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Kadonneen lukuinnon arvoitus
Kuvittele, että kädessäsi on vihje, jonka ratkaisemalla voit löytää valtavan aarteen 
– kadonneen lukuinnon. Ensimmäinen vihje ei ehkä johda vielä lopulliseen ratkai-
suun, mutta se vie eteenpäin. Aarre on niin suuri, että sitä etsiessä kannattaa taistella 
matkalle sattuvia digilaitteiden houkutuksia, kiireen aiheuttamaa keskittymiskyvyttö-
myyttä ja kyynisyyttä vastaan. 

Mutta mistä voisit aloittaa, jos lukuinto – erityisesti lasten lukuinto – on hukassa? 
Mistä löytyisi ensimmäinen vinkki, joka veisi kohti aarretta? 

Jos luet tätä, olet todennäköisesti jo tarinoiden puolella. On helppo rakastaa kirjoja 
ja puhua lukuinnon puolesta, kun on jo tarinoiden huumaama. Mutta entä he, jotka 
ajattelevat, etteivät ole kirjaihmisiä? Uskon, että he eivät vain ole löytäneet oikeita 
tarinoita. 

Ehkä siinä on ensimmäinen vihje: auta lasta löytämään hyvä tarina.
Jos nyt pitäisi aloittaa jostain, aloittaisin itse joulusta. Tiedän. On älytöntä puhua 

joulusta, kun kevään valon määrä kasvaa kohisemalla. Mutta mietitään joulua silti 
hetki. 

Joulussa on kummallista tunnelmaa, johon sotkeutuu sietämätöntä odotuksen jän-
nitystä, yhdessä olemisen riemua ja kiireettömiä hetkiä. Joulun taika on hetkissä ja 
tarinoissa, joita voi yhdessä jakaa. Muistatko itse jouluna luettuja kertomuksia? Muis-
tatko vaikkapa, mitä tunteita herätti Saiturin joulu?

Tämä on minun vinkkini ensi jouluksi: tartu Ebenezerinkadun ihmeeseen. Sen pa-
rissa vietetty aika on aikuisen ja lapsen jaettua lukukokemusta parhaimmillaan. Kirja 
on täynnä tarinan taikavoimaa – ensimmäisestä lauseesta alkaen.  

Kenelle sinä ojennat ensimmäisen vihjeen kohti lukemisen iloa? 
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Anne Luoma-aho

lampunsytyttäjä, markkinointi ja myynti

anne.luoma-aho@kummakustannus.fi 

Lähetä pullopostia tai päästä kirjekyyhky matkaan – odotamme viestiäsi!
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Alkuperäisteos: The Miracle on Ebenezer Street
Suomentaja: Jaana Kapari-Jatta
978-952-370-168-7 (sid.) 
Koko 162 mm x 222 mm, n. 240 s. 
L84.2
Suositusikä 8+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 1.10.2021

Catherine Doyle

Ebenezerinkadun ihme
Valloittava uudelleentulkinta Charles Dickensin rakastetusta Saiturin joulusta!

On kulunut kolme pitkää vuotta siitä, kun Georgen äiti kuoli ja hänen isänsä päätti peruuttaa joulun. Sen 
jälkeen elämä on ollut harmaata ja ankeaa. Mutta kun George löytää jouluputiikista mystisen lumisadepal-
lon, jotain erikoista tapahtuu. Pallon sisällä oleva näkymä on kuin suoraan Georgen menneisyyden joulusta 
– joulusta, jolloin kaikki oli vielä hyvin. 

Sinä iltana George ja hänen isänsä pyyhkäistään seikkailuun, joka vie heidät kolmeen eri jouluun – men-
neeseen, nykyiseen ja tulevaan. Kun mukaan saadaan pari uutta ystävää ja ripaus taikaa, pystyykö George 
tuomaan perheeseen takaisin kaiken kadotetun ilon ja värin?

Catherine Doyle on monia palkintoja saanut irlantilainen kirjailija, jonka teokset ovat olleet myyn-
timenestyksiä ympäri maailman. Doylelta on ilmestynyt suomeksi Myrskynvartija-trilogian kaksi 
ensimmäistä osaa.
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Näyteteksti Ebenezerinkadun 
ihme -kirjasta
Kotimatkalla bussissa George ja mummi riisuivat joulun yltään kuin takin, panivat viimeiset karkki-

kepit roskiin ja pudistelivat tomusokerit hupustaan. Bussi notkahti natisten ja lähti pois markkinoil-

ta, ja aivan kuin heidän ihmemaaseikkailunsa taika olisi juuri sillä hetkellä vihdoin pihissyt loppuun, 

Flo-mummin puhelin alkoi soida. Ääni kajahteli kuin sireeni ja Hugo Bishopin nimi täytti näytön.

George lysähti penkillään. Kolme pitkää vuotta oli kulunut siitä kun isä ensinnä peruutti joulun. 

Ei pelkästään kuusta vaan myös sukat ja lahjat. Pelit, kalkkunan, kastikkeen, laulut ja jopa telkkarin 

mainokset. Heidän ei ollut lupa puhua siitä enää. Ei keskenään eikä edes itsekseen.

Joulut ovat ohi, George, eivätkä ne palaa. 

Ei ole aihetta juhlaan.

George työnsi kädet taskuun. Kahden päivän päästä joulu osuisi taas heidän kohdalleen, ja isä oli 

yhtä pahalla päällä kuin aina. George siveli uutta pyrypalloaan, tunsi viime hetken ihmeen viileänä 

sormissaan. 

Vanhan Marleyn taikuus alkoi herätä.

Vaikka George ei sitä vielä tiennyt, hän tulisi tarvitsemaan sen viimeisenkin pisaran.

”Kerrassaan lumoava”

– iNews

”Äärimmäisen itsevarma kirjoittaja”– Telegraph
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Emilia Aakko

Kaiho-kotitonttu ja karanneet 
kärsiväiset
Kaihon rauhallinen elämä mullistuu, kun Untamo-kotitonttu pyytää Kaihon tuuraajakseen Koikkalaisten 
perheeseen. Tehtävä on luonnollisesti otettava vastaan, vaikka kotitonttutaidot olisivat kuinka ruosteessa.

Jo hyvin pian Kaiho saa huomata, etteivät kotitontun tehtävät olekaan niin helppoja ja yksinkertaisia 
kuin saattaisi arvella. Etenkään kun samalla on pysyttävä näkymättömissä ja pidettävä silmällä arkkuun 
suljettuja murheita eli kärsiväisiä, jotka Kaiho otti mukaansa Untamon kielloista huolimatta.

Kun murheet yllättäen pääsevät karkaamaan, Kaiho ja perheen Lyyti-tyttö kohtaavat ongelman, joka 
olisi parasta ratkaista niin nopeasti kuin mahdollista. Yhdessä he ryhtyvät selvittämään sotkua, joka sisäl-
tää kaikki suuren katastrofi n ainekset.

Kaiho-kotitonttu ja karanneet kärsiväiset on eloisa kirja, josta ei puutu seikkailumieltä ja hauskoja sat-
tumuksia. Kommellusten keskellä tämä lämminhenkinen kirja kertoo myös tarinan siitä, mitä tapahtuu, 
kun perheen aikuinen masentuu. 

Emilia Aakko on Tampereella asuva viestinnän ammattilainen ja esikoiskirjailija. Inspiraatiota tekstei-
hin hän löytää arkisista kohtaamisista ja kotiseudultaan Pohjois-Pohjanmaalta. Kirjan sympaattisen ja 
eloisan kuvituksen on tehnyt Veera Aro.

Kuvittaja: Veera Aro
978-952-370-160-1 (sid.)
978-952-370-175-5 (äänikirja)
Koko 140 x 203 mm, n. 130 s. 
L84.2
Suositusikä 5+
Kustantajahinta 28 e
Ilmestyy 9.10.2021 

5+
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Näyteteksti Kaiho-kotitonttu ja 
karanneet kärsiväiset -kirjasta
Kesti hetken, kun Kaiho raahasi matkalaukun sekä itseään huomattavasti painavamman murhearkun talon 

portaille. Rusakko ei häntä auttanut. Apu olisi maksanut kolme rusinaa ylimääräistä, eikä Kaiho halunnut 

pulittaa enää yhtään enempää. Rusakko aisti, että tonttu piti matkan hintaa liian kalliina, joten se loikki 

loukkaantuneena takaisin metsään.

Murhearkun asukkaat olivat märän matkan vuoksi poissa tolaltaan. Kaiho nosti arkun ympärillä olevaa sade-

takkia ja kuiskasi arkun kannen läpi:

”Ei hätää, ei hätää. Minuakin jännittää, mutta meidän täytyy olla nyt reippaita. Tästä tulee meidän kotimme 

kevääseen asti.”

Arkusta kuului vastalauseiksi tarkoitettua ininää, joten Kaiho katsoi parhaaksi lisätä:

”Ja muistakaa käyttäytyä. Oikeastihan ette saisi edes olla täällä. Lupasin Untamolle, etten ottaisi teitä mu-

kaan.”

Vastalauseet loppuivat. 

Kaiho jätti murhearkun sekä matkalaukkunsa odottamaan alaportaalle ja kiipesi ulko-oven luokse. Hän 

pyyhki kuraiset töppösensä huolellisesti kynnysmattoon, jossa luki koukeroisin kirjaimin Tervetuloa. Kaiho ilah-

tui kohteliaasta matosta. Juuri kun Kaiho oli aikeissa koputtaa, toisella puolella Untamo potkaisi voimalla oven 

auki ja parahti aurinkolasiensa takaa:

”Et kai antanut rusakon mennä?”

Kaiho ei ehtinyt vastata, vaan jäi tuijottamaan Untamon päällä olevaa havaijipaitaa ja käsistä roikkuvia kym-

meniä pussukoita ja nyssäköitä.

”Täytyy sitten tilata pullasorsa”, Untamo tuhahti harmistuneena ja vislasi taivaalle. 

”Tule, näytän sinulle odotellessa perheen”, hän jatkoi.

7



Pomenia-sarja
978-952-370-169-4 (sid.) 
978-952-370-178-6 (äänikirja)
Koko 167 x 229 mm, n. 200 s.
L84.2
Suositusikä 7+
Kustantajahinta 32 e
Ilmestyy 19.10.2021

7+

Petronella Grahn

Taikamaailman kätketty salaisuus
Pimeydenvelho Käämä on vihdoin ja viimein saanut Pomenian taikamaailman valtaansa. Kaikki kupliva ilo, 
nauru ja taika on poissa. Keijukaiset ovat kadonneet, samoin peikkotyttö Tiitu. Taikamaailma haalistuu ja 
kuihtuu. 

Onko tämä Pomenian loppu?
Taikamaailman asukkaat ovat yksimielisiä siitä, että ratkaisu on löydettävissä. Lohikäärmeen liekit, yllättävä 

apuri ja peloton mieli tukenaan he yrittävät selvittää, miten taikamaailma saa loistonsa takaisin. Luovuttami-
nen ei tule kuuloonkaan, vaikka paljastuu, että Pomeniaa uhkaa salakavala vastustaja. Vastustaja, joka jättää 
varjoonsa jopa Käämän kämälät metkut. 

Taikamaailman kätketty salaisuus on Pomenia-trilogian vangitseva päätösosa, joka paljastaa pinnan alla ly-
myilevät taikamaailman salaisuudet. Mielikuvituksellinen ja värikylläinen kuvitus sekä kutkuttavan jännittävä 
tarina kutsuvat lukijan mukaan ennenkuulumattomaan seikkailuun. 

Trilogian päätösosa!
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Pomenian luoja Petronella Grahn (s. 1970) on satutaitelija, tarinankertoja ja kuuden lapsen äiti.

Pomenian satumaailmaan puhallettiin ensimmäinen henkäys 25 vuotta sitten, kun Petronella ompeli ensim-
mäisen lohikäärmehatun esikoispojalleen. Syntyi tunnettu lastenvaatebrändi, taidemaalausprojekteja, perhe-
puistoja pääkaupunkiseudulle ja yhteensä kuusi lasta.

Kun tapahtumarikkaiden päivien jälkeen koitti iltasatujen aika, Petronella sepitti kuudelle lapselleen jännittä-
viä ja opettavaisia tarinoita Pomeniasta, ihanasta taikamaailmasta, missä kaikki mahdottomatkin asiat olivat 
mahdollisia ja seikkailu suurenmoista. Nuo sadut, lohikäärmehatut ja Petronellan omien lapsuudenkokemus-
ten myötä syntynyt vahva mielikuvitusmaailma ovat Pomenian perusta.
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Ursula Mursu

Myrtti ja noitatukka
Myrtin 8-vuotissynttärireissu Riemulaiturin huvipuistoon on superhauska – kunnes kummitusjunassa 
vaunu rysähtää hurjaan pudotukseen. Ykskaks Myrtti löytää itsensä onton maapallon sisäpinnalta, noitien 
asuttamasta Kuuilmasta, joka pursuaa ihmettä, jännitystä ja taikaa!

Henkiin herännyt muovinen dino ja uskollinen muurahaiskarhupehmo seuranaan Myrtti alkaa etsiä tie-
tään kotiin. Matkalla kohdataan monenmoisia otuksia, kuten kaunopuheinen karhu sekä tiskilohikäärme. 
Mutta jännittävimpiä ovat lukuisat noidat, joilla on räiskyvä noitatukka. Myrtillä itsellään on ihan tavallinen 
tukka, sillä hänhän ei ole noita...

Ursula Mursu elää maapallon ulkopinnalla ja punoo taikojaan sanoista, langoista sekä taikinoista. 
Toisessa elämässään kirjoittamisen opettajana hänet tunnetaan vähemmän mursumaisella nimellä.

Kuvittaja: Apila Pepita
978-952-370-159-5 (sid.)
978-952-370-177-9 (äänikirja)
Koko 140 x 203 mm, n. 160 s. 
L84.2
Suositusikä 5+
Kustantajahinta 26 e
Ilmestyy 25.8.2021 

5+
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Näyteteksti Myrtti ja noitatukka 
-kirjasta
”Lennättävä matto”, Myrtti toisti epäuskoisena. Fuuga kipitti lähemmäs ja suki ma-

ton hapsuja.

Etanaihminen nyökytteli. ”Oli matka miten pitkä hyvänsä, tämä matto hoitaapi 

maar! No, ei nyt ihan kuuhun saakka. Pikku hypyillä pääsette silti vaivatta ympäri 

Kuuilmaa. Kokeilkaa toki!”

Myrtti istahti matolle. Fuuga tökki mattoa kuonollaan Myrtin selän takana.

”Muutama ohje”, hymisi Hutilo. ”Hallussanne on varsin kesy vehje. Kudoin sen 

itse äitini vanhoilla kangaspuilla, joiden loimilangoissa on vanhat ja luotettavat len-

nätysloitsut.” Matto painui kaarelle maan sisään kuin ritsan kuminauha. ”Elikkäs 

riittää, että tiedätte –” Lauseen loppu sekoittui tuulen huminaan. 

Oli kuin joku olisi päästänyt otteensa ritsasta ja pongahduttanut maton ilmaan. 

He liisivät lujaa. Myrtti puristi maton hapsuja ja silmänsä kiinni. Hän kiljui enemmän 

kuin yhdessäkään Riemulaiturin laitteessa.
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Hämäränhyssyn mysteerit -sarja
Alkuperäisteos: The Dundoodle Mysteries – 
The Dentist of Darkness
Kuvittaja: Claire Powell
Suomentaja: Annukka Kolehmainen
978-952-370-167-0 (sid.) 
978-952-370-174-8 (äänikirja)
Koko 129 x 198 mm, n. 200 s.
L84.2
Suositusikä 7+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 19.8.2021

David O’Connell

Hammastohtori ja hämärä juoni
Täydellinen kirja oman elämänsä salapoliiseille ja herkullisen jännityksen ystäville! 

Archie oli suunnitellut viettävänsä leppoisan kesän Hämäränhyssyn kaupungissa – piknikejä järven ran-
nalla, kummitusten jahtaamista hämyisässä kartanossa ja tietenkin uusien makeisten testaamista ikiomassa 
karkkitehtaassa. Mutta suunnitelmat muuttuvat, kun kaupungin kuuluisa Eriskummapuu on vaarassa kuolla. 

Puun pelastaminen osoittautuu yllättävän kinkkiseksi. Tilanne vaikeutuu entisestään, kun Hämäränhys-
sy saa uuden luihun hammaslääkärin, jonka puuhat sekoittavat koko kaupungin. Yhtäkkiä Archien kesä ei 
olekaan enää pelkkää hattaramaista unelmaa vaan se alkaa muistuttaa suussa räjähtävää salmiakkipommia.

Kirja jatkaa mielikuvituksellista Hämäränhyssyn mysteerit -sarjaa, joka on täynnä outoja johtolankoja, 
erikoisia olentoja, pahansuopia sukulaisia ja kasoittain makeisia. 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 pitää tarinoista, joissa on taikuutta ja hirviöi-
tä – erityisesti jos nämä ovat hassuja hirviöitä. Hänen lempimakeisiaan ovat kirpeät kolapullot.

Claire Powell on lontoolainen kuvittaja ja suunnittelija. Hän on työskennellyt useiden isojen televi-
sio- ja elokuvayhtiöiden kanssa, kuten Nickelodeon, CBBC ja DreamWorks.

7+
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Laura Ellen Anderson

Amelia Kulmuri ja muistovaras
Amelia Kulmurin, kaikkien suosikkivampyyrin, seikkailut jatkuvat!

Amelian isot ja huikeat syntymäiltajuhlat ovat aivan nurkan takana, ja hän on TODELLA innoissaan. 
Mutta Yösydämen asukkaat ovat alkaneet käyttäytyä oudosti. Kukaan ei tunnu muistavan mitään – kuten 
omia nimiään tai Amelian juhlia. 

Alkaa näyttää siltä, että joku varastelee heidän muistojaan. Pystyykö Amelia selvittämään syyn ja pelas-
tamaan perheensä ja ystävänsä ennen kuin kaikki unohtavat, kuka hän on?

Laura Ellen Anderson on Lontoossa asuva kirjailija ja kuvittaja. Hän on julkaissut yli kymmenen vuo-
den aikana useita menestyneitä lastenkirjoja.

Englanninkielistä kirjasarjaa on myyty 180 000 kappaletta ja sitä on käännetty yli 20 kielelle. Amelia 
Kulmuri ja muistovaras on sarjan kolmas osa.

Amelia Kulmuri -sarja
Alkuperäisteos: Amelia Fang and the Memory Thief
Suomentaja: Sarianna Silvonen
978-952-370-157-1 (sid.) 
Koko 128 x 186 mm, n. 220 s.
L84.2
Suositusikä 7+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 16.8.2021

7+

”Täydellinen sekoitus hauskuutta, iljettävyyttä ja pelottavuutta.”
– Metro

Amelian seikkailut 
jatkuvat keväällä 

2022!
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Fanni-sarja
Kuvittaja: Linnea Bellamine
978-952-370-158-8 (sid.)
Koko 210 x 210 mm, n. 48 s. 
L85.1, L14.16
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 9.9.2021 

Julia Pöyhönen – Heidi Livingston

Fanni ja kiukkuiset kaksoset 
Rakentavan riitelyn harjoitteleminen

Supersuosittu Fanni-sarja jatkuu!

Viime aikoina mustajoutsensisarukset Lilli ja Lenni ovat alkaneet kinastella lähes joka asiasta. Kun Lilli 
suutuspäissään sotkee Lennin tammenterhojen laskemisen, nokkimiselta ja kipeiltä sanoilta ei säästytä. 
Ilmiriita on valmis silmänräpäyksessä! Löytävätkö sisarukset lopulta keinon, jolla kiukku saadaan lienty-
mään ja riita ratkeamaan? 

Vihaisena on vaikeaa toimia rakentavasti, sillä kiukun tunne yllyttää lasta hyökkäämään fyysisesti tai il-
keillä sanoilla. Toisen asemaan asettuminen on vaikeaa. Taito vetäytyä tunteiden kuumentuessa on tärkeä, 
jotta oppii hallitsemaan sitä, mitä tekee ja sanoo riidan aikana. Kirjan tarinan ja siihen liittyvien tehtävien 
avulla harjoitellaan rakentavaan riitelyyn tarvittavia taitoja: omien tunteiden ja tarpeiden sanoittamista, 
tunnesäätelyä ja anteeksi pyytämistä.

Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat lasten kehitykseen ja vanhemmuuden tukemiseen erikois-
tuneita psykologeja. Heidän luotsaamansa FamilyBoost-yritys on saanut laajasti kiitosta työstään 
lapsiperheiden ja ammattilaisten tueksi. Julia työskentelee perheiden parissa psykologina Helsingissä 
ja Heidi lasten terapeuttina Yhdysvalloissa.

Kirjan ilmeikkään ja kiehtovan kuvituksen on tehnyt Linnea Bellamine.

4+

Yli 45 000 myytyä Fanni-kirjaa!
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Fanni-sarjan kirjat tutustuttavat lapset tunnetaitoihin ja käytännön tunnesäätelykeinoihin 

askel askeleelta. Kirjat sopivat 4–7-vuotiaille.

Kaikissa sarjan kirjoissa on lämminhenkinen tarina lapsen kanssa luettavaksi, tunnetai-

doista kertova osuus kasvattajalle ja vanhemmalle sekä harjoituksia lapsen kanssa tehtä-

väksi kodin arkeen ja päiväkotiin. 

Yli 45 000 myytyä Fanni-kirjaa!
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3+
Kuvittaja: Anu-Riikka Lampinen
978-952-370-156-4 (sid.)
978-952-370-176-2 (äänikirja) 
Koko 200 x 230 mm, n. 70 s. 
L84.2
Suositusikä 3+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 17.8.2021 

Ville Hytönen

Kiukkumielen ihmeellinen satukirja
Tervetuloa vänkään Kiukkumielen kaupunkiin! 

Kiukkumieli ei millään malttaisi lopettaa jännittäviä leikkejään ja rauhoittua sänkyyn. Kenkälaatikossa asu-
va Herra Hömelö on juuttunut kotiinsa, ja pölynimurikauppias Lierukainen täytyy pelastaa maton alta. Mut-
ta kun Kiukkumieli kuulee, että äiti aikoo kertoa satuja, joissa Herra Hömelö ja Lierukainenkin seikkailevat, 
Kiukkumieli on valmiina kuuntelemaan. 

Valloittava ja riemukas satukirja kätkee sisälleen toinen toistaan sympaattisempia ja hullumpia tarinoita 
Kiukkumielen kaupungin asukkaista. Näissä saduissa mikään ei ole liian kummallista eikä ketään jätetä oman 
onnensa nojaan – siitä pitävät huolen esimerkiksi kepposteleva Keppo Pepponen, räppäri Steppu Töö ja 
Kaikkien lasten mummo.

Ville Hytönen (s. 1982) on virolaisessa majakkalaaksossa asuva kirjailija, jonka teokset ovat olleet useasti 
ehdolla vuoden parhaaksi lastenkirjaksi. Hersyvän kuvituksen on tehnyt Anu-Riikka Lampinen.
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Näyteteksti Kiukkumielen 
ihmeellinen satukirja -kirjasta
”Jos tulet nyt, luen sinulle maailman jännittävimpiä satuja”, ehdotti äiti. Kiukkumieli havahtui. 

”Mitä ihmettä ne ovat?”

”Ne ovat Kiukkumielen ihmeellisestä satukirjasta. Tosi jännittäviä.”

”Onko niissä rosvoja?” Kiukkumieli kysyi.

”On toki. Tai ainakin sellaisia velmuja puijareita.”

”Onhan myös dinosauruksia ja leikkikoteja?”

”Ei taida olla, mutta on elefantteja, mummoja ja pölynimurikauppiaita. Ihania pikku kontiai-

siakin on.”

Kuultuaan, että satukirjassa on jopa kontiaisia ja pölynimurikauppiaita, Kiukkumieli päätti 

kömpiä äidin turvalliseen kainaloon. Kyllä satu kontiaisista aina voittaa leikkimisen.

”Nämä kaikki sadut kertovat Kiukkumielen kaupungista. Se on jossain meren tuolla puolen ja 

tulivuorten tällä puolen, Mamelukkien valtakunnasta länteen ja Oranjesta itään.”

”Oho! Se on varmaan kaukana”, intoili Kiukkumieli.

”Se on kaukana ja niin pieni, että sen tietää vain sinä ja minä ja joku kolmas ja ehkä neljäskin, 

mutta ei kovin moni muu.”

Kiukkumieli katseli äitiä ällistyneenä. ”Minä tykkään sellaisista saduista, jonka tietävät vain sinä 

ja minä ja ehkä vielä joku kolmas ja neljäskin. Mutta ei kovin moni muu.”

”Sitten luetaan sellaisia satuja”, äiti sanoi. ”Ensimmäinen niistä kertoo Pölynimurikauppias 

Lierukaisesta.”

”Hähähähää! Lierukainen! Sehän oli mun leikissäkin mukana!” pikku Kiukkumieli kihermöi.
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Katerina Gorelik

Herra Kontiaisen aarrejahti
Kun herra Kontiainen eräänä iltana kuuntelee tarinaa kiehtovasta aarrejahdista, uteliaan otuksen mie-
lenkiinto herää oitis. Mikä oikein on tämä mystinen aarre, jonka kaikki haluavat löytää? Tästä on otettava 
selvää! 

Kontiainen mönkii pitkin tunneleita, luolia ja maanalaisia salakäytäviä aarteen toivossa. Jännittävän seik-
kailunsa aikana hän tekee mitä erikoisempia löytöjä. Mutta ovatko nämä aarteita laisinkaan?

Herra Kontiaisen aarrejahti on hurmaava kirja ikioman aarteen etsimisestä ja itselle tärkeiden asioiden 
oivaltamisesta.

Katerina Gorelik on moskovalainen lastenkirjailija ja kuvittaja. Aiemmin hän työskenteli juristina, 
kunnes päätti keskittyä siihen, mistä on nauttinut eniten pikkutytöstä saakka – piirtämiseen. Suurena 
eläinten ystävänä hän jakaa kotinsa vaaleanpunaisen elefantin ja kahden tulta syöksevän lohikäär-
meen kanssa.

Alkuperäisteos: La chasse au 
trésor de Monsieur Taupe
Suomentaja: Noora Niemelä
978-952-370-147-2 (sid.)
Koko 240 x 280 mm, 40 s. 
L85.22
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 26 e
Ilmestyy 16.9.2021

4+
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Tom Percival

Ravi raivostuu
Ravi on sisaruksista pienin ja kiukustuu yleensä vain harvoin. Eräänä epäonnisena päivänä Ravi kuitenkin 
raivostuu niin kovasti, että hänen sisäinen tiikerinsä pääsee valloilleen. 

Tiikerinä olo on aluksi hurjan hauskaa – räyhäävät tiikerit voivat tehdä mitä tahansa! Mutta onko ää-
nekäs, muriseva ja muita pelotteleva tiikeri kuitenkaan lopulta sellainen, joka Ravi haluaa olla?   

Ravi raivostuu on viisas ja mukaansatempaava kirja siitä, kuinka käsitellä ja ilmaista hankalalta tuntuvia 
tunteita. Kirja on täydellinen huonojen päivien pelastaja ja kiukunpuuskien laannuttaja.

Tom Percival on kirjailija, taiteilija, videotuottaja ja muusikko, joka sekä kirjoittaa että kuvittaa 
lastenkirjansa. Hän on julkaissut useita palkittuja teoksia. 

Pienet, suuret tunteet -sarja
Alkuperäisteos: Ravi’s Roar
Suomentaja: Raija Rintamäki
978-952-370-087-1 (sid.)
Koko 237 x 300 mm, 32 s. 
L85.22
Suositusikä 3+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 1.9.2021 

3+
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Pienet, suuret tunteet -sarja
Alkuperäisteos: Meesha Makes Friends
Suomentaja: Raija Rintamäki
978-952-370-170-0 (sid.)
Koko 237 x 300 mm, 32 s. 
L85.22
Suositusikä 3+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 1.9.2021 

Tom Percival

Isla saa kavereita
Isla rakastaa asioiden rakentelua. Mutta yksi juttu häneltä ei tunnu onnistuvan – kaverisuhteiden raken-
taminen. Isla ei koskaan aivan tiedä, mitä tehdä tai sanoa ja milloin. Muiden käyttäytymistä on vaikea 
tulkita ja kaikki tuntuu aina menevän pieleen. 

Mutta eräänä päivänä Isla huomaa, että hänelläpä onkin ihan oma erityinen taito. Voisiko tästä taidos-
ta olla apua hankalissa tilanteissa uusien ihmisten kanssa?

Isla saa kavereita on lämmin ja hellä kuvaus erilaisista kaverisuhteista. Lisäksi se on tärkeä muistutus 
niin muiden kuin itsensä ymmärtämisestä ja hyväksymisestä. 

3+

Pienet, suuret tunteet -sarjaa on käännetty 20 kielelle. Sarjan kirjat ovat 
voimauttavia ja samaistuttavia niin lapselle kuin aikuiselle. Niiden avulla lapsen 

kanssa on helppo käydä keskusteluja tunnetaidoista, hyvinvoinnista ja itsetunnosta. 
Sarjassa on suomeksi ilmestynyt teokset Amandan huoli sekä Täydellinen Taavi.
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Mörri-sarja
Alkuperäisteos: Bruce’s Big Move
Suomentaja: Raija Rintamäki
978-952-370-141-0 (sid.)
Koko 300 x 225 mm, 48 s. 
L85.22
Suositusikä 3+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 3.8.2021 

3+

Ryan T. Higgins

Mörri muuttaa
Mörri on aina viihtynyt kotipesässään. Se ei ole ollut liian suuri. Eikä liian pieni. Mutta nyt kodissa asuu 
lisäksi neljä hanhisisarusta ja viimeisimpänä sinne on pesiytynyt kolme villiä hiirtä. Eräänä päivänä Mörri 
saa tästä kaikesta kaaoksesta tarpeekseen. On muuton aika!

Mörri ottaa hanhet matkaansa ja etsii itselleen uuden talon. Mutta alkaako se ikinä tuntua kodilta?

Mörri muuttaa on kolmas osa Mörri-kirjasarjaa, jossa äreä mutta pohjimmiltaan sympaattinen karhu 
yrittää sopeutua elämäänsä hanhenpoikasten emona. Yhtä lailla lapsia ja aikuisia hauskuuttava kirja herät-
telee pohtimaan sitä, mitkä asiat lopulta merkitsevät eniten ja tekevät kodin.

Ryan T. Higgins on palkittu yhdysvaltalainen kirjailija ja kuvittaja. 

”Hauska ja ihastuttava kirja sekä erakkoelämän puolesta että sitä vastaan.”

– Kirkus Reviews

Rakastettu Mörri-sarja saa jatkoa!Rakastettu Mörri-sarja saa jatkoa!
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Kuvittaja: Larissa Saloranta
978-952-370-155-7 (sid.)
Koko 210 x 210 mm, n. 32 s. 
L85.22
Suositusikä 3+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 7.9.2021 

3+

Jenna Salo

Yllättävät yöjuhlat
Mitä tehdä, kun nukkumaan mennessä uni ei tulekaan? Auttaisiko sängyssä pomppiminen? Vai olisiko 
paras ratkaisu sittenkin yllätyksellinen mielikuvitusmatka?

Kun Arttu-nalle ei eräänä iltana millään saa unta, se päättää luottaa mielikuvituksen voimaan. Arttu 
päätyy avaruuden yöjuhliin, jotka eivät olekaan ihan tavalliset kekkerit. Vastassa on muun muassa linnun-
radalla luistelevia lampaita! Menevissä juhlissa riittää katseltavaa ja koettavaa, mutta jossain vaiheessa 
pientä nallea alkaa kovasti väsyttää. 

Lempeä ja yllätyksiä täynnä oleva kirja johdattelee lasta rauhoittumaan mielikuvituksen avulla. Tarinan 
sekaan on ripoteltu myös hauskoja pieniä lasta osallistavia tehtäviä, joita voi halutessaan ottaa satuhet-
keen mukaan. 

Jenna Salo on työskennellyt pitkään kirjastossa. Tuona aikana hän on lukenut tarinoita sadoille 
lapsille ja innostanut nuoria lukemisen pariin. Kirjan mielikuvituksellisen kuvituksen on luonut Larissa 
Saloranta.
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Anna lapselle tarinan taika.
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