Kirjasarjat kolmos-nelosille
Aro: Korson purppuraruusu 25 kpl
Topi Turpeinen on koulupoika Vantaan Korsosta. Elämä sujuu
oman perheen ja kouluarjen merkeissä. Koulussa on välillä
kivaakin, mutta ilkeä Remu Räme ja punakka liikunnanopettaja
Puntarpää tekevät koulupäivistä tosi kurjia. Onneksi on olemassa
Korson Kino, elokuvateatteri, jonne Topi menee aina koulupäivän
jälkeen. Hänen suosikkielokuvansa on Purppuraruusu. Kun Topi
on katsomassa samaa elokuvaa seitsemännen kerran, tapahtuu
jotain merkillistä: elokuvassa esiintyvä Tallulah-niminen tyttö
hyppää ulos valkokankaalta ja lähtee Topin mukaan korsolaiseen
räntäsateeseen.
Baum: Ihmemaa Oz 25 kpl
Pyörremyrsky tempaisee Dorothyn ja Toto-koiran mukaansa ja
kuljettaa heidät Kansasista Ozin ihmemaahan. Maan asukkaat
pitävät Dorothya noitana, mutta tytön ainoa toive on palata kotiin
Em-tädin ja Henry-sedän luo. Dorothy lähtee etsimään apua
Smaragdikaupungissa asuvalta Ozin velholta. Yksi kerrallaan
hänen seuraansa liittyvät Pelätin, Peltimetsuri ja Leijona. Matka on
vaikea ja vaarallinen, mutta siitä selviydytään ystävyyden, älyn ja
rohkeuden avulla. Lopulta ystävykset saapuvat outoon Ozin
linnaan, jossa mikään ei ole sitä miltä näyttää...
Dieckmann: Ville Romunen ja mummo konnien kintereillä
25 kpl
Ville, Lilli ja mummo Mutikainen suuntaavat kesäretkelle Naantalin
aurinkoon. Naantaliin ovat saapuneet myös mister Risuparta ja
kapteeni Koukku. Konnat onnistuvat kähveltämään mummon ja
lasten eväät, mutta he tavoittelevat vielä suurempaa saalista…
Egner: Kasper, Jesper ja Joonatan 25 kpl
Satu Kaardemumman kaupungista ja sen kolmesta iloisesta
rosvosta. Kasper, Jesper ja Joonatan käyvät aina yöllä varkaissa
ja vievät vain tarpeellisia tavaroita. Sohvi-tädin ansiosta rosvot
lopulta oppivat tekemään työtä ja pesemään korvansa.

Evinsalo: Etsivä Vertti ja salakuljettajat 25 kpl
Etsiväkolmikko Vertti, Korppi ja Lissu ovat lähdössä mökille.
Lissu löytää linja-autoasemalta hylätyn näköisen leluhylkeen,
jonka sisälle on piilotettu ryöstösaalis. Pian ryöstäjät ovat jäljillä ja
kolmikon nokkeluus koetuksella…
Helakisa: Kuninkaantyttären siivet 27 kpl
Valtakunnan prinsessa sairastui. Kukaan kuninkaan kutsumista
tohtoreista ei osannut parantaa prinsessaa. Kunnes sitten paikalle
saapui sänkitukkainen, irtonenäinen ja lierihattuinen tohtori. Hän
lupasi, että prinsessa paranee, jos prinsessa saisi pitää lahjan,
jonka hän antaisi. Tohtori vannotti kuningasperhettä, että lahjasta
ei saisi pyrkiä eroon tai muuten kävisi huonosti. Ja niin
kuninkaantytär sai siivet.
Hämäläinen: Samuli kummituspulassa 25 kpl
Kummituksia ei ole olemassa ja Samulikin tietää sen. Harmikseen
hän on erehtynyt sanomaan kaverilleen Veli-Matille jotain ihan
muuta: hänen vanhassa huoneessaan on muka kummitellut.
Innokas kummitustutkija Veli-Matti ei jätä asiaa siihen. Samuli
joutuu tosipaikan eteen, kun hän ja Veli-Matti päättävät houkutella
kummituksen kolostaan.
Itkonen: Sorsa norsun räätälinä 25 kpl
Itkosen hullunkurisissa tarinoissa klassisten satujen hahmot
seikkailevat jättihampurilaisten ja lottoarvontojen aikakaudella ja
kommelluksia riittää. Näitä tarinoita ei voi lukea nauramatta.
Kaarniranta: Supertavis 25 kpl
Onnilla on tosi tylsää ja hän päättää avata lahjaksi saamansa
taikurivarustelaatikon. Laatikosta löytyy muodonmuutosresepti, jota
Onni päättää kokeilla. Pian Onni lenteleekin jo kärpäsenä ja hänen
on helppo livahtaa luokkakaverinsa Emman kotiin selvittämään
Emmaan liittyvää salaisuutta.

Kallioniemi: Konsta, talenttitähti 25 kpl
Konstan luokka päättää järjestää Talenttikisan, jossa luokkatoverit
kilpailevat keskenään. Kaikilla muilla paitsi Konstalla näyttää
olevan suunnitelmat selvillä. Konsta kokeilee erilaisia temppuja,
mutta uskaltaa myös kysyä, miksi luokkakaverit pitäisi panna
paremmuusjärjestykseen.
Kallioniemi: Salapoliisi Konsta 25 kpl
Konsta ei ole enää kuka tahansa kolmasluokkalainen, vaan
salapoliisi. Salapoliisi Konstan on vakoiltava, kuka rosvoaa kotona
kalsareita, sukkia ja auton avaimia. Salapoliisileikki muuttuu
todeksi, kun Konstan pulpetille alkaa ilmestyä nimettömiä
kirjelappuja. ”Panokset kovenevat. Seuraa ohjeita. Tärkeä tehtävä
odottaa. Älä hiisku kenellekään. Big X.” Konstan on selvitettävä,
kuka on Big X.
Karjalainen: Uppo-Nalle ja erakko 26 kpl
Uppo-Nalle lähtee merelle kalastamaan ja äkkiä nousee myrsky,
joka paiskaa Uppiksen pelottavana pidetylle autiolle saarelle.
Saarella Uppis tapaa partapehkoisen, takkutukkaisen ja lempeän
erakon. Erakko kerää yrttejä ja parantaa elämiä ja ottaa Uppiksen
oppipojakseen.
Kinney: Neropatin päiväkirja 25 kpl
Sarjakuvaromaani, jossa pääosassa on Greg Heffley, tavallinen
poika tavallisessa amerikkalaisessa koulussa. Suurin osa Gregin
tempauksista päätyy kotiarestiin, noloon tilanteeseen tai
jonkinlaisiin vammoihin.
King-Smith: Vesihevonen 25 kpl
Tapahtumapaikkana on Skotlanti 1930-luvulla. 8-vuotias Kirstie ja
hänen 5-vuotias pikkuveljensä Angus löytävät kotirannaltaan
erikoisen munan. He vievät sen kotiin, ja munasta kuoriutuu
kummallinen, pitkäkaulainen suomukas eläin. Koko perhe kiintyy
nopeasti tähän sympaattiseen ja leikkisään kaveriin. Eläin kasvaa
kuitenkin huimaa vauhtia, ja lopulta se on siirrettävä läheiseen
järveen. Eläimen olemassaolo on kuitenkin salattava muilta
ihmisiltä…

Kolu: Me Rosvolat 25 kpl
Viljan perhe on matkalla mummolaan, kun kesken matkan
rosvojoukko varastaa Viljan. Yleensä Rosvolat kaappaavat autoista
vain herkkuja, lehtiä ja barbeja. Viljan kesästä ei tulekaan
hassumpi: hän nauttii vapaudesta täysin siemauksin ja hän
tutustuu rosvoperheen lapsiin Heleen ja Kalleen. Kesän aikana
Vilja oppii myös maantierosvoilusta kaiken.
Lagerlöf: Peukaloisen retket villihanhien seurassa 33 kpl
Nils Holgerssonin lempipuuhaa on eläinten kiusaaminen. Kerran
Nils menee liian pitkälle kiusatessaan haltijatonttua, joka asuu
hänen kotitilallaan ja haltija muuttaa hänet peukaloiseksi. Nils oppii
puhumaan eläinten kieltä ja lähtee Martti-hanhen kanssa
villihanhien matkaan kiertämään Ruotsia. Matkan aikana Nils oppii
kunnioittamaan luontoa ja kotiin palattuaan tapansa parantanut
Nils saa hahmonsa takaisin.
Lehtinen: Sirkuskoira Rico 25 kpl
10-vuotias Arttu on elänyt koko ikänsä sirkuselämää. Hänen isänsä
on sirkuksen maneesimestari, äiti myy sirkusleluja ja isosisko Oona
haaveilee trapetsitaitelijan urasta. Arttu löytää sirkuksen liepeiltä
koiranpennun, joka osoittautuu taitavaksi temppuilijaksi.
Lewis: Narnian tarinat : velho ja leijona 25 kpl
Toisen maailmansodan aikana Peter, Susan, Edmund ja Lucy
lähetetään maalle vanhan professorin luo pakoon Lontoon
pommituksia. Kerran lasten ollessa piilosilla Lucy kätkeytyy
vanhaan, pölyiseen vaatekaappiin – ja päätyy toiseen maailmaan,
Narniaan. Alkaa huikea seikkailu ihmeellisessä
mielikuvitusmaailmassa, johon vain lapset pääsevät.

Marttinen: Hotelli Pyrstötähti 25 kpl
Hotelli Pyrstötähti on vauhdikas kertomus Jesperistä, joka saa
yllätyslahjaksi jo kauan haaveilemansa loman ystävänsä isän
omistamassa ihmeellisessä hotellissa. Hyvin pian Jesperille
selviää, että sympaattisen hotellin kohtalo on vaakalaudalla
persoonattoman suurketjun havitellessa sitä omistukseensa.
Hotellin värikäs henkilökunta ja vielä hulvattomampi vierasjoukko
saavat aikaan monenmoista kommellusta ennen kuin hotelli
Pyrstötähden kohtalo ratkeaa.
Mäkipää: Etsiväkerho Hurrikaani ja kiiturivarkaat 25 kpl
Pihlakylään on tulossa suuri pyöräilytapahtuma ja Jesse, Jenni,
Karoliina ja Matias osallistuvat valmisteluihin. Sitten Matiaksen
pyörä katoaa ja etsiväkerho Hurrikaanilla on uusi tehtävä
edessään! – Karoliinalla on etsiväkavereilleen toinenkin tehtävä:
opettajat Haapaniemi ja Heimo Haulisto pitäisi saada yhteen ja
hääalttarille.
Noronen: Supermarsu ja kutistuva koulu 25 kpl
Itä-Helsingin alakoulu on saanut uuden rehtorin, joka järjestää
kaikkea kivaa. Supermarsu-Emilia onkin ihmeissään, kun vanha ja
viisas Supermarsu väittää, että koulua uhkaa kaikkien aikojen
vaara ja koulu on pelastettava heti. Emilian on vaikea uskoa, että
uusi rehtori olisi koulua uhkaavan vaaran takana.
Parvela: Ella ja Yön ritarit 25 kpl
Pate saa potkut jääkiekkojoukkueesta. Ella ja kaverit päättävät
auttaa Patea perustamalla oman Yön ritarit – nimisen joukkueen.
Yön ritarit suunnittelevat nappaavansa mestaruuden Paten entisen
joukkueen nenän edestä. Joukkueen valmentajaksi saadaan
tietysti opettaja, joka paljastuu entiseksi huippu-urheilijaksi.
Parvela: Ella ja Äf Yksi 25 kpl
Ella, joka on jatkuvasti toisella luokalla, siirretään uuteen isoon
kouluun.Uusi koulu on aika erikoinen, koska se on niin iso.
Uudesta koulusta löytyy myös Äf Yksi – poika, johon ei saa
koskea, sillä hänen isänsä haluaa pojastaan formulatähden.

Parvela: Paten aikakirjat 25 kpl
Ella-kirjoista tuttu Pate saa nyt ihan oman kirjasarjansa!
Millainen tyyppi Pate oikein on? Kaikki tykkäävät hänestä ja hän
kaikista, jopa Pukarista. Häneen olisi helppo ihastua, ellei hänen
äitinsä sattuisi olemaan koulun rehtori.
Tuomola: Vaarallinen vakoilu 25 kpl
Ystävykset Matti, Lumi ja Sampsa selvittelevät välejään. Samaan
aikaan Lumin ja Sampsan pitkään odottama Musa-kunkkujen
keikka uhkaa peruuntua. Asialle on tehtävä jotain, mutta se
osoittautuu vaikeammaksi kuin aikaisemmat Kivalan etsivien
selvittämät mysteerit.
Travers: Maija Poppanen 31 kpl
Maija Poppasella on siniset pistävät silmät ja hiukset tiukasti
nutturalla. Hän on ankara, vanhanaikainen ja pikkumainen
lastenhoitaja. Tästä huolimatta monet lapset rakastavat häntä, sillä
Maija Poppanen on haltijatar. Hänen mukanaan lasten elämään
tulee jännitystä ja hohtoa.
Uspenski: Fedja-setä ja kummitus 25 kpl
Matroskin-kissa ja Musti-koira saavat keväällä Fedja-sedältä
kaupungista kirjeen, josta he ilahtuvat. Musti panee nenälleen lasit
ja alkaa lukea. Fedja-setä on äskettäin ollut ulkomaanmatkalla
Suomessa. Elämä ulkomailla on mielenkiintoista, siellä on siistiä ja
siellä on kaikkea. Kaikkein eniten ihmetytti se, miten paljon siellä
oli tehty lapsia varten. Fedja-setä ehdottaa, että
Prostokvashinoonkin järjestettäisiin jotain vastaavaa. Amerikassa
kuuluu olevan kummitustalo, johon lapset menevät kerran toisensa
jälkeen ja niin ryhdytään selvittämään, löytyisikö Prostokvashinosta
kummitusta.

