
TERVETULOA 
KIRJAVINKKAUKSEEN



Andri Snaer Magnason: Aika-arkku

• Maailmaa uhkaa maailmanloppu

• Ihmiset turvautuvat uusimpaan keksintöön ja 
asettuvat laatikohin, joissa aika pysähtyy

• Myös Sigrùn-tyttö päätyy sinertävää valoa
hohtavaan laatikkoon odottamaan parempia aikoja

• Sigrùnin laatikko aukeaa ennen aikojaan

• Sigrùn ei ole ainoa, hän törmää muihin
heränneisiin

• Näiden joukossa vanha nainen, Svala, joka alkaa
kertoa heille vanhaa tarinaa kuningas Dimonista ja 
tämän tyttärestä Korpikista

• Miten tarina Korpikista päättyy?

• Miksi Svala kertoo heille tätä tarinaa?

• Miten tarina liittyy Sigrùnin, muiden
heränneiden ja vielä laatikoissaan olevien
elämään?

• Kuka oikein on Svala?

• Dimon teki kaikkensa tyttärensä eteen, mutta ym-
märsi, että vaikka hän hallitsisi koko maailmaa, hän
ei pystyisi koskaan hallitsemaan aikaa

•Dimon sulki Korpikin kääpiöiden tuomaan arkkuun, joka
oli kudottu tiheimmästä hämähäkinseitistä, niin tiheästä,
että edes aika ei sitä pystynyt läpäisemään





Marja Aho Kaikki menee, Jessiina

• Ei ole kiva aloittaa yksin 
yläkoulua vieraalla 
paikkakunnalla

• Supernolo isäkin on samassa 
koulussa opettajana!

• Jessiina saa kaksi uutta kaveria: 
Sandran ja Nellin

• Tytöt harrastavat Cheerleadingia 
ja saavat Jessinankin mukaan 

• Mutta onko Jessiina tarpeeksi 
taitava?

• Haluavatko Sandra ja Nelli 
Jessiinan joukkueeseensa?

• Koska Jessiina uskaltaa kertoa 
tytöille, kuka hänen isänsä on?

• Entä sitten, kun Sandra ja Nelli 
tulevat yökylään?

• Entä kun isä tulee sijaiseksi 
heidän luokalleen?





Ikola, Markus: Jasu mestarimokaaja

• 6. luokkalaisen Jasun elämässä riittää
vilskettä ja säpinää

• onneksi on kaveriporukka, jonka kanssa jaetaan
ilot ja surut, kommellukset ja nolot tilanteet

• Jasun, Peterin, Henkan ja Laurin luokalla
ei ole muita poikia ja se on hyvä, 
sillä näin he saavat kaiken tyttöjen huomion!

• Nyt päällimmäisenä mielessä: 
Pitäisi saada tyttöystävä!

• Mutta miten hurmata tyttö, 
jos ei ole Ronaldo tai Patrik Laine?

• Pojat keksivät kyllä keinoja, mutta
onnistaako?

• Lukihäiriö johdattaa ainakin Jasun keskelle
tyttölaumaa

• Ja löytävätpä kaverukset itsensä myös
poliisin apujoukoista ja vielä ihan siitä top 
secret-ryhmästä

• Ja sitten eräänä päivänä koulussa odottaa
yllätys....





Hirviöt ovat vallanneet 
kaupungin… siipiräähkät, 

jyrääjät, valtavat zombilaumat ja 

RÄYHIS!!!





Jack Sullivan on selviytynyt tähän asti.
Hän asuu yksin puumajassa,
seuranaan vain pelikonsoli.

Maja on varustettu vallihaudalla ja 
katapulteilla.





Jack keksii itselleen haasteita: 

Maailmanlopun 
taidonnäytteet





Mutta onko jäljellä vielä 
muita?

Jack haluaisi löytää salaisen rakkautensa, 

June del Toron, ja pelastaa tämän.

Ja tappaa Räyhiksen.

Onnistuuko Jack?







Salama asuu 
Rupulan lähiössä, 
jossa ei ole paljon 
mitään, ei edes 
omaa 
jalkapallojoukkuetta

Kun hän pompottelee 
yksin palloa pihalla, hän 
saa päähänsä vesi-
ilmapallon.

Heittäjänä on 
juuri lähiöön 
muuttanut 
Eetu, jolla on 
pähkähullut 
jutut



Eetu tulee Salaman 
luokalle. Hän kertoo 
opettajalle olleensa 
aikaisemmin 
pylväspyhimys.

Eetu haluaa perustaa 
Rupulaan oman 
jalkapallojoukkueen. 
Hän kiinnittää koulun 
seinälle ilmoituksen.



Samana iltana koulun kentälle kerääntyy sekalainen joukko. Mukana on myös tyttöjä!

Mutta heillä ei ole valmentajaa.



Onneksi lähipubista löytyy  
Masse, entinen SM-liigan 
pelaaja. Massella on myös 
taikapallo, kullanvärinen 
nahkapallo.

Fc Wannaplay alkaa 
kehittyä. Pian 
viedään haaste 
naapurilähiöön. 
Kuinkahan käy?





Sairio, Anna-Riikka: Milja : pohkeenväistöä ja pitkiä katseita

• Milja ja Iina rakastavat hevosia

• Edessä olisi paras mahdollinen kesä ikinä! 
Haave omista vuokrahevosista oli toteutumassa.

• Lisää säpinää tyttöjen kesään
lupaa koulun mopopoikien tulo talleille

• Mopopoikien joukossa on myös Aki, johon Milja on 
salaa ihastunut

• Sitten tapahtuu jotain kamalaa, odottamatonta ja 
peruuttaamatonta

• Tapahtumaan liittyy jotain sellaista, mitä kukaan ei
voi kertoa kenellekään, ei edes poliisille

• Mitä tallilla oikein tapahtuu?

• Minkälainen kesä tytöillä
lopulta on?





Ohlsson, Kristina: Lasilapset
• 12-vuotiaan Billien isä on kuollut

• äiti haluaa aloittaa alusta uudessa paikassa, 
uudessa kodissa, Billie ei haluaisi muuttaa ja joutua
eroon kavereistaan

• Uusi kotitalo tuntuu Billiestä heti vastenmieliseltä
ja kummallista on myös se, että talon edelliset
asukkaat olivat lähteneet niin kiireellä, että olivat
jättäneet huonekalunsa ja tavaransa paikoilleen...

• Outoja asioita alkaa tapahtua

• Olohuoneen kattolamppu liikkuu itsekseen.....
• Pöydän pintaan ilmestyy pienen käden jälki.....
• Joku koputtaa ikkunaan.....

• Billie kavereineen alkaa tutkia talon historiaa....

• Ilmestyy viesti: Lakkaa nuuskimasta. Muuten käy
huonosti!

• Talo haluaa eroon asukkaistaan.....

• Kummitteleeko talossa?

• Mitä talossa oikein oli tapahtunut?

• Ovatko Billie ja hänen äitinsä vaarassa?





Stinalla on keuhkotauti….

• Kaikki sanovat, että hän kuolee 
pian

• Mutta Stina pääsee 
ilmaispotilaaksi tutkimukseen, 
jossa haetaan uusia 
parannuskeinoja keuhkotautiin

• Hänet viedään suureen 
sairaalaan, jonka nimi on 
Vadelmarinne

• Hän joutuu osastolle 14, jossa 
hän joutuu olemaan aivan yksin

• Sitten hän tapaa Rubenin, joka 
on osastolta 23

• Mutta osasto 23 on suljettu, 
koska siellä on ollut tulipalo

• Sairaalassa alkaa tapahtua 
outoja asioita, ja Stina tuntee 
itsensä aina vaan 
sairaammaksi….





John Laine asuu 
Alaskassa. Hän 
rakastaa 
tietokoneita, 
pelaamista, 
koodausta ja 
hakkerointia, ja 
on niissä todella 
hyvä.

Myös Johnin paras 
ystävä Slack on 
tietokonenero. He 
suunnittelevat 
tietokoneilla jäyniä 
luokkatovereille, ja 
opettajille.

Mutta pojat jäävät kiinni, kun he 
huiputtavat rehtoria. 
Rangaistukseksi heidät lähetetään 
pienelle saarelle Sudenpesä-
nimiseen erityiskouluun.

Mutta sudenpesä 
onkin maailman 
parhaille 
tietotekniikan 
opiskelijoille 
tarkoitettu 
huippukoulu. 



Mutta minkälainen paikka Sudenpesä oikein 
on?

- Saarta vartioidaan tarkasti

- Yhteydenpito ulkomaailmaan on kielletty

- Pojat alkavat nähdä väkivaltaisia painajaisia

- Heidän älylaitteisiinsa hakkeroidaan outoja pelottavia viestejä

- Opettajat ja jotkut oppilaat käyttäytyvät oudosti

- Pojat tuntevat itsensäkin jotenkin oudoiksi





Maailman hauskin surullinen kirja!

• Sashan äiti on kuollut, ja eläessään hän oli surullinen ja itki paljon

• Sasha ei halua olla kuin äiti, hän haluaa olla SELVITYJÄ!

• Hän ei halua tehdä mitään, mitä äiti teki, Ei siis:
• Kävelyitä metsässä, ei mietiskelyä
• Ei kirjoja
• Ei saa itkeä koskaan
• Ei saa yrittää pitää huolta mistään elävästä olennosta
• Tärkeintä on yrittää saada ihmiset nauramaan

Sasha päättää, että hänestä tulee COMEDY QUEEN!
Mutta mitä sitten, kun kyyneleet pyrkivät väkisin esiin?
Entä, kun isä haluaa lahjoittaa hänelle koiranpennun?





Mukavia lukuhetkiä
Minna ja Sari


