Kirjasarjat vitos-kutosille
Aarnio: Maan kätkemät 25 kpl
Viidesluokkalainen Liina yrittää totutella uuteen kaupunkiin ja
uuteen kouluun. Eräällä kirjastoreissulla hän löytää oven, joka
johtaa aivan toisenlaiseen maailmaan. Muutamat koulun oppilaat
käyvät iltaisin "taikatunneilla" ja oppivat asioita maahisista,
tontuista ja veden väestä. Liinakin huomaa kuuluvansa joukkoon,
jolla on kyky nähdä ja kokea asioita, joita muut ihmiset eivät näe.
Tunneilla Liina tutustuu punatukkaiseen Siriin ja ujoon Eetuun, ja
pian he ovat tiivis kolmikko. Kun koulun pihalta ja tarhasta alkaa
kadota lapsia, vain Liina, Siri ja Eetu ymmärtävät, että maahisilla
on sormensa pelissä. Miksi ihmisten ja maahisten rauhanomaisen
rinnakkaiselon sopimusta on yhtäkkiä rikottu?
Bagge: Kirkuvan kallon arvoitus 25 kpl
Mustan koiran jengi ratkoo karmivaa arvoitusta Pariisin kaduilla ja
katakombeissa. Etsivätoimiston seikkailu alkaa salaperäisesti
kirpputorilta, mistä Deborah ostaa pääkalloriipuksen, joka kuitenkin
varastetaan häneltä heti. Deborah, Sisko, Veli ja Osku jäljittävät
varasta pitkin Pariisin kujia ja saavat vihiä suuresta
jalokiviryöstöstä. Juttua tutkivalla komisario Migrainella vain ei
tahdo olla nuorille aikaa. Ryöstäjät sen sijaan ottavat heidät aivan
tosissaan!
Finnemore: Robin Hood 25 kpl
Robin Hoodin kerrotaan olleen Sherwoodin metsissä elävä
lainsuojaton, joka puolusti kansaa sortajia vastaan. Tämä taitava
jousimies varasti rikkailta ja antoi köyhille. Apunaan Robin Hoodilla
olivat hänen uljaat metsäsissinsä Pikku John, Puna- Will, Much
Myllärinpoika ja munkki Tuck.

Fombelle, Timothée de: Tobi Lolness 25 kpl
Pienen pieni Tobi Lollness asuu Suuressa Tammessa, joka on
asukkailleen koko maailma. Tobin isä on kiistelty tiedemies, jonka
uusimman keksinnön seurauksena koko perhe karkotetaan
Onessaan, puun alaoksien pimeään ja villiin maailmaan. Elämä
maanpaossa on kovaa, mutta onneksi Tobi saa pian uuden
ystävän, Elishan. Elämä puussa käy kuitenkin Lolnessin perheelle
yhä hankalammaksi. Tobi päätyy isänsä uuteen keksintöön liittyvää
salaisuutta hamuavien pahisten takaa-ajamana yksinäiselle
pakomatkalle. Putoaako Tobi puusta vai joutuuko hän hyttysten
välipalaksi? Kun päähenkilöllä on mittaa vain puolitoista
millimetriä, ovat häntä vaanivat vaaratkin hieman erikoisia.
Hawking: Avain maailmankaikkeuteen 25 kpl
Georgen vanhemmat ovat aina yrittäneet elää mahdollisimman
yksinkertaisesti ja luonnonmukaisesti, mutta samalla koko perhe
on kääntänyt selkänsä elämää helpottaville keksinnöille. Siksi
uudet naapurit tekevätkin poikaan suuren vaikutuksen:
neuvokkaalla Anniella ja hänen isällään Ericillä on kotonaan yksi
maailman tehokkaimmista tietokoneista!
Hämmästyttävän Cosmo-tietokoneen opastuksella George pääsee
tutustumaan aurinkokuntaan, Linnunradan tähtiin ja moniin muihin
taivaankappaleisiin lähietäisyydeltä. Avaruudessa on kuitenkin
myös suuria uhkia: Georgen opettaja on oudon utelias kuulemaan
lisää pojan uusista naapureista - ja vielä vaarallisempi on musta
aukko, josta ei huhujen mukaan ole enää paluuta...
Kuronen: Vili Voipio kyhää ja kynäilee 25 kpl
Vili Voipio on laatinut nuorille ns. kirjoitusoppaan, jossa hän avaa
kirjoittamisen problematiikkaa mm. hassunkuristen tehtävien ja
tietovisojen avulla.
Kökkö: Kätkö 25 kpl
Kuutosluokka on lopuillaan ja Manu odottaa kuumeisesti kesää.
Lopultakin on aikaa etsiä geokätköjä! Yhtä kätköä etsiessään
Manu tapaa mustatukkaisen Helmin, jonka kanssa on helppo
jutella ja mukava viettää aikaa.

Lindgren: Ronja, ryövärintytär 25 kpl
Tarina kaiken voittavasta ystävyydestä. – Ronja asuu yhdessä
äitinsä ja isänsä kanssa Ryövärinlinnassa. Hän viihtyy hyvin linnaa
ympäröivässä metsässä, missä hän eräänä päivänä tapaa
ikäisensä pojan, Birkin. Birk on Ronjan isän Matiaksen
verivihollisen Borkan poika. Lapset ystävystyvät salaa keskenään
ja kun ystävyys paljastuu vanhemmille, he karkaavat
Matiksenmetsään asumaan.
Luukkonen: Tuulipuun maa 25 kpl
13-vuotias Pinni viettää kesää äitinsä kanssa Tuulipuun
kartanossa. Äiti on muinaismuistojen tutkija ja kun äiti uppoutuu
työhönsä, Pinni huomaa, että kartanossa on jotakin outoa. Siellä
liikkuu ylimääräisiä ihmisiä, tavarat vaihtelevat paikkaa ja tuntuu
kuin Pinnin unet heräisivät henkiin! Pinnin uuteen ystävään,
uskolliseen Baba-koiraankin, tuntuu liittyvän salaisuuksia.
Pietikäinen: Painajainen leirikoulussa 25 kpl
Villen, Jussin ja Emman luokka pääsee lopulta leirikouluun, joka jo
uhattiin perua. Luokka suuntaa kohti maaseutukoulua ja
ohjelmassa pitäisi olla rentoa olemista ja hauskoja seikkailuja.
Leirikoulun pitäjä, taiteilija Väinö Kolu, alkaa kuitenkin käyttäytyä
uhkaavasti. Pelon ja sekasorron vallassa oleva luokka huomaa
pian olevansa leiri-isännän vankina ja tilanne näyttää toivottomalta.
Puikkonen: Äänihäkki 25 kpl
Saturomaani kuudesta kadonneesta pojasta ja tytöstä, joka ryhtyy
etsimään heitä.

Selznick: Hugo Cabret : kuvaromaani 25 kpl
Erilainen kirja, jossa kaksi kolmasosaa tarinasta on kerrottu kuvin,
yksi kolmasosa sanoin. Teksti ei selitä kuvia, vaan jatkaa siitä,
mihin kuvakertomus päättyy. Tämä kuvaromaani on yhtä aikaa
seikkailu, salapoliisitarina ja sukellus elokuvataiteen historiaan.
Verne: Kapteeni Nemo : merten syvyyksissä 25 kpl
Pariisin Museon tutkija Aronnax, tämän uskollinen palvelija
Neuvokas ja kanadalainen Ned Land lähtevät selvittämään eri
puolilla maapalloa suurta pelkoa herättäneen merihirviön
arvoitusta. Monen kuukauden etsinnän jälkeen retkikunta löytää
sukelluslaivaksi osoittautuvan laitteen jäljille, mutta joutuu samalla
sen vangiksi. Outoa Nautilus-alusta johtaa salaperäinen kapteeni
Nemo. Alkaa pitkä vankeuden aika ja matka jännittävän
merenalaisen maailman ympäri.

