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Kotimaiset nuortenkirjat

Logistiikkamme hoitaa
Porvoon Kirjakeskus Oy

K

valiti on lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo, joka panostaa laadukkaisiin – mutta samalla myös hauskoihin! – kirjoihin. Meille on tärkeää, että
varsinkin lapsille suunnatuissa kirjoissa sisältö olisi sellaista, että se innostaisi lukemaan. Kirjoissa pitää
olla silloin riittävästi huumoria,
seikkailua ja lämminhenkistä
ystävyyttä – pienemmille lukijoille myös värikkäitä kuvia tukemaan tekstiä ja tarinaa.
Elämme mullistavia aikoja
lasten- ja nuortenkirjojen kustantamisessa. Lasten ja nuorten
ajasta on kova kilpailu, jossa kirja jää usein houkuttelevuudessa häviölle esimerkiksi pelien ja animaatioiden rinnalla. Kustantamo Kvalitissa me emme pidä näitä
tuotteita kuitenkaan kirjan kilpailijoina, vaan
hyvinä kavereina! Siksi valikoimamme sisältää
useita kirjoja, joiden hahmot ovat tuttuja tv:stä tai pelistä.
Kvalitin kevään 2022 kustannusohjelmasta
löytyy mm. kotimainen suursuosikki Albi Lumiukko, jota on animaationa katsottu jo yli 12
miljoonaa kertaa YLE Areenasta. Albi ja villi
tuoli julkaistiin keväällä 2020 yksinoikeudella Storytelin palvelussa Martti Suosalon lukemana äänikirjana nimellä Albi rakentaa kodin:
Tuoli. Äänikirja ylsi kymmenen kuunnelluimman lastenkirjan joukkoon, ja yleisö äänesti

sen Storytel Awards -palkintogaalan finaaliin
viiden parhaan kirjan joukkoon. Kirja ilmestyy
nyt painettuna kuvakirjana. Kvaliti on solminut kustannussopimuksen koko 13-osaisesta sarjasta, ja kirjoja ilmestyy aina vuoteen 2027 saakka. Albi Lumiukkoa
tullaan esittämään myös tv:ssä ainakin seuraavat 10 vuotta.
Suurenmoinen herra Kunkku
on kanadalaisen moninkertaisesti palkitun kuvittaja-kirjailija
Geneviève Côtén kirjasarja, jonka perusteella on luotu 39-osainen animaatiosarja. Ohjelmaa
esitetään mm. Pikku Kakkosessa ja
TV2:n lastenohjelmissa. Marvi Jalon
suomentama Herra Kunkun palatsi aloittaa
sarjan helmikuussa 2022.
Kevään käännöskirjojen joukosta löytyy myös New York Times -bestsellerkirjailija
Deborah Underwoodin kuvakirja Onni on
suukko siskolle sekä kirja, josta tehdylle animaatioelokuvalle kertojaäänen antoi Oscarpalkittu Whoopi Goldberg.
Kuvakirjojen lisäksi Kvalitin valikoimaan
mahtuu myös romaaneja lapsille ja nuorille.
Merja Jalon Kotikulman etsivät - ja Merja &
Marvi Jalon Unelmakoirat -sarjojen kuvitus
vaihtuu mustavalkoisesta värilliseen.
Tervetuloa tutustumaan!
Hanna Sinkkonen
kustantaja

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM

MIKKO KUNNAS
MARKUS MAJALUOMA
Albi Lumiukko: Albi ja villi tuoli

ILMESTYY 31.01.2022
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+
200mm x 200mm, sidottu
EAN 9789527202777

Eräänä päivänä Albi haluaa laskea takapuolensa jonnekin muualle kuin aina vain jäiseen maahan.
Siispä Albi haluaa tuolin, ihan oikean ja ensimmäisen huonekalunsa! Ei kun rakennepiirros hankeen
ja tuolia rakentamaan isoista lumikokkareista. Tuoli valmistuu, mutta
se onkin villi tapaus. Albin on vaikeaa laskea siihen takapuoltaan,
koska tuoli osaa liikkua...

4

• Äänikirja: Storytel Awards -ehdokas 2021
• Äänikirja: Kuunnelluimmat lastenkirjat TOP 10 (Storytel 2020)
• E-kirja: Nextory E-Book Awards TOP 3 2021
• Animaatio: 12 miljoonaa katselukertaa YLE Areenassa

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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MIKKO KUNNAS
Eläintohtori Wuffe: Eläintohtori Wuffe ja Kille Kissa

ILMESTYY 31.03.2022
L85.22 | 28 sivua | Ikäsuositus: 3+
220mm x 220mm, sidottu
EAN 9789527202883
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”Onneksi eläintohtori Wuffe
osaa eläinten kieltä!
WUFF, WUFF,
mikä tarkoittaa...”

Eläintohtori Wuffe on maailman paras eläinlääkäri, koska hän ymmärtää eläinten kieltä.
Ilona ja Oskari ovat maailman parhaat eläinlääkäriapulaiset, koska he ovat aina valmiit
auttamaan.
Eläintohtori Wuffen klinikalla hoidetaan monenlaiset vaivat, mutta usein täytyy myös lähteä hoitokäynnille potilaan luo. Silloin otetaan
käyttöön monitoimiajoneuvo Kupla-Kärry. Se
kulkee maalla, merellä ja ilmassa eikä tupruta pakokaasuja. Kupla-Kärryllä Wuffe apulaisineen pääsee auttamaan eläimiä jokaiseen
maapallon kolkkaan.

Eläintohtori Wuffe on vauhdikas, humoristinen ja lämminhenkinen kirjasarja yli kolmevuotiaille. Kirjojen värikkäät kuvat ja iltasadun mittaiset tarinat tarjoavat pienelle lapselle
sopivan määrän seikkailua, auttamisen iloa ja
tietoa eläimistä satua unohtamatta.
Sarjan luoja, Mikko Kunnas, on koulutukseltaan visuaalisen kulttuurin maisteri ja pedagogi. Hän on tunnettu YLE:lle tuottamistaan lastenanimaatioista sekä mm. kirjasarjoista Noksu
ja Albi Lumiukko.

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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MERJA JALO
Kotikulman etsivät: Possulan arvoitus
Kuvitus: Reija Kiiski

VÄRIKUVITUS!

Merja Jalon eläinaiheinen
etsiväsarja!
On kesä. Lisalla ja Linnealla on tylsää,
sillä uusia rikoksia ei ole ilmaantunut Kotikulman etsivien tutkittavaksi. Markuskin
vain ajelee uudella temppupyörällään.
Onneksi Lisan äiti saa hyvän idean ja ehdottaa tytöille mieluista kesätyötä minipossujen hoitajana läheisessä kotieläinhoitolassa. Tytöt saavat työpaikan.
Alku sujuu hienosti töpselineniä hoitaessa, mutta sitten yksi possuista katoaa
salaperäisesti. Tuuli heiluttaa avonaista
sikalan porttia, eikä Nasua näy missään.
Varastiko joku possun? Vai olivatko tytöt
sittenkin huolimattomia ja päästivät sen
karkuun?

TAPAHTUMARIKAS
JÄNNITTÄVÄ
HAUSKA
ILMESTYY 30.04.2022
L84.2 | 68 sivua | Ikäsuositus: 5+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789527202814
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JULKAISTU: SYKSY 2020
L84.2 | 60 sivua | Ikäsuositus: 5+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789527202524

JULKAISTU: KEVÄT 2021
L84.2 | 72 sivua | Ikäsuositus: 5+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789527202548

JULKAISTU: SYKSY 2021
L84.2 | 68 sivua | Ikäsuositus: 5+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789527202708

Kolmasluokkalainen Markus perustaa leikkimökkiin jo pitkään
haaveilemansa Kotikulman etsivätoimiston. Apuna toimivat hänen
vuotta nuorempi siskonsa Lisa sekä
räväkkä naapurintyttö Linnea. Pian
kolmikko saa tehtäväkseen löytää kadoksissa olevan testamentin.
Kesken etsintöjen Linnean puhuva papukaija katoaa oudolla tavalla. Todisteet viittaavat varkauteen.
Kenellä olisi syy napata lintu? Entä
miten kadonnut testamentti liittyy
tapaukseen? Kotikulman etsivillä
on edessään monta arvoitusta ratkaistavaksi.

Kotikulman etsivät -sarjan toisessa osassa Lisa haaveilee ikiomasta koiranpennusta. Kuin sattuman
kaupalla etsiväkolmikko Markus,
Lisa ja Linnea joutuvat keskelle tapahtumasarjaa, joka lopulta johtaa
koiranpentuja huonoissa oloissa
tehtailevan naisen jäljille. Nainen
vaikuttaa ensitapaamisella todella mukavalta ja asiantuntevalta koirankasvattajalta. Onhan hän omien
sanojensa mukaan toiminut jopa
ulkomuototuomarina näyttelyissä!
Ja voi kuinka söpö pentu hänellä
on sylissään – ja se on vieläpä myytävänä!
Asiat eivät kuitenkaan ole aina
sitä, miltä ne näyttävät. Etsiväkolmikolle selviää, ettei naisella olekaan puhtaat jauhot pussissa...

Kevään odotetuin tapahtuma on
vihdoin täällä! Sirkus monenlaisine eläimineen on saapunut paikkakunnalle. Lisa ja Markus kiiruhtavat
katsomaan esitystä, jonka tähtiesiintyjä on tulirenkaan läpi hyppäävä urosleijona Leo. Mutta viihtyykö
iso kissaeläin sittenkään sirkuksessa?
Kotikulman etsivät saavat jälleen
visaisen tapauksen selvitettäväkseen, kun sirkuksen jatkettua matkaansa seudulla alkaa liikkua huhuja karanneesta leijonasta...

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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MERJA & MARVI JALO
Unelmakoirat: Ilkiö nimeltä Raipe
Kuvitus: Reija Kiiski

Aino ja Isla ällistyvät kuulessaan, että naapurirapussa asuva Henriikka on saanut oman koiran, jota sanotaan Raipeksi.

VÄRIKUVITUS!

Kohta käy ikävällä tavalla ilmi, ettei Henriikka pysty pitämään minkäänlaista kuria isolle ja
tarmokkaalle ranskalaiselle paimenkoiralleen.
Ensitöikseen Raipe yrittää päästä tyttöjen hoitokoiran Aksun kimppuun ja kaataa Sohvin pihalla niin pahasti, että hän loukkaantuu.
Kaiken lisäksi taloyhtiöön on pesiytynyt rottia. Ihmiset heittelevät kadunkulman nakkikioskilla roskia maahan, ja Henriikan äiti ruokkii
myös lintuja, mistä talonmies ei lainkaan pidä.
Aino ja Isla saavat määräyksen pitää Aksu kaukana roskakatokselta, koska sinne on asetettu
rotanloukkuja. Mutta miten sitten käykään...
Suosituista eläinkirjoistaan tunnettujen Merja ja Marvi Jalon Unelmakoirat-sarjan kolmas
osa. Veikeän kuvituksen kirjaan on piirtänyt
Reija Kiiski.

ILMESTYY 28.02.2022
L84.2 | 60 sivua | Ikäsuositus: 5+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789527202807
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JULKAISTU: SYKSY 2021
L84.2 | 68 sivua | Ikäsuositus: 5+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789527202647

Aino ja Isla tutustuvat puistossa poikaan, joka
omistaa upean Jekku-nimisen samojedinkoiran. He saavat hoitaa Jekkuakin, mutta mikään
ei tahdo onnistua, kun pihan kateelliset tytöt
tekevät koko ajan kiusaa. Aksu pääsee jatkuvasti irti, ja Sohvi alkaa jo hermostua. Onneksi viimeisen päälle koulutettu Jekku rientää
apuun.

VAUHDIKAS
KOIRASARJA
ALAKOULUIKÄISILLE!

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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MARIA KUUTTI
Mennään jo pilkille!
Kuvitus: Elina Jasu

HELPPOLUKUINEN,
VÄRIKKÄÄSTI KUVITETTU,
SISÄLTÄÄ KYSYMYKSIÄ JA
TIETOISKUN!

Ilmari on innokas kalastaja. Hän haluaisi
päästä pilkille, mutta järven jäälle ei saa
mennä ilman aikuista. Isä lupaa tulla kalakaveriksi – tosin sitä ennen hänen pitää tehdä vaikka mitä. Päästäänkö pilkille ikinä?
Kirjailija Maria Kuutti on tunnettu suosituista Anna ja Elvis - sekä Onni ja Aada
-kirjasarjoistaan.
Kuvittaja Elina Jasu on keskittynyt etenkin
lastenkirja- ja korttikuvituksiin. 2019 hänet valittiin vuoden postikorttitaiteilijaksi.
Jasulta on ilmestynyt myös paljon kehuttu
Kohti kinoksia -teos.

ILMESTYY 31.01.2022
L84.2 | 45 sivua | Ikäsuositus: 5+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789527202753
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MARIA KUUTTI
Alpo, Helmi ja kolmas pyörä
Kuvitus: Saara Söderlund

Alpo on Helmin paras kaveri ja Helmi Alpon.
Heistä on mukavaa leikkiä kahdestaan hienoja
juhlia. Mutta miten käy, kun huoneeseen lentää uusi otus? Se esittelee itsensä Mummiksi
ja haluaa osallistua kaikkiin leikkeihin omalla
tavallaan. Helmin mielestä Mummi on kovin
kiinnostava, mutta Alpolle tulee ulkosyrjäinen
olo. Miksi Mummi ei voi uutena vain katsoa ja
ottaa opikseen? Tai voisiko Mummi olla leikissä pelkkä jalkalamppu?
Maria Kuutti ja Saara Söderlund ovat suositun
Onni ja Aada -kuvakirjasarjan tekijäkaksikko.
Alpo, Helmi ja kolmas pyörä -kuvakirjan avulla voi pohtia yhdessä lapsen kanssa, miksi kolmestaan leikkiminen on niin hankalaa ja miten leikit voisi saada silloinkin sujumaan.

ILMESTYY 30.04.2022
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+
220mm x 220mm, sidottu
EAN 9789527202821

MITEN
SAADA
LEIKKI
SUJUMAAN
KUN
LEIKKIJÖITÄ
ON
KOLME?
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MARVI JALO
Pipo Pippuri: Pipo Pippuri oopperassa
Kuvitus: Salli Parikka Wahlberg

KLASSINEN
SATUKIRJASARJA
HURMAAVILLA
KUVILLA!

“Sähinää ja murinaa,
meteliä kamalaa,
takapihan pimennoissa mourutaan.
Parkua ja kynsintää,
kiljuntaa ja pihinää,
takapihan pimennoissa taistellaan.”

Pipo Pippuri on rakastunut! Kun naapuritaloon
muuttaa hurmaava kissaneiti, Pippuri päättää viedä sen yöllä kaupunkiin kuuntelemaan
Kollitappelu-oopperaa. Mourutalolla nimittäin
esiintyy Pippurin maailmankuulu oopperalaulajasetä Ernesto Kattibardi, jota he pyrkivät tapaamaan. Kulkuneuvo vain puuttuu.
ILMESTYY 31.03.2022
L85.22 | 40 sivua | Ikäsuositus: 3+
210mm x 240mm, sidottu
EAN 9789527202869
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Onneksi Pippuri saa ylipuhutuksi ratsukseen
laiskan Pulska-ponin – ja kissojen oopperaretkestä tulee ikimuistoinen.

JULKAISTU: KEVÄT 2021
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
210mm x 240mm, sidottu
EAN 9789527202579

JULKAISTU: SYKSY 2021
L85.22 | 40 sivua | Ikäsuositus: 3+
210mm x 240mm, sidottu
EAN 9789527202678

Pippuri-kissa yrittää kaikkensa saadakseen
ruokaa varastelevan Ranttalixin kiinni, mutta turhaan. Lopulta on ryhdyttävä yhteistyöhön syötävän hankkimiseksi. Ranttalix paljastaa salaisuuden: naapurin pihalla on suuri
jäteastia täynnä ihania ruuanjämiä - mutta sitä
vartioi ilkeä koira! Nyt on tehtävä sotasuunnitelma koiran pään menoksi. Saavatko kumppanukset narutettua Rohmu-Reiskan, jotta jäteastia voidaan ryövätä?

Pippurin sisko on kadonnut. Mitä sille on tapahtunut? Ei kai vain Louhimovuorella asuva
ilkeä ilves ole saanut sitä satimeen? Pippurin
täytyy lähteä etsimään Meiramia yhdessä hiiriystävänsä Ranttalixin kanssa.
”Meillä on syytä uskoa, että Iiro Ilkimys on napannut Meiramin saaliikseen”, huolestunut
Paksu-Pertta sanoi. ”Iiron on nähty raahaavan
raivokkaasti vastaan panevaa kissaa kohti Louhimovuorta. Eihän Rastasmetsässä muita kissoja voi olla kuin tämä eksynyt kaupunkilaisressukka.”
Pippuri veti salaa peitonkulman silmiensä
eteen, jotta muut eivät olisi nähneet sen itkua.
Meirami-parka! Heidän olisi heti lähdettävä
pelastamaan sitä Ilkimyksen kynsistä.”

Erityisesti lastenkirjakuvituksistaan tunnetun
Salli Parikka Wahlbergin tunnelmalliset, värikkäät kuvat siivittävät Marvi Jalon sympaattista
tarinaa, joka aloittaa Pipo Pippuri -kirjasarjan.

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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MERJA & MARVI JALO
Sanelman ratsastuskoulu: Sanelman poikaystävä
Kuvitus: Elina Jasu

UUSI
HUMORISTINEN
KUVAKIRJASARJA
JO LUKEMAAN
OPPINEILLE!

Sanelman ratsastuskoululla kuohuu. Ponien
keskuudessa kiertää huhu, että Sanelmalla olisi uusi poikaystävä, joka haluaa myydä tallin
ja kaikki hevoset. Eihän sellainen peli vetele!
Ponit päättävät tehdä kaikkensa, jotta Armaksen suunnitelmat romuttuisivat.
ILMESTYY 30.06.2022
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 5+
200mm x 200mm, sidottu
EAN 9789527202906
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Merja ja Marvi Jalon helppolukuinen, huumorilla höystetty ja tapahtumarikas kuvakirjasarja sopii parhaiten jo lukemaan oppineille.
Nopeatempoista juonta kuljetetaan sopivalla
määrällä tekstiä, jota tukee Elina Jasun mainio
kuvitus.

MIKKO KUNNAS
Noksu: Noksu liikenteessä

NOKSUN JA NUPIN
PUUTARHAN LÖYDÄT
MYÖS PIKKU KAKKOSEN
SOVELLUKSESTA!

ILMESTYY 31.05.2022
L85.22 | 28 sivua | Ikäsuositus: 3+
200mm x 200mm, sidottu
EAN 9789527202876

Matkalla liikennekouluun Noksu ja Nupi opettelevat jalankulkijalle tärkeitä taitoja. Onneksi he osaavat varoa koheltavaa Vauhti-Porsasta,
joka ei osaa käyttäytyä turvallisesti liikenteessä.

Noksu-kirjojen sarjakuvamaiset hahmot, värikkäät kuvat ja hupaisat tapahtumat vetoavat erityisesti 2-5 -vuotiaaseen. Noksu ja Nupi
seikkailevat myös suositussa lasten animaatiosarjassa sekä Pikku Kakkosen sovelluksessa.

Vuoden 2021 Storytel Awards -palkintoehdokas Mikko Kunnas on koulutukseltaan visuaalisen kulttuurin maisteri ja pedagogi.

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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ELLI ÄIJÄLÄ
Maailman viisain koira

Elli Äijälän ihastuttavasti riimitelty ja hersyvän
hauskasti kuvitettu kuvakirja, Maailman viisain koira, kertoo Nappi-koirasta, joka ei olekaan ihan tavallinen koira.
Elli Äijälä on helsinkiläinen arkkitehti ja kuvittaja, jonka esikoiskuvakirja Hui ilmestyi keväällä 2021. Kirja on saanut runsaasti kehuja
riimitellystä tekstistään ja huikeasta kuvituksestaan.

”Tavallinen pentu ei Nappi ollut,
ei, ei ollut tuo koira niin kuin muut.
Kiinnostanut sitä eivät pallot,
vinkulelut, eikä liioin luut.

Sen erityisyyden huomaamaan
tuli pian myös perhe Kiisselin,
joka Nappia saapui noutamaan
sydänystäväksi Hillevin ja Kalevin.”

18

ILMESTYY 30.04.2022
L85.22 | 28 sivua | Ikäsuositus: 3+
200mm x 200mm, sidottu
EAN 9789527202883
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ASHLEY SPIRES
Maailman mahtavin vekotin
Suomentanut: Marvi Jalo

ANIMAATIOSSA
KERTOJANA
OSCAR-PALKITTU
WHOOPI GOLDBERG!

700 000
KIRJAA
MYYTY!

NOKKELA
REHELLINEN
HAUSKA

ILMESTYY 31.01.2022
The Most Magnificent Thing
Original publisher KIDS CAN PRESS
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
220mm x 220mm, sidottu
EAN 9789527202760
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Pieni tyttö saa loistavan idean. Hän päättää rakentaa koira-apulaisensa kanssa MAAILMAN
MAHTAVIMMAN VEKOTTIMEN. Hän tietää
tasan tarkkaan, miltä se näyttää. Hän tietää tasan tarkkaan, miten se toimii. Helppoa kuin
heinänteko! Mutta tehtävästä muodostuukin
odotettua vaikeampi. Tyttö mittailee, vasaroi,
yhdistelee ja sovittelee osasia paikoilleen moneen kertaan, mutta kaikki menee jatkuvasti mönkään. Voi kun vekotin ALKAISI TOIMIA!
Nokkela, rehellinen ja hauska kuvaus kokemuksesta, joita sattuu jokaiselle. Ashley Spiresin tarinasta lapset (ja heidän vanhempansa)
löytävät mahtavan asian – uuden näkökulman!

GENEVIÈVE CÔTÉ
Suurenmoinen herra Kunkku:
Herra Kunkun palatsi

TV:STÄ
TUTTU!

Suomentanut: Marvi Jalo

HARKITSEMATON
MUTTA
HYVÄNTAHTOINEN
PIENI LEIJONA

Herra Kunkku tykkää muhkeista asioista. Niinpä hän ryhtyy rakentamaan pienestä talostaan
suurta palatsia ja käyttää rakennuspuuhiin lähimpänä käsillä olevaa materiaalia – kaunista
mäkeä, jolla hän asuu muiden metsän eläinten kanssa. Vasta kun palatsi on valmis, herra
Kunkku huomaa, että upea näköala on mennyttä ja kaveritkin ovat menettäneet omat suosikkipaikkansa. Ystävien avulla – ja heidän
rohkaisemana – herra Kunkku oppii, että pienetkin asiat voivat tuottaa suurta onnea.
Viehättävä tarina kertoo harkitsemattomasta –
mutta hyvää tarkoittavasta – herra Kunkusta,
luonnonsuojelusta ja ystävyydestä tavalla, jonka nuorimmatkin lukijat ymmärtävät.

ILMESTYY 28.02.2022
MR. KING
Mr. King’s Castle
Original publisher KIDS CAN PRESS
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
220mm x 220mm, sidottu
EAN 9789527202791
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DEBORAH UNDERWOOD
Onni on suukko siskolle
Suomentanut Marvi Jalo

“Joskus onni on kuppi ja postikortti
tai tikasauto ja puu;
kiljahdus ja hali,
harava ja piha,
pipari, porkkana, avain.”
Tässä sydämellisessä kuvakirjassa ystävällisyyttä juhlitaan sen monissa eri muodoissa.
Onni on suukko siskolle on lapsiystävällinen
riimitelty tarina yhteisöstä, myötätunnosta ja
anteliaisuudesta – täydellinen kirja jaettavaksi lapsen kanssa!

Amerikkalainen New York Times -bestsellerkirjailija Deborah Underwood on moninkertaisesti palkittu kirjoittamistaan lasten kuvakirjoista. Irene Chan on palkittu lastenkirjakuvittaja,
joka toimii apulaisprofessorina Marylandin yliopistossa, Baltimoressa.

NEW YORK TIMES BESTSELLERKIRJAILIJALTA!

ILMESTYY 30.06.2022
Finding Kindness
Original publisher Henry Holt and Company
L85.22
32 sivua
Ikäsuositus: 3+
EAN 9789527202890
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ELIZABETH WARREN
Tytöt pystyvät mihin vain!
Suomentanut Marvi Jalo

TEHDÄÄN
RILLIKSIÄ
JA UNELMOIDAAN
SUURISTA
ASIOISTA!

Lukuisia lasikattoja urallaan rikkonut
amerikkalainen senaattori Elizabeth
Warren on kirjoittanut lasten kuvakirjan, jolla kannustetaan tyttöjä tavoittelemaan täysillä unelmiaan. Aihe on
aina tärkeä ja ajankohtainen – edelleen myös Suomessa!

ILMESTYY 31.03.2022
Pinkie Promises
Original publisher Henry Holt and Company
L85.22
32 sivua
Ikäsuositus: 3+
EAN 9789527202845

Elizabeth Warren äänestettiin vuonna
2013 ensimmäisenä naisena senaattoriksi Massachusettsin osavaltiosta USA:ssa. Hän
pyrki demokraattien presidenttiehdokkaaksi
vuonna 2020, ja hänet on listattu peräti neljä
kertaa The Times -lehden maailman sadan vaikutusvaltaisimman henkilön listalle.
Singaporessa syntynyt kuvittaja Charlene
Chua asuu Kanadassa. Hän on kuvittanut lukuisia palkittuja lastenkirjoja.
WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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NICHOLAS OLDLAND
Sydänmailla: Reissu joka lässähti
Suomentanut Marvi Jalo

Useita palkintoja voittanut Sydänmailla
-kirjasarja on käännetty 25 eri kielialueelle
mm. tanskaksi, norjaksi, saksaksi ja ranskaksi.
Sarjan luoja Nicholas Oldland on opiskellut
taideaineita Mount Allisonin yliopistossa Kanadan New Brunswickissa. Hän toimi sen jälkeen menestyksekkäästi mainostoimittajana ja
animaattorina, kunnes ryhtyi Hatley-nimisen
lastenvaatteita valmistavan yrityksen taiteelliseksi johtajaksi. Vapaa-ajallaan hän kirjoittaa
ja kuvittaa lastenkirjoja.

KÄÄNN
25
KIELE

350 0
KIRJ
MYY

ILMESTYY 31.05.2022
LIFE IN THE WILD
Up the Creek
Original publisher KIDS CAN PRESS
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
208mm x 208mm, sidottu
EAN 9789527202852
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NETTY
5
ELLE!

KARHU JOKA HALASI
Big Bear Hug
Original publisher KIDS CAN PRESS
L85.22
32 sivua
Ikäsuositus: 3+
EAN 9789527202616

HIRVI JOKA USKALSI
Making the Moose Out of Life
Original publisher KIDS CAN PRESS
L85.22
32 sivua
Ikäsuositus: 3+
EAN 9789527202623

000
JAA
YTY!
MAJAVA JOKA SÄHLÄSI
The Busy Beaver
Original publisher KIDS CAN PRESS
L85.22
32 sivua
Ikäsuositus: 3+
EAN 9789527202715

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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MERJA JALO
Nummelan ponitalli: Vaarojen kesä

Nummelalaiset kuulevat jännittävän
elokuvaillan päätteeksi karmaisevan
huhun lähistöllä liikkuvasta valkoisia
hevosia tappavasta Yövaanijasta – tosin
metsästäjät ovat sitä mieltä, että hyökkääjä oli sittenkin karhu. Ira huolestuu
kuvankauniin vaalean Kashmir-tammansa puolesta. Se laiduntaa lähistöllä toisen valkoisen ponin kanssa. Kun
lehdessä on uutinen taas yhden valkoisen hevosen kuolemasta, alkavat huolet muuttua peloiksi... Ovatko Nummelan valkoiset hevoset vaarassa?

Ilmestyy: 31.05.2021
N84.2 | 157 sivua | Ikäsuositus: 12+
135mm x 210mm, sidottu
EAN 9789527202784
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TÄMÄ LEGENDAARINEN HEVOSKIRJASARJA
EI ESITTELYÄ KAIPAA!

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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KATARIINA ROMPPAINEN
Sydämenmuotoinen kesä

Sydämenmuotoinen kesä on monitasoinen tarina 16-vuotiaasta Lumista, joka ostaa hetken
mielijohteesta fiftarimekon vintage-kaupan karismaattiselta Eeriltä. Kun Lumi pukee kotona
mekon ylleen, hänet valtaa pakonomainen tarve kirjoittaa vuoteen 1979 sijoittuvaa tarinaa.
Outo yhtälö, sillä Lumi ei tiedä tuosta ajasta
mitään. Hän ei muutenkaan ole mikään sanataiteilija - eikä mekkoihminen!

ILMESTYY: 31.05.2022
N84.2 | 233 sivua | Ikäsuositus: 15+
135mm x 210mm, sidottu
EAN 97895272746
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Lumi palauttaa mekon Eerille, mutta tämä
haluaakin selvittää mysteerin yhdessä. Miksi mekko saa Lumin kirjoittamaan? Arvoitusta
ratkoessa kuluu monta kuumaa kesäpäivää ja
Lumi huomaa rakastuvansa salaperäiseen Eeriin. Mutta mekko pitää häntä yhä otteessaan...
Kirjailija ja käsikirjoittaja Katariina Romppainen on kirjoittanut useita palkittuja teoksia
lapsille, nuorille ja aikuisille. Hänet tunnetaan
erityisesti nuortenkirjastaan Sori vaan, se on
totuus (Karisto, 2015).

HANNA VAN DER STEEN
Punapipoinen poika

Hanna van der Steenin säeromaani Punapipoinen poika kertoo 15-vuotiaasta tytöstä, Marlista, joka muuttaa kahden ulkomaan vuoden
jälkeen takaisin Suomeen. Hän tuntee olonsa
ulkopuoliseksi vanhoissa ympyröissä ja alkaa
masentua. Onneksi hän törmää lähipuistossa
salaperäiseen poikaan, Suideen, jonka kanssa keskustelu lievittää pahaa oloa. Mutta mikä
pojan oma salaisuus on?

”– Elämän tarkoitus, Suide toistaa. – No
elää, se vastaa vakavana.
– Entä jos ei keksi mitään
hyvää syytä elää?”
En kehtaa näyttää, että olen tosissani.
En saa olla toisille ihmisille rasite.

ILMESTYY: 30.04.2022
N84.2 | 107 sivua | Ikäsuositus: 15+
124mm x 200mm, sidottu
EAN 97895272739

– Kai kaikkee arvostaakin vasta,
kun sen menettää, Suide sanoo ja
katsoo synkkänä
kohti mäeltä näkyvää
Hämeen vanhaa linnaa, kuin viholliset
olisivat jo matkalla
pommittamaan sen
maan tasalle.
– Sä kuulostat ihan vanhukselta,
naurahdan.”

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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