
TERVETULOA 
KIRJAVINKKAUKSEEN



• Von Krauss on maailman viimeinen noitasuku

• Aikoinaan he elivät sovussa ihmisten kanssa

• 300 v sitten kaikki muuttui

• Sabine von Krauss petti noitasukunsa

• Vastoin noitien ikiaikaista sopimusta, vastoin 
von Kraussin suvun valaa, Sabine alkoi käyttää 
taikavoimiaan pahan tekemiseen ja kaikkinaiseen 
tuhoamiseen

• Ihmiset alkoivat pelätä noitia

• Von Kraussien oli hajaannuttava

• Näin von Kraussit ovat eläneet jo vuosisatojen 
ajan....hajaantuneina ympäri maailmaa, 
soluttautuneina tavallisten ihmisten joukkoon

• He eivät ole pitäneet yhteyttä toisiinsa, 
sillä noitien erikoislaatuinen ulkonäkö kiinnittää 
huomiota vain, kun heitä on useampi yhdessä

• He ovat käyttäneet taikavoimiaan vain ihmisten ja 
eläinten auttamiseen

• He ovat eläneet huomaamattomasti

• Ajan mittaan ihmiset unohtavat, että noitia on 
koskaan ollut olemassakaan

Kunnes.....



• Hilde von Krauss on tämän 
noitasuvun toiseksi vanhin noita

• Kun Hilde von Krauss lukee aamun 
lehteä.... hän tietää heti varmasti, 
että kyse ei ole sattumasta!



8- vuotiaiden 
kaksospoikien korvat 
kasvoivat tarjottimen 
kokoisiksi!

Koiralleen 
kiljunut rouva 
muuttui 
sammakoksi!

• Asiahan on niin, 
etteivät naiset muutu noin 
vain sammakoiksi,
autot hyytelöiksi, 
soittimet lammaslaumaksi tai
konserttiyleisö koiriksi

• Eivätkä lasten korvat ala yhtäkkiä 
kasvaa

•Sellaista ei tapahdu – ei ilman, että 
joku on työntänyt lusikkansa soppaan
tai
tässä tapauksessa taikasauvansa, jos
Hilden pahat aavistukset pitävät
paikkansa



• Hilde kiirehtii sisälle taloonsa

• Papukaijasalissa seisova kaappikello alkaa soida...

• Hilde avaa kaappikellon ja siinä seisoo Velma, 
noitasuvun vanhin noita!

• Sabine ja kaksoset Lukas ja Liida ovat palanneet!
• He haluavat tuhota kaiken!
• Nämä tapahtumat ovat vasta alkua!

• Velman yhteydenoton jälkeen kaikki von Kraussit
tietävät mitä heidän on tehtävä

• He keräävät taikatarvikkeensa, siivoavat jälkensä ja 
jättävät asuinpaikkansa

• He matkaavat kauan sitten, viimeisenä noitavuonna 
sopimaansa tapaamispaikkaan

• Hätäkokous Villa Viscumissa, von Kraussien vanhassa 
kotitalossa



• Villa Viscumiin ei saavu vain von 
Kraussin suku...

• Joku noidista on tuonut salaa heidän
joukkoonsa ihan tavallisen tytön
Ulriikan

• Sitten kesken kokouksen talon 
suurelta vanhalta tammiovelta kuuluu
kolkutus!



• Kuka ovella 
kolkuttaa?

• Miten von 
Kraussit aikovat 
kukistaa Sabinen ja 
kaksoset?

• Miten Ulriikka 
voi auttaa noitien 
välisessä 
taistelussa?







• Astran perhe aikoo matkustaa avaruuden halki uuteen kotiin Nova 
Mundi-planeetalle
• Matka kestää todella kauan, ja ensin Astra kauhistuu
• Mutta äiti kertoo, että matkustajat nukutetaan ja 
laitetaan unikapseleihin matkan ajaksi, ja niin Astra jopa innostuu
matkasta

• Ensin he matkustavat
pienemmällä kapselilla
emoaluksen luokse



• Kapselista he 
siirtyvät putkia
pitkin painottomassa tilassa
emoalukseen



• Emoaluksessa heidät
ohjataan horrostusosastolle

• Lajittelurobotit lajittelevat
ympäriinsä leijuvia ihmisiä
unikapseleihin

• Lajittelu kestää kauan....

• Astra huomaa, että hänellä
on nälkä

• Seuraavaksi hän saisi ruokaa
199 vuoden päästä!



• Bilbeam-robotin avulla Astra löytää Nom-O-Tron ruoka-
automaatin
• Astra tilaa suklaakeksin
• Nom-O-Tron alkaa työskennellä.....
• Suklaakeksi on täydellinen! 

• Astra tietää, että hänen pitäisi palata jo vanhempiensa luokse, 
mutta hän ei voi vastusta kiusausta.............hän tilaa vielä kakun....



• Sitä hänen ei olisi
pitänyt tehdä!



• 12-vuotias Kajo näyttää erilaiselta kuin muut,
hänellä on kiiltävät hopeiset hiukset ja kultaiset silmät

• Kajo ei tiedä mitään suvustaan, ei vanhemmistaan

• Koko ikänsä Kajo on asunut Pääsaaressa sijaitsevassa 
Korkeamuurin orpokodissa. 

• Orpokotia johtaa nainen nimeltä Kuunvalo

• Orpokodin kaikki 12 lasta pelkäävät häntä

• Kajo haluaa epätoivoisesti pois ankeasta orpokodista

• Öisin hän uhmaa orpokodin sääntöjä ja omaa 
pelkoaan kiipeämällä orpokodin katolle piirtämään 
karttaa kaupungista.

• Kun se olisi valmis, hän karkaisi.

• Karkumatkallaan Kajo jää 
merirosvojen ansaan

• Kajo päätyy 
Merenkiitäjälle,
merirosvolaivalle

• Merenkiitäjän päällikkönä 
toimii kapteeni Kolmikolkka

• Aluksi Kajon on 
vaiketa sopeutua
Merenkiitäjälle

• Sitten Kajosta tulee
Merenkiitäjän laivatyttö

• Kajo kuulee tarinoita • tapahtuu outoja asioita • herää kysymyksiä



• Miksi kapteeni Kolmikolkka käskee Kajoa 
peittämään ulkonäkönsä, kun he menevät 
satamaan?

• Kapteeni Kolmikolkan ja Kuunvalon 
kertomukset merirosvojen ja saarelaisten 
välisistä sodista poikkeavat toisistaan
• Miksi Kuunvalo oli valehdellut?

• Vähitellen Kajolle alkaa selvitä yllättäviä asioita
omasta menneisyydestään ja vanhemmistaan
• Kuka Kajo on?

• Merirosvojen matkakassa Kajo joutuu 
palaamaan vielä Korkeamuurin orpokotiin
• Miksi?

• Mikä on kapteeni Kolmikolkan salaisuus?



• Lucy on muuttanut isänsä ja veljensä kanssa isoäitinsä luokse
asumaan
• Äiti on kuollut, eikä isä jaksa pitää huolta kaikesta
• Vaikka isoäidin talo on suuri ja Lucy saa oman huoneen, hän kaipaa
vanhaa kotiaan
• Muuton takia Lucy ja veljensä joutuvat vaihtamaan myös koulua

• Lucyn huone sijaitsee talon yläkerrassa, ja ikkunastaan hän näkee puutarhaan

• Ja siellä hän näkee jotain ihanaa... aidan päällä tassuttelee kissa!

• Voi kunpa hänellä olisi oma kissa

• Mutta isoäiti ei ole eläinten ystävä, joten sitä on turha toivoa



• Sitten Lucy huomaa, että pentuja onkin kolme
• Laatikossa on vielä yksi pentu
• Se on mustavalkoinen ja arempi kuin kaksi muuta
• Leipomon omistaja kertoo, että yksi hänen vakioasiakkaansa on 
luvannut antaa pennuille kodin, kun pennut ovat tarpeeksi vanhoja
• Voi, kunpa mustavalkoinen pentu olisi Lucyn oma pentu
• Hän antaisi sille nimen Assi

• Ensimmäisen koulupäivän jälkeen isoäiti vie Lucyn ja 
tämän veljen leipomoon ostamaan herkkuja
• Silloin he näkevät ne ensimmämisen kerran
• Leipoimon takana on kaksi raidallista kissanpentua!

• Kun he 
oikein kutsuvat, 
pennut tulevat
nuuskimaan heitä



• Koulussa Lucy saa uuden ystävän Saran
• Sara rakastaa kissoja
• Saralla on oma kissa

• Lucy tulee valehdelleeksi, että hänelläkin on 
kissa.....
mustavalkoinen kissanpentu.....

nimeltä Assi

• Sara haluaa tulla katsomaan Assia
• Lucy joutuu keksimään lisää valheita



• Eräänä päivänä puutarhassa ollessaan Lucy 
huomaa pensaan keskellä kasvot

• Se on se mustavalkoinen kissanpentu!

• Pentu näyttää nälkäiseltä
• Lucy syöttää pennulle voileipänsä
• Pentu on selvästi kotia vailla
• Mutta isoäidiltä on turha kysyä



• Voisiko Lucy pitää pentua
salaa puutarhassa?

• Entä kun tulee talvi?
• Miten 
kissanpennun

käy?



• Kati-e rakastaa eläimiä ja hänellä onkin
kotonaan monta lemmikkiä

• Kati-e rakastaa myös tekniikkaa

• Hän on rakentanut itselleen Ti-botin, 
titaanirobotin

• Yhdessä he auttavat ihmisiä lemmikkiasioissa

• Kati-e ja Ti-bot ovat lemmikkiagentteja

Mir-kissa

sekarotuinen koira Moppi

Papukaija Papu

rotat Bitti ja Moodi



• Lemmikkiagenttien päivät ovat kiireisiä



• Sovittujen tehtävien 
lisäksi päiviin mahtuu 
paljon myös yllättäviä 
ja äkillisiä avuntarpeita

• Tänään Kati-en ystävä Lisa tulee 
yllättäen kylään Lumikki-pupunsa
kanssa
• Lumikki on varsinainen kung-fu-pupu

• Onnistuuko Kati-e 
auttamaan Lumikin kynsienleikkuussa?



• Leevin kissa Hugo on oksentanut

• Mikä on saanut Hugon vatsan sekaisin?

• Miten Hugo saadaan jälleen terveeksi ?



• Timi kaipaa Kati-en apua akvaarion
perustamiseen



• Sofia on viimein saanut vanhemmiltaan luvan koiranpentuun

• Kati-e ja Sofia menevät yhdessä katsomaan pentueen viimeistä vapaana olevaa pentua



• Ilmeneekin ongelma: 
Sofia ei ehkä
voikaan saada juuri tätä
pentua....

• Miten käy?



• Kati-e ja Ti-bot alkavat 
saada ystäviltään 
kummallisia viestejä.....

• Ystävien tavaroita on 
alkanut kadota...
ja juuri niiltä ystäviltä, joiden
luona Kati-e ja 
Ti-bot ovat vastikään käyneet

• Varkaita on liikkeellä!

• Seuraavatko varkaat 
Kati-eta ja Ti-botia?

• He päättävät järjestää 
varkaalle ansan

• Mitä tapahtuu?



• Mortina on ihan tavallinen tyttö, tai 
ainakin hän itse ajattelee niin

• Hänellä on mustat pitkät
hiukset, valkoinen iho, suuret ulkonevat
silmät, joita ympyröivät tummat
renkaat ja hän voi irrottaa minkä
ruumiinosan tahansa milloin tahansa
haluaa

• Mortina on zombityttö



• Mortina asuu suuressa vanhassa kartanossa Tuoni-tätinsä
kanssa

• Kartanossa on paljon huoneita, iso puutarha ja metsä
ympärillä, joissa voi leikkiä

• Mutta se, mitä Mortina kaikkein eniten maailmassa
haluaisi tehdä, hän ei saa tehdä

• Tuoni-täti on kieltänyt häntä leikkimästä kylän lasten kanssa



• Mortina on 
kyllä toisinaan salaa
vakoillut lapsia, jotka
leikkivät kartanon lähellä

• Kovin lähelle kartanoa
lapset eivät uskalla
tulla, Mortina ihmettelee
miksi

• Kerran Mortina kuulee, 
miten lapset puhuvat
lähestyvästä juhlasta

• Juhlasta, jolloin kaikki
pukeutuvat joksikin
pelottavaksi ja kiertävät
ovelta ovelle tekemässä
kepposia



Halloween!

• Mortina saa
loistoidean!

• Silloin hän voisi liittyä muiden
lasten seuraan, eikä hänen tarvitsisi
edes pukeutua!



• Kun juhlapäivä koittaa, 
Mortina valmistautuu
koko päivän Kaiho-
koiransa avustuksella

• Vaikka Mortinan ei
tarvitse pukeutua, hän
haluaa, että hänen
hiuksensa ovat hyvin ja 
että tummat renkaat
silmien ympärillä ovat
erityisen tummat

• Sitten puuttuukin enää
vain kori karkeille

• Siihen sopii loistavasti
Kuolevi-enon pää

• Kuolevi-eno ei tosin suuresti
arvosta, että hänet herätetään....



• Mutta Mortina ei välitä,
hän on niin innoissaan



• Miten Mortinan käy?

• Saako Mortina ystäviä?



• Tomtomin perhe pääsee vihdoin muuttmaan, kun perheen isä saa töitä talonmiehenä
• Eivätkä he muuta mihin tahansa taloon, vaan mysteerimiljonääri van Böökin omistamaan hienoon
huvilaan, Rapinalinnaan!

• Tomtom on innoissaan, sillä hänen paras ystävänsä Kajo asuu siinä talossa

•Muuttopäivänä Kajo
ja tämän kaksoissisar Ruso kertovat
talosta kummia
• He sanovat, että talo muuttuu koko ajan
• Tomtom ei ehdi kuunnella, hänellä on 
niin kiire muuttopuuhissa



• Mutta jo heti heidän ensimmäisenä 
yönään talo järjesti melkoisen yllätyksen
• Kun valot oli sammutettu ja kaikki 
asukkaat olivat nukkumassa, van Böökin
huvila nosti jalkansa ylös maaperästä 
ja alkoi liikkua

• Aamulla talo oli pysähtynyt,
parkkeerannut itsensä torille
• Talon kaikki asukkaat ovat hyvin 
hämmentyneitä

• Onneksi he aavistavat, että pysähdys 
oli väliaikainen ja että talo pysähtyi 
torille tarkoituksella
•Talo lähtisi aivan varmasti uudelleen 
liikkeelle, eikä kukaan voinut tietää, 
milloin ja minne talo seuraavaksi 
pysähtyisi

• Sillä tuntui kuin talolla olisi oma tahto!



• Talon vintti on lasten oma salainen tila
• Sinne lapset kokoontuvat miettimään mitä oikein mahtoi olla tekeillä
• Kajo ja Ruso kertovat, että ei ole sattumaa, että Tomtomin perhe muutti taloon
• Muuttoaamuna talon tapetti oli muodostanut kirjaimia ja sanan Tomtom
• Ja talo oli lähtenyt liikkeelle samana yönä, kun he olivat muuttaneet sisään, sillä täytyi olla jokin merkitys!



• He päättävät ottaa selvää 
mitä oikein on tekeillä

• He alkavat vakoilla talon 
kaikkia asukkaita
• He aikovat tutkia koko talon 
läpikohtaisin, sen jokaisen 
asunnon

• Kaiken on tapahduttava 
aikuisilta salaa



• Lapset ovat oikeassa, 
salaisuuksia alkaa paljastua!

• Minne talo oli oikein
matkalla ja miksi?

• Miksi se lähti
liikkeelle juuri nyt?



• Samilla on huolia
•Hänen isoveljensä on sairas ja ollut sairaalassa jo 
pitkään
• Vanhemmat riitelevät
• Sami piiloutuu sänkyynsä peittonsa alle lukemaan
lempikirjaansa, joka kertoo tulivuorista

•Silloin se tapahtuu ensimmäisen kerran.....

• Samin silmä alkaa nykiä
• Sitten alkaa nykiä toinen silmä
• Sitten tuntuu kuin kaikki hänessä olisi täynnä
sähköä
• Hänestä alkaa kasvaa karvaa joka puolelta
• Kaikki hänen ympärillään alkaa suurentua......tai ei, 
hän alkaa itse kutistua!



• Sami muuttuu pieneksi karvaiseksi hämähäkiksi



• Hämähäkin elämä on vaarallista
• Eritoten heidän kissansa, joka rakastaa hämähäkkejä



• Onneksi tilanne on pian ohi!
• Sami hupsahtaa takaisin omaan sänkyynsä omana itsenään
• Äiti ei tietenkään usko mitä Samille oli tapahtunut



• Onneksi Samilla on ystäviä!
• Mohsen, Wogan ja Kukka uskovat häntä

•Yhdessä he miettivät, mikä muutoksen saattoi
aiheuttaa ja voiko se kenties tapahtua
uudelleen....



• Samilla on rooli koulun tulevassa
näytelmässä

• Rooli on: Surullinen Peruna Numero 1

• Ei kukaan halua, että Sami muuttuu
kesken näytelmän hämähäkiksi



• Mutta ei Samin tarvitse pelätä muuttuvansa enää hämähäkiksi

• Seuraavalla kerralla hän muuttuu joksikin ihan muuksi

• Tälläkään kertaa tapahtumalla ei ole yhtään todistajaa



• Nyt ystävätkin alkavat epäillä
• Onko koko juttu kuitenkin vain Samin
mielikuvitusta...

• Sami suuttuu ystävilleen niin, että
viettää seuraavat välitunnit yksin

• Mutta tapahtumalla on kuin onkin
ollut silminnäkijä!

• Koulun pahin kiusaaja oli nähnyt miten
Sami oli tippunut taivaalta ensin lintuna
sitten poikana



• Nyt ystävät uskovat Samia
• Kukka, porukan viisain ja kekseliäin, miettii voisiko muuttuminen tapahtua aina silloin, kun Sami pelkää
jotain....

• Teoriaa täytyy testata!

• He keksivät erilaisia tilanteita, joissa Sami joutuisi pelkäämään kunnolla....



•Mitäköhän näissäkin tilanteissa oikein tapahtuu?



• Miksi Sami muuttuu?

• Muuttuuko Sami vielä?

• Mitä koulun näytelmässä tapahtuu?



MUKAVIA LUKUHETKIÄ

MINNA JA SARI


