielunvaanijat saapuvat. Morrigan-velhottaren seuraajat ovat tulleet nostamaan 
pelätyn johtajansa valtaan. 

Fionnin on ystäviensä avustuksella pelastettava saari. Jotta Morrigan saadaan kukistettua, on kutsut-
tava koolle merenväkisten armeija. Mutta kukaan muu saarella ei usko, että nämä julmat merenolennot 
ovat edes olemassa. Kun Fionn aloittaa kadonneiden merenväkisten etsinnän, muut saaren asukkaat val-
mistelevat tahollaan omaa hyökkäystään. 

Taistelu Arranmoren pelastamiseksi on alkanut.
Taitavasti synkkyyttä, huumoria ja surua yhdistävä Kadonneet merenväkiset on taianomaisen Myrskynvar-

tija-kirjasarjan toinen osa. Sarjan käännösoikeudet on myyty 20 maahan, ja se on voittanut useita palkintoja. 

Catherine Doyle kasvoi Atlantin rannalla läntisessä Irlannissa. Hänen rakkautensa lukemiseen alkoi 
irlantilaisten myyttien ja legendojen parissa, mikä synnytti hänessä halun kirjoittaa myös itse. Kirja-
sarjaan Catherine sai inspiraation omilta esi-isiltään, jotka asuivat Arranmoren saarella. 
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Näyteteksti Kadonneet merenväkiset -kirjasta
Valtameren laidalla seisoi poika. Merenväkinen haistoi pojan veressä suolaisen meren. 

Se lipoi huuliaan. 

Myrskynvartija. 

Se muisti pojan. 

Poika oli sulkenut silmänsä, ja pojan hengitys huurtui pilviksi ilmaan. Hän ojensi toisen kätensä ja koukisteli sormiaan 

veden yllä. Hetken hän seisoi liikkumatta. Sitten hänen kehonsa nytkähti rajusti, aivan kuin jokin olisi pyrkinyt ulos hänen 

sisältään. Hän räväytti silmänsä auki, ja kurtistuneille kulmille hiipi pelko. 

Taikaa. 

Merenväkinen ui hiljalleen lähemmäs. Aurinko oli nousemassa norsunluunkalpealle taivaalle, ja pian saaren rannalla 

hyörisi ihmisiä, autojen moottorit yskähtelisivät käyntiin ja kauppojen ikkunoihin syttyisi valoja kuin lyhtyihin kynttilöitä. 

Merenväkinen tiesi, ettei sen pitäisi olla täällä, aivan rannan tuntumassa… niin lähellä ääntä, joka oli kuiskaillut sille saaren 

uumenista. Tänne se oli kuitenkin tullut – tuijottamaan poikaa, joka oli herättänyt Morriganin loputtomasta unesta. 

Kaikkien näiden vuosien jälkeen poika oli vihdoin saapunut. 

Poika parahti, kun hänen sormenpäistään sinkosi kipinä. ”Toimi!” Poika potkaisi mytyn merilevää veteen. ”Toimi nyt, 

senkin typerä temppu!”

Jumiutunutta taikaa. 

Merenväkinen kurtisti kulmiaan. Aika oli käymässä vähiin. Merenväkinen vaistosi pimeyden liikkuvan horisontin alapuo-

lella ja vyöryvän maailman halki kuin omanlaisensa aalto. Kohti tätä saarta. Kohti poikaa. Tätä poikaa. 

Houkkamainen Dagda. Hän johtaa meidät kaikki tuhoon.

Poika poimi käteensä kiven ja viskasi sen ilmaan. Merenväkinen seurasi kiven rataa katseellaan ja mutristi huuliaan, kun 

kivi plompsahti veteen aivan sen pään viereen. 

Yksi sydämenlyönti, kaksi sydämenlyöntiä – sitten poika havahtui nytkähtäen. Poika lähti kahlaamaan merenväkistä 

kohti, ja vesi velloi pojan nilkoissa, sitten polvissa ja sitten lanteilla. 

Tuokion merenväkinen epäröi mutta tuli sitten järkiinsä. Se sukelsi seuraavaan aaltoon, ja sen tummuneen hopean 

sävyissä välkkyvä pyrstö katosi pinnan alle. 

Ei nyt, se ajatteli ampaisten takaisin syvyyksiin. Ei vielä. 

Sen soturit olivat kuuliaisia toiselle. 

Niiden olisi odotettava. Tuhoa tai Vuorovetten kutsujaa.

Kumpi sitten tulisikaan ensin. 

”Doylen kyky luoda tuulenpieksemä, myrskyisä jännite ja fyysinen uhka on

ylivoimainen. Tämä on kirja merenrantalomalle, oli keli mikä hyvänsä.”

– The Daily Mail
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Helena Immonen

Näkymätön Milanna
Milanna on aivan tavallinen tyttö, joka käy koulua, kertoo pikkuveljelleen hauskoja tarinoita ja tykkää va-
delmista. On kuitenkin pienen pieni juttu, joka tekee Milannasta hieman epätavallisen: hän on näkymätön. 

Näkymättömyydestä huolimatta elämä ei ole niin jännittävää kuin voisi luulla. Mutta kaikki muuttuu, kun 
vastaan tulee Timi, joka jostain kumman syystä näkee Milannan. Milanna saa tietää, että on olemassa ihan 
oikea Näkymättömien kaupunki, jossa kaikki ovat näkymättömiä kuten hän! Kun Milanna pääsee vieraile-
maan tähän mystiseen paikkaan, alkaa seikkailu, joka mullistaa yhden jos toisenkin elämän.     

Näkymätön Milanna on kiehtova kertomus päättäväisestä tytöstä, joka ajautuu keskelle ennalta arvaa-
matonta seikkailua. Vauhdikkaan tarinan ohella kirja herättää pohtimaan oman paikan löytämistä ja sitä, 
onko ulkokuori vai jokaisen sisin lopulta tärkeintä. Kirjan hurmaavan mustavalkokuvituksen on tehnyt 
Nora Surojegin.

Helena Immonen on toimittaja ja viestinnän ammattilainen, joka on aina rakastanut hyviä tarinoita. 
Näkymätön Milanna on hänen ensimmäinen lastenromaaninsa. 

Kuvittaja: Nora Surojegin
978-952-370-082-6 (sid.)
978-952-370-113-7 (äänikirja)
Koko 140 x 203 mm, n. 160 s.
L84.2
Suositusikä 7+
Kustantajahinta 27 e
Ilmestyy 16.3.2021

7+
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Näyteteksti Näkymätön Milanna -kirjasta
”No niin, oletko valmis?” Timi kysyi, kun he lopulta pysähtyivät vanhan peilin eteen. Peili oli suuren 

salin takana olevassa pienessä huoneessa.

”Valmis mihin?” Milanna ihmetteli. Hän ei lainkaan ymmärtänyt, miksi he seisoivat vanhassa mu-

seossa.

”Ai niin, unohdin. Ota tämä”, Timi sanoi välittämättä Milannan epäuskoisesta äänestä. Timi ojensi 

kätensä Milannaa kohti. Kämmenellä välkehti valkoinen kivi, jossa oli kirkkaankeltainen raita. Kivi 

näytti täydellisen pyöreältä, mutta kun Milanna otti sen käteensä, se vaikutti elävän kosketuksesta. 

Kivi tuntui ensin hieman lämpenevän ihoa vasten, ja sitten se liikehti kevyesti. Tuntui kuin Milannan 

kämmenellä olisi pyrähdellyt perhosia. Milanna tuijotti kiveä silmät suurina.

”Tämä kivi on avain Näkymättömien kaupunkiin”, Timi kertoi ylpeänä. ”Minulla on vain yksi, joten 

pidetään kädestä kiinni.” Hän ojensi kätensä Milannalle ja katsoi näkymätöntä tyttöä innosta pakah-

tuen. Oli kuin hän olisi aikeissa paljastaa Milannalle maailman hienoimman salaisuuden – ja ehkä olikin.

Milanna ojensi kiveä pitävän kätensä ja tunsi, kuinka Timin sormet sujahtivat hänen omiensa lo-

mitse. Kivi jäi heidän kämmeniensä väliin. Lämpö levisi kädestä Milannan käsivarteen.

”Oletko valmis?” Timi kysyi riemuaan pidätellen. Milanna nyökkäsi hymyillen. He katsoivat toi-

siaan ja sitten peiliä. Timi nosti kätensä (ja samalla Milannan käden) ja painoi kiven hellästi peiliä 

vasten. Milanna räpäytti silmiään melkein uskomatta niihin: peilin pinta alkoi värähdellä kuin se olisi 

ollut vettä! Milanna sulki silmänsä ja pidätti hengitystään. Kun hän tunsi Timin puristavan kättään 

merkiksi, hän avasi silmänsä ja otti askeleen tismalleen yhtä aikaa ystävänsä kanssa. Peilin läpi käve-

leminen tuntui siltä kuin olisi kävellyt vesiputouksen ali, tai niin Milanna ainakin kuvitteli, eihän hän 

ollut koskaan edes nähnyt oikeaa vesiputousta. Maailma Milannan ympärillä näytti ensin sumuiselta, 

liikkuvalta. Sitten ympäristö alkoi tarkentua. Hän huomasi, että he seisoivat samanlaisessa huoneessa 

kuin mistä olivat lähteneet.
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Satujen sankarit -sarja
Alkuperäisteos: 
Little Legends – The Great Troll Rescue
Suomentaja: Terhi Leskinen
978-952-370-091-8 (sid.)
978-952-370-114-4 (äänikirja)
Koko 130 x 198 mm, n. 180 s.
L84.2
Suositusikä 6+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 16.2.2021

Tom Percival

Huima pelastusretki
Tervetuloa Tarinalaan – paikkaan, jossa klassikkosatujen hahmot Punahilkasta Tähkäpäähän pääsevät täy-
sin uusiin seikkailuihin!

Satujen sankareiden seikkailuretki muuttuu hetkessä katastrofi ksi, kun ilkeä noita puuttuu peliin ja 
kaappaa suurimman osan ystäväporukasta. Hilkka on ainoa, joka täpärästi välttää sieppauksen ja voi pe-
lastaa muut. Yllättäviltä käänteiltä ei säästytä, kun ystävykset yrittävät paeta noidan kynsistä ja pelastaa 
samalla muut vangitut otukset – muun muassa erään tutunoloisen peikon.

Huima pelastusretki jatkaa vauhdikasta kirjasarjaa, jossa niin lapset kuin aikuiset näkevät tunnettujen 
satujen hahmot aivan uudessa valossa. Jännitystä tihkuva tarina kuvituksineen imaisee lukijan mukaansa 
heti alusta alkaen. Samalla kirja kertoo ystävyydestä ja yhteistyön voimasta.

Kirjan kirjoittanut ja kuvittanut Tom Percival on julkaissut useita suosittuja lastenkirjoja. Tom on piir-
tänyt siitä lähtien, kun hän on osannut pitää kynää kädessään. Koko elämänsä ajan hän on keksinyt 
asioita omasta päästään eikä ole aikeissa lopettaa kovinkaan pian. 

6+

”Kirja sisältää kaikki klassiset satuhahmot, mutta se käy käsik-
si asioihin, joiden kanssa lapset kamppailevat tänä päivänä.” 
– BookTrust

Sarjan ensimmäisestä osasta sanottua:
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Asia Citro

Hirviöitä ja hometta
Saralla ja Sassafrassalla on jälleen ongelma ratkaistavana! 

Kun metsässä asuva Gorppi-hirviö ilmestyy etsimään apua noloon ongelmaansa, Sara on aivan varma, 
että asia saadaan ratkaistua tuota pikaa. Ensimmäiset apukeinot eivät kuitenkaan toimi odotetusti, vaan 
kerta toisensa jälkeen Saran luokse palaa lannistunut ja nyyhkyttävä hirviö. 

Lopulta Saran ja Sassafrassan on laitettava kaikki ideat peliin, sillä muuten Gorppi ei pääse osallistu-
maan vuosittaisiin Hirviötanssiaisiin!  

Useita palkintoja voittanut Sara ja Sassafrassa -sarja on täynnä taikaolentoja, arvoituksia ja seikkailuja. 
Jokaisessa kirjassa Sara ja hänen kissansa tutustuvat uuteen olentoon, jolla on ongelma ratkottavana. 
Tiedettä apuna käyttäen kaverukset auttavat hellyttäviä otuksia ja sukeltavat taikaolentojen maailmaan.  

Asia Citro oli ennen tiedeaineiden opettaja, mutta nykyään hän leikkii kotona kahden lapsensa kans-
sa ja kirjoittaa kirjoja. Hänellä oli lapsena Sassafras-niminen kissa. Sassafras söi mielellään hyönteisiä, 
ja sen lempilelu oli muovinen ihmisnenä, jota se kantoi kaikkialle. 

Marion Lindsay on lastenkirjojen kuvittaja, joka rakastaa tarinoita ja tunnistaa onnistuneen tekstin. 
Hän piirtää mitä tahansa ja ihan kaikkea, mutta viettää aivan liian paljon aikaa kissapiirrosten parissa. 
Joskus hänen on suorastaan pakko piirtää koiria tasapuolisuuden vuoksi. 

Sara ja Sassafrassa -sarja
Alkuperäisteos: 
Zoey and Sassafras – Monsters and Mold
Kuvittaja: Marion Lindsay
Suomentaja: Jade Haapasalo
978-952-370-064-2 (sid.)
Koko 130 x 194 mm, n. 100 s.
L84.2
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 20.1.2021

4+
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Tom Percival

Täydellinen Taavi
Taavi on aina ollut ihan tavallinen. Kunnes eräänä päivänä hänelle kasvaa siivet! 

Aluksi siivillä lentäminen on järisyttävän hauskaa. Mutta pian Taavi alkaa miettiä, mitä 
muut mahtavat ajatella erikoisista siivistä. Taavi päättää piilottaa ne ison takin alle ja yrit-
tää unohtaa koko asian. Piilottelu tekee kuitenkin kaikesta ikävää ja hankalaa. Miten Taavi 
uskaltaisi näyttää muille totuuden ja olla rohkeasti oma itsensä – täydellinen Taavi?

Täydellinen Taavi on ylistetty ja innostava kirja erilaisuudesta sekä itsensä arvostami-
sesta. Kuvituksessa taidokkaasti käytetyt värit korostavat lempeää ja koskettavaa tarinaa. 

Pienet, suuret tunteet -sarja
Alkuperäisteos: Perfectly Norman
Suomentaja: Raija Rintamäki
978-952-370-089-5 (sid.)
Koko 237 x 300 mm, 32 s.
L85.22
Suositusikä 3+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 9.3.2021

Pienet, suuret tunteet -sarja
Alkuperäisteos: Ruby’s Worry
Suomentaja: Raija Rintamäki
978-952-370-088-8 (sid.)
Koko 237 x 300 mm, 32 s.
L85.22
Suositusikä 3+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 9.3.2021

Tom Percival

Amandan huoli
Amanda on iloinen tyttö, jolla on kaikki hyvin. Kunnes hän kohtaa huolen. Alkuun se ei 
ole kovin iso huoli, mutta sitten se alkaa kasvaa. Huoli kasvaa päivä päivältä yhä suu-
remmaksi ja saa Amandan olon surulliseksi. Kuinka Amanda voisi päästä huolesta eroon 
ja tuntea olonsa jälleen omaksi itsekseen? 

Amandan huoli on oivaltava kirja jokaisen lapsen hyllyyn. Herkkä kirja rohkaisee niin 
lapsia kuin aikuisia keskustelemaan isoista ja pienistä huolista sekä ahdistuksen tun-
teesta.

”Iloinen, omalaatuinen ylistys yksilöllisyydelle.” 
– Guardian

“Jos lapsellasi on jokin huoli – kaikilla on – tämä on ihanteellinen 
kirja rohkaisemaan heitä puhumaan asiasta.” 
– Parents in Touch 

3+

3+

Tom Percival on kirjailija, taitelija, videotuottaja ja muusikko, joka sekä kirjoittaa 
että kuvittaa lastenkirjansa. Hän on julkaissut useita palkittuja teoksia. 
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Pienet, suuret tunteet -sarja on käännetty 18 kielelle. Täydellisen 
Taavin alkuperäisteosta on myyty Isossa-Britanniassa yli 21 000 

kappaletta ja Amandan huolta 30 000 kappaletta.  

Mallisivut alkuperäis-teoksesta
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Petronella Grahn

Sisu Sukkela sankarina
Pomenian taikamaailma on täynnä monenlaisia taikaolentoja. Siellä asuu myös Sisu Sukkela – lempeä 
lohikäärme, joka osaa ja uskaltaa paljon enemmän kuin itse tietääkään!

Eräänä päivänä Sisun ystävä Koppis Kuoriainen päättää järjestää Sisulle ystäväjuhlat muiden pome-
nialaisten avustuksella. Näissä sirkusjuhlissa pääsevät esiintymään kaikki halukkaat: Unimestari Unonen, 
keijut, Sisu ja oi, niin ihana Lilly Lohikäärmeneito.

Juhlissa Sisun rohkeus joutuu koetukselle, kun paljastuu, että Koppis on valmistellut hänelle suuren 
yllätyksen. Mikä se mahtaakaan olla?

Sisu Sukkela sankarina kertoo rohkeudesta ja siitä, kuinka voittaa itsensä, vaikka jokin asia pelottaisi. Sa-
malla se on kertomus kahden kovin erilaisen olennon, Sisun ja Koppiksen, lämminhenkisestä ystävyydes-
tä. Taianomainen tarina ja satumainen kuvitus vievät kirjan lukijan mukanaan Pomenian taikamaailmaan. 
Maailmaan, missä kaikki on mahdollista.

Pomenian luoja Petronella Grahn (s. 1970) 
on satutaiteilija, tarinankertoja ja kuuden 
lapsen äiti.

Pomenia-sarja
978-952-370-109-0 (sid.)
Koko 280 x 245 mm, n. 48 s.
L85.22
Suositusikä 3+
Kustantajahinta 27 e
Ilmestyy 20.4.2021

3+
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Deborah Marcero

Purkissa
Ystävyyden lumoa ja taianomaisia hetkiä!

Leevi on keräilijä, joka kätkee purkkeihin erilaisia asioita. Ihan tavallisia juttuja – niittyleinikkejä, sulkia ja 
sydämenmuotoisia kiviä. Mutta kun Leevi tapaa Elvin, he päättävät kerätä talteen jotain aivan muuta! Sa-
teenkaaria, meren ääntä ja tuulta juuri ennen lumisadetta. Kurkistellessaan purkkeihin he muistavat kaikki 
ihmeelliset asiat, joita ovat yhdessä nähneet ja kokeneet. 

Eräänä päivänä Elvillä on kuitenkin uutisia: hänen perheensä muuttaa pois. Kuinka kaksi kaverusta voi-
vat luoda uusia muistoja ja jatkaa ystävyyttään niin kaukana toisistaan? 

Purkissa on kauniisti kuvitettu ja hurmaavasti kirjoitettu kirja, joka kertoo muistojen voimasta ja ystä-
vyyden ihmeistä. 

Deborah Marcero on yhdysvaltalainen taiteilija ja kirjailija, joka rakastaa puissa kiipeilyä, vaeltamista, 
uimista ja valon vaihteluiden kuvaamista kamerallaan. Hän on opiskellut piirtämistä, valokuvaamista ja 
runoutta. 

Alkuperäisteos: In a Jar
Suomentaja: Mari Nurminen
978-952-370-046-8 (sid.)
Koko 216 x 280 mm, 32 s.
L85.22
Suositusikä 4+ 
Kustantajahinta 23 e
Ilmestyy 14.1.2021 

4+

”Marcero rakentaa visuaalisen sanaston muistojen tarkoituksesta 
ja tärkeydestä. Lukijat tuntevat ystävyyden lämmön ja maailman 
ihmeellisyyden. Häikäisevä.” 
– Kirkus Reviews

Kirkus

Booklist BookPage

School Library Journal
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4+ Alkuperäisteos: Ik wil een leeuw!
Suomentaja: Sanna van Leeuwen
978-952-370-063-5 (sid.)
Koko 244 x 327 mm, 32 s.
L85.22
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 22 e
Ilmestyy 14.4.2021

Annemarie van der Eem – Mark Janssen 

Minä haluan leijonan!
Juliuksella on suunnitelma, villi suunnitelma. Hän haluaa lemmikin, mutta ensin hänen täytyy suostutella 
vastahakoinen äiti. Aluksi Julius päättää pyytää leijonaa! Sitten hän yrittää virtahepoa. Hän sanoo jopa ha-
luavansa vuohen. Tai miten olisi apina? 

Kun erikoiset lemmikit eivät miellytä äitiä, kuinka Juliuksen suunnitelmien lopulta käy? 

Minä haluan leijonan! on tarina kekseliäästä pojasta, joka haaveilee omasta lemmikistä. Kirjan leikkisä 
kerronta herää eloon, kun riehakkaat eläimet virnistävästä gorillasta valtavaan virtahepoon säntäävät kirjan 
sivuille yksi toisensa jälkeen. 

Kirja on aiemmin käännetty viidelle kielelle.

Annemarie van der Eem on hollantilainen kirjailija ja toimittaja, joka on aiemmin ollut ammattijääkiekkoilija. 

Mark Janssen on kuvittanut lapsille ja aikuisille yli 500 kirjaa, jotka ovat saaneet myös kansainvälistä 
huomiota. 
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Mallisivut alkuperäis-teoksesta
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Ryan T. Higgins

Hotelli Mörri
Väsynyt Mörri palaa lomalta vain huomatakseen, että joukko metsäneläimiä on vallannut hänen kotipe-
sänsä. Kaiken takana on innokas hiirikolmikko, joka on tehnyt Mörrin kodista hotellin. Opossumit leikkivät 
tyynysotaa, kettu yrittää houkutella kilpikonnia porisevaan pataan, ja majava jyrsii innokkaana makoisaa 
puupöytää. 

Mörrin ärtymyksestä huolimatta vieraat eivät kerta kaikkiaan suostu poistumaan! Saako Mörri enää 
omaa rauhallista ja hiljaista kotipesäänsä takaisin?  

Hotelli Mörri jatkaa suosittua Mörri-kirjasarjaa, jossa äreä mutta pohjimmiltaan sympaattinen karhu 
yrittää sopeutua elämäänsä hanhenpoikasten emona. Kirjan hulvaton tarina ja valloittavat kuvat voittavat 
lukijan puolelleen hetkessä. 

Ryan T. Higgins on palkittu yhdysvaltalainen kirjailija ja kuvittaja. Hän on ollut ystävä muun muassa 
piikkisian, pesukarhun, majavan, kymmenien hiirien ja muutaman oravan kanssa. Nelivuotiaana hän 
päätti tulla sarjakuvapiirtäjäksi ja on piirtänyt siitä lähtien. 

Mörri-sarja
Alkuperäisteos: Hotel Bruce
Suomentaja: Raija Rintamäki
978-952-370-079-6 (sid.)
Koko 300 x 225 mm, 48 s.
L85.22
Suositusikä 3+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 5.1.2021

Tulossa

3+

”Kaaoksen ja ärtymyksen hauskaa, nokkelaa juhlaa.”
– Kirkus Reviews
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Petra Raivonen

Ihan pöhkö satukirja
Mitä tapahtuu, kun mielikuvituksen päästää täysin valloilleen?

Pöhkössä satumaailmassa kaikki on mahdollista! Siellä lokit tanssivat sambaa pingviinivaarin kanssa, kissat 
lentävät pyörällä avaruuteen ja kahvikupin kokoinen joutsen pistäytyy Saturnuksen sekatavarakaupassa. 
Kaikki eivät kuitenkaan ole sitä mieltä, että tällainen ylenpalttinen pöhköily on hyvästä. Pöhkömaassa 
asustaa nimittäin äärimmäisen salainen Satujen tuhoamiskomitea, joka tekee kaikkensa, että hölmöt sa-
dut saataisiin hävitettyä. Mahtavatko komitealaiset onnistua tehtävässään?

Kaikkien on hyvä välillä hassutella, ja tämän satukirjan kanssa se varmasti onnistuu. Ihan pöhkössä 
satukirjassa on neljä hullunkurista tarinaa, jotka voi lukea yhdessä tai erikseen. Kirjassa seikkaillaan eris-
kummallisessa Pöhkömaassa ja välillä eksytään myös avaruuteen. Pöhköjen satujen lisäksi kirjassa on teh-
täviä, joita aikuinen voi tehdä yhdessä lasten kanssa. Tehtävät innostavat lapsia leikkimään, käyttämään 
mielikuvitusta ja pohtimaan asioita tarinoiden siivittämänä.  

Kirjan kuvittanut ja kirjoittanut Petra Raivonen on luokanopettajaksi valmistunut arjen Peppi Pit-
kätossu, jolla on eripariset sukat, utelias mieli ja kesäisin nenä täynnä pisamia. Ihan pöhkö satukirja
syntyi Petran toiveesta lisätä maailmaan hassuttelua, kursailematonta naurua sekä innostaa lapsia ja 
aikuisia käyttämään mielikuvitustaan. 

978-952-370-083-3 (sid.) 
Koko 210 x 210 mm, n. 70 s. 
L85.22
Suositusikä 5+
Kustantajahinta 22 e
Ilmestyy 31.3.2021

5+
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978-952-370-066-6 (sid.)
Koko 280 x 245 mm, n. 48 s.
L85.22
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 23 e
Ilmestyy 3.3.2021

4+

Elina Kynsijärvi – Heikki Takala (kuv.)

Herra Tömiläs ja aito aarre
Herra Tömiläs hiio-hop, puussa näkee sen, 
linnunsulan välkehtivän, kauniin kultaisen. 
Hän puuhun pinkaisee 
ja hiljaa hinkaisee: 
”Oi aarretta, oi ihanaa, 
en ole nähnyt kauniimpaa.”

Herra Tömiläs on pieniin ja suuriin aarteisiin ihastunut huoleton kulkija. Kun Tömiläs eräällä retkellään 
tapaa pöllön, joka vihjaa aivan uudenlaisesta aarteesta, hän innostuu. Tätä on lähdettävä etsimään!

Mukaansatempaava runomuotoinen tarina kertoo tavaroita keräilevästä Tömiläästä, joka monien 
mutkien jälkeen oppii ymmärtämään, mistä aidot aarteet löytyvät. Tarinan äärellä niin lapsen kuin ai-
kuisen on helppo pysähtyä pohtimaan luonnon merkitystä ja sitä, tarvitseeko kaikkea omistaa itse.

Elina Kynsijärvi (s. 1982) on runoilija ja kasvatustieteen maisteri. Nurmosta kotoisin oleva kirjailija 
asuu perheineen Jyväskylässä. Hän on julkaissut useita luonto- ja eläinaiheisia runokirjoja ja nauttii 
luonnossa liikkumisesta.

Heikki Takala (s. 1979) on kuvataiteilija ja animaattori. Hän on kotoisin Nurmosta ja asuu perheineen 
Turussa.
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viestinviejä

Suvi Skantz

tiedotus, arvostelukappaleet

suvi.skantz@kummakustannus.fi 

p. 014 337 0089

kunkku!

Henna Santalahti

toimitusjohtaja

henna.santalahti@kummakustannus.fi 

p. 014 337 0073

pääetsijä

Sari Malinen

kustannuspäällikkö, kirjaideat

sari.malinen@kummakustannus.fi 

p. 014 337 0074

lampunsytyttäjä

Anne Luoma-aho

markkinointi ja jälleenmyynti

anne.luoma-aho@kummakustannus.fi 

p. 014 337 0079
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