Iin alakoulujen kirjasarjat
(säilytetään Iin pääkirjaston varastossa)

- laina-aika 1 kk
- kysy tarvittaessa lisäkappaleita pääkirjaston kokoelmasta
- merkitse kansioon:
 nimi/koulu
 lainauspäivämäärä + lainattu kappalemäärä
 palautuspäivämäärä + palautettu kappalemäärä

3-4 lk
DAHL, Roald: Nilviöt (16 kpl)
Herra ja Rouva Nilviö ovat tosi kamalia kaikille, mutta saavat lopulta ansionsa mukaan
mielikuvituksekkaalla tavalla.
95 s.

FINNE, Jalmari: Kiljusen herrasväki (20 kpl)
Kiljusen perhe eli äiti, isä, Luru, Mökö ja Plättä seikkailevat maalla ja kaupungissa.
111 s.

HAKALAHTI, Niina: Tuukka-Omar (27 kpl)
Tuukka-Omar on tehnyt kaverinsa Paavon kanssa verettömän verivalan ja kirjan ”Peruna
pelastaa maailman”.
Kuvitettu. 174 s.

28.7.2016

HEINÄNEN, Saku: Zaida ja lumienkeli (7 kpl)

UUSI!

Zaida on adoptoitu ulkomailta, ja epäsuomalaisen ulkonäkönsä vuoksi hän joutuu koulussa
joskus huomion keskipisteeksi. Varsinkin kaksostytöt Janika ja Stiina ovat ottaneet hänet
silmätikukseen, ja nyt he ovat ilkeämpiä kuin koskaan. Onneksi elämään ilmestyy Ainu,
joka on kuin Zaidan vaalea kaksoisolento. Ainu johdattaa Zaidan seikkailulle öiseen
puistoon, jossa ajantaju hämärtyy ja tapahtuu merkillisiä asioita. Kuka Ainu oikein on, ja
miksi hän on tullut Zaidan elämään juuri nyt? Liittyykö hän jotenkin salaisuuteen, jonka äiti
Zaidalle paljastaa? Zaida ja lumienkeli on kertomus sisaruksen kaipuusta, perheiden
kipeistä salaisuuksista ja siitä, kuinka yksinäisyyden voi voittaa.
207 s.

KARJALAINEN, Elina: Uppo-Nalle ja kultahippu (15 kpl)
Uppo-Nalle ja Laulava Lintukoira matkustavat Lappiin kullanhuuhdontaan.
124 s.

MÄKI, Harri Istvan: Keskiyön konnakopla (6 kpl)
Naamiosankarit osallistuvat sarjakuvafestivaaleille. Se pidetään sokkeloisessa linnassa,
jossa kuuluu öisin kummallisia ääniä…
Isotekstinen. 160 s.

NOPOLA, Sinikka: Hetki lyö, Risto Räppääjä (4 kpl)
Risto Räppääjälle alkaa pudota uhkaavia kirjeitä postiluukusta. Joku vilahtaa ikkunassa.
Kuvitettu. 96 s.

NOPOLA, Sinikka: Risto Räppääjä ja pullistelija (20 kpl)

UUSI!

Salaperäinen Sylvester Pöntinen muuttaa kehonrakentajaisänsä kanssa Riston naapuriin.
Risto olettaa, ettei hänellä ole mitään yhteistä Sylvesterin kanssa, sillä Ristoa kiinnostaa
enemmän räppääminen kuin pullistelu. Mutta Nelli ja Sylvester ystävystyvät, samoin
Rauha ja Sylvesterin isä Bill. Riston ja alakerran Lennartin maailma järkkyy, ja heidän
viimeinen oljenkortensa on turvautua Elvi Räppääjän, ansioituneen kädenvääntömestarin
apuun. Sitten alkaakin tapahtua...
116 s
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NUOTIO, Eppu: Kingi kalassa (28 kpl)
Kingi oli asunut kymmenen vuotta kaupungissa ja vasta vajaa vuoden saaristossa. Siitä
huolimatta Kingi oli ihka oikea saaristolaiskoira, sillä se rakasti merta ja pientä
saaristokylää, jossa se asui.
193 s.

PARKKINEN, Jukka: Korppi ja korpin poika (10 kpl)
Kalevi Korppi adoptoi sirkuksesta karanneen karhun. Samaan aikaan eräästä padosta
käydään kovaa kiistaa.
95 s

PARVELA, Timo: Ella ja Yön ritarit (16 kpl)
Pate saa potkut urheilujoukkueesta, joten Ella ja kaverit auttavat Patea perustamaan oman
Yön Ritarit-jääkiekkojoukkueen.
160 s.

PARVELA, Timo: Ella ja Äf Yksi (29 kpl)
Ella on jatkuvasti toisella luokalla koulussa. Hänellä on mukava luokka ja mukava opettaja.
Tai oli, ennen kuin heidän koulunsa päätettiin lakkauttaa ja siirtää oppilaat uuteen, 10 000
oppilaan kouluun.
158 s.

PILKEY, Dav: Kapteeni Kalsari seikkailee (7 kpl)
Hauskojen poikien, Ernon ja Huukon, keksimistä supersankareista mahtavin oli
ihmeellinen Kapteeni Kalsari. Koulun rehtorikin joutuu sen karvaasti kokemaan.
Kuvitettu. 121 s.

SOMMER-BODENURG, Angela: Pikku vampyyri (29 kpl)
Anton ystävystyy Rydiger-vampyyrin ja hänen kalpeiden sisarustensa kanssa. Antonin
vanhemmat tosin suhtautuvat outoihin tuttaviin hieman varauksellisesti…
157 s.
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TOLONEN, Tuutikki: Mörkövahti (7 kpl)

UUSI!

Hillan (11 v), Kaapon (9 v) ja Maikin (6v 4 kk) kesäloma alkaa jännittävissä merkeissä. Äiti
on voittanut kahden viikon rentoutusloman Lapissa ja siksi ajaksi lapsille tulee
kodinhoitaja: mutta ei tavallinen hoitaja - vaan mörkö! Pian paljastuu, että useat lasten
kavereistakin ovat saaneet kotiinsa hoitomörön. Tosin monet möröistä eivät ole tippaakaan
kiinnostuneita hommastaan. Lapset alkavat ottaa selvää, mistä möröt oikeasti ovat tulleet ja miksi? Ikivanhasta mörkötietokirjasta lapset saavat tärkeitä vihjeitä, samoin Maikin
kylpytakilta, jonka kanssa Maikki käy pitkiä ja mielenkiintoisia keskusteluja.
303 s.

WALLIAMS, David: Poika ja mekko (7 kpl)

UUSI!

12-vuotias Dennis asuu kolmisin rekkakuski-isänsä ja isoveljensä kanssa, ja häntä
kiinnostavat monet erilaiset asiat. Hyvin erilaiset. Dennis on nimittäin koulun
jalkapallojoukkueen maalitykki, mutta hänen sisällään asuu pieni esteetikko. Hän lukee
salaa Vogue-lehteä, ja on hyvin perillä naisten vaatteista ja muodinluojista. Dennisin koko
elämä muuttuu, kun hän ystävystyy jälki-istunnossa koulun cooleimman tytön, Lisan
kanssa. Syntyy paljon melua mekosta, kun Lisa vie Denniksen kouluun ihanassa
paljettiluomuksessa; hän esittää ranskalaista vaihto-oppilasta nimeltään Denise. Lopulta
Dennis paljastuu ja hänet erotetaan koulusta. Mutta mikä neuvoksi, kun tärkeä jalkapalloottelu lähestyy ja avainpelaajaa tarvittaisiin?
220 s.

VEIRTO, Kalle: Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka ja kätketty lipas (10 kpl)

UUSI!

Kesäloma on aluillaan, ja etsiväsankarimme päättävät järjestää Pumpputiellä
seitsenottelun. Lajeina ovat kamikatsekiekko, paini, kilpapyöräily, ammunta, estejuoksu,
jääkiekko ilman luistimia ja miinanraivaus ja osanottajina päähenkilöiden lisäksi Kauko
Mäyhkö, Jaakar Sundelin, Kaarina, Veka Laakso, Egi, Renkomäen Ahmed, Sinikka
Närväs ja Karate-Kippi. Paha vain, että palkintorahat sisältävä lipas oudolla tavalla
katoaa...
216 s.
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