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valiti on lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo, jonka mottona on
innostaa lapsia lukemaan hauskojen kirjojen avulla. Lasten ja nuorten arjessa lukeminen jää nykypäivänä usein houkuttelevuudessa häviölle esimerkiksi
pelaamiselle tai animaatioiden
katselulle. Pelit ja tv-ohjelmat
voivat kuitenkin ohjata myös
kirjojen pariin, kun lapsi tunnistaa tutun hahmon kirjan
kannessa. Siksi valikoimamme sisältää useita kirjoja, joiden hahmot ovat tuttuja tv:stä
tai pelistä.
Kvalitin kesän ja syksyn 2022 kustannusohjelmasta löytyvät kaikkien rakastama, iloinen ja utelias kilpikonna Franklin,
jonka seurassa lapset oppivat hauskalla tavalla
tärkeitä tunnetaitoja, kotimainen suursuosikki
Albi Lumiukko, jota on animaationa katsottu
jo yli 13 miljoonaa kertaa YLE Areenasta sekä
Suurenmoinen herra Kunkku, jonka perusteella on luotu 39-osainen, Pikku Kakkosesta tuttu
animaatiosarja.
Käännöskirjojen joukossa ovat New York
Times -bestsellerkirjailija Deborah Underwoodin kuvakirja Kaunis sellaisenaan sekä
kanadalaisen Geneviève Côtén Possu ja Pupu
-sarjan aloittava Sinä ja minä. Sydämellisen
vastaanoton jo 25 eri maassa saanut Nicholas
Oldlandin Sydänmailla-sarja jatkuu karhun,

hirven ja majavan villillä joululla. Erityisesti
pienten poikien lukuintoa herättelee Thomas
Gibaultin Hotelli Kummajainen, jossa supersankarit, robotit ja lohikäärmeet seurustelevat
merenneitojen, jättiläisten ja avaruusolioiden kanssa.
Kuvakirjojen lisäksi Kvalitin loppuvuoden valikoimaan mahtuu
myös värikkäästi kuvitettuja lastenromaaneja. Merja Jalon Kotikulman etsivät ja Merja & Marvi
Jalon Unelmakoirat tarjoavat
huumorilla höystettyä luettavaa
alakouluikäisille. Annika Eräpuron
Hot ja tähdenlennon timantti -kirjan
päähenkilöinä seikkailevat lentävä tyttö ja lohikäärme – hahmot suorastaan kutsuvat
lukemaan! Päivi Alasalmen satukokoelma Sirkus
Kummajuna kutoo hienostuneen omaperäisen
kokonaisuuden kolmestatoista tarinasta.
Nuorille syksyn tarjonnasta löytyvät myös
Hanna van der Steenin moderni fantasiaromaani Hylätyt sekä Merja Jalon legendaarinen
kestosuosikki Nummelan ponitalli.
Osallistumme tänä vuonna pitkästä aikaa
myös Helsingin Kirjamessuille. Osastomme
löytyy Lasten alueelle aukeavan korttelin kulmasta pohjoisen sisääntulokäytävän varrelta.
Tervetuloa!
Hanna Sinkkonen
kustantaja
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FRANKLIN JA YSTÄVÄT
Suomentanut Marvi Jalo

Franklin kilpikonna ja hänen paras ystävänsä
Nalle ovat innoissaan tulevasta Pomppukärrykilpailusta kotikaupungissaan! He ovat sopineet osallistuvansa kilpailuun. He ovat sopineet, että heidän pitää korjata vanha kärrynsä. Ja he ovat jopa sopineet, että heidän pitäisi
vierailla Ketun isän luona etsimässä uusia osia
tehdäkseen kärrystä supersiistin. Mutta voi ei!
Osoittautuu, että he eivät ole samaa mieltä siitä, kuinka kärry tuunataan. Pitäisikö heidän lisätä siivet ja kutsua sitä Villin Viileäksi Vauhtihirmuksi, kuten Nalle haluaa tehdä? Vai tehdä
siitä sittenkin raketti ilman siipiä ja kutsua sitä
Raketti-Samiksi, kuten Franklin tahtoo. Pystyvätkö Franklin ja Nalle selvittämään erimielisyytensä ajoissa ehtiäkseen kisaan?

ILMESTYY 31.07.2022
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+
190mm x 213mm, sidottu
EAN 9789523940031

aiemmin
suomentamattomat!
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Kirjassa kuvailtu tilanne Franklinin ja hänen
parhaan ystävänsä välillä on sellainen, johon
monet pienet lapset voivat samaistua. Toisin
kuin omassa elämässään, kirjan tarinassa lapset näkevät molemmat puolet: Franklin ja Nalle uskovat kumpikin olevansa täysin oikeassa,
vaikka selvästi he voisivat kuunnella toisiaan
hieman paremmin.
Kirjan avulla lapset voivat ymmärtää, että kun
ystävät tekevät kompromissin, jokainen voi olla
voittaja. Tämä 3D-animoituun televisiosarjaan
Franklin ja ystävät perustuva kirja tarjoaa välineet opettaa lapselle yhteistyön ja reiluuden
merkitystä, ja kuten kaikki muutkin sarjan kirjat, se sopii mainiosti ääneen luettavaksi.

Franklin kilpikonna ei pidä siitä, kuinka täti
K keksii hänelle aina kiusallisia lempinimiä.
Eräänä päivänä täti kutsuu Franklinia Pikku
Kuplaksi, mistä Kettu ja Kani saavat kimmokkeen kiusata Franklinia! Franklin huolestuu,
että täti kutsuu häntä seuraavana päivänä juhlissaan Pikku Kuplaksi, ja päättää varmistaa,
ettei kukaan saavu paikalle. Mutta sitten Nalle
kertoo Franklinille oman äitinsä kutsuvan häntä Hunajapurnukaksi.
”Eikö se haittaa sinua?” Franklin kysyy.
”Ei. Se tarkoittaa vain, että äiti välittää minusta”, Nalle vastaa.
Yhtäkkiä Franklin tajuaa, että on todella hyvä,
että täti K keksii hänelle lempinimiä – se tarkoittaa, että tämä rakastaa häntä!

ILMESTYY 31.07.2022
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+
190mm x 213mm, sidottu
EAN 9789523940048

Franklin ja ystävät -kirjat perustuvat samannimiseen suosittuun 3D-animaatiosarjaan. Tarinat ovat pienten lasten suosikkeja, koska lapset kohtaavat niissä samoja vastoinkäymisiä (ja
niihin ratkaisuja) kuin oikeassa elämässä. Kun
lapset itsenäistyvät, he tulevat usein herkemmiksi ikätoveriensa näkemyksille. Franklin,
Pikku Kupla -kirja muistuttaa heitä siitä, että
rakastavassa ympäristössä kasvamista ei tarvitse hävetä.
Tämä kirja on loistava luettavaksi ääneen lapselle ja oivallinen työkalu välittämisen ja rehellisyyden opettamiseen varhaiskasvatuksessa.
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ALBI LUMIUKKO
kirjoittanut ja kuvittanut Mikko Kunnas ja Markus Majaluoma
Albi on rakentanut itselleen mukavan lumituolin, jossa voi istuskella päivät pitkät ja heilutella aamutossujaan. Hän alkaa kaivata vain musiikkia. Siispä Albi rakentaa itselleen lumesta
gramofonin. Ei kun veivaamaan musiikkia!
Mutta grammarilla onkin yllättävän raisu musiikkimaku...

ILMESTYY 30.09.2022
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+
200mm x 200mm, sidottu
EAN 9789527202975

Albin tekee mieli tanssia! Rytmi vie hänet mukanaan heti, kun ensimmäiset sävelet kajahtavat soimaan gramofonista. Liukkaat aamutohvelit tekevät Albille kuitenkin tepposet, ja hän
kaatuu pyllylleen. Onneksi Albi on kekseliäs.
Hän rakentaa lumesta pehmeän maton, jonka päällä pysyy pystyssä. Matto pitää kuitenkin kesyttää, ennen kuin se antaa Albin tanssia
päällään...

ILMESTYY 30.09.2022
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+
200mm x 200mm, sidottu
EAN 9789527202968
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huikean suosittu pienille lapsille
suunnattu kotimainen animaatiosarja,
jota on katseltu YLE Areenasta
jo yli

13 miljoonaa
kertaa!

aikaisemmin ilmestyneet:
ALBI JA VILLI TUOLI
EAN 9789527202777
ALBI LÄHTEE UIMAKOULUUN
EAN 9789527202265
AlBI KÄY HAMMASLÄÄKÄRISSÄ
ean 9789527202180
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Eläintohtori Wuffe
kirjoittanut ja kuvittanut Mikko Kunnas

ILMESTYY 31.08.2022
L85.22 | 28 sivua | Ikäsuositus: 3+
220mm x 220mm, sidottu
EAN 9789523940000

aikaisemmin ilmestyneet:

ja...
tatu tonnikala
ean 9789527202586

roosa krokotiili
ean 9789527202593

lilli lehmä
ean 9789527202609

kille kissa
ean 9789527202883

kaapo karhu
ean 9789527202722
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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.
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possu ja pupu
kirjoittanut ja kuvittanut GENEVIÈVE CÔTÉ
Suomentanut Marvi Jalo

”Olisinpa
sellainen
kuin sinä”

ILMESTYY 31.07.2022
PIGGY AND BUNNY
Me and You
Original publisher KIDS CAN PRESS
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
203mm x 203mm, sidottu
EAN 9789527202951

Kaksi hyvin erilaista ystävystä miettii, miltä tuntuisi olla tuon toisen nahoissa. Sitten he huomaavat olevansa kuin taideteoksia ihan omana itsenään.

Geneviève Cóté on kanadalainen kirjailija
ja kuvittaja. Hänen teoksensa ovat voittaneet
monia palkintoja, esimerkiksi Kanadan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon Governor
General’s Award for Illustrationin.

Kirja ylistää kauniisti yksilöllisyyttä ja ystävyyttä sekä vakuuttaa kaikenikäiset lukijat sii- Inspiraatio Sinä ja minä -kirjaan syntyi osaktä, että he ovat rakastettuja ja erityisiä sellaisi- si kahdelta hyvin erilaiselta kuvataiteilijalta
na kuin ovat.
– heistä tuli parhaat ystävykset, kun sattui pikku vahinko maaliläiskän kanssa.
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Suurenmoinen herra Kunkku
kirjoittanut ja kuvittanut GENEVIÈVE CÔTÉ
Suomentanut Marvi Jalo

TV:STÄ
TUTTU!

Herra Kunkku tykkää uusista tavaroista. Eikä
välitä tipan tippaa, mitä vanhoille tapahtuu
– hän käy kippaamassa ne läheiseen lampeen!
Mutta eräänä päivänä lammesta nousee hirviö,
joka muodostaa suuren uhan Herra Kunkulle
ja hänen ystävilleen. Herra Kunkku huomaa,
että ehkä hänen olisi pitänyt harkita tekemisiään hiukan tarkemmin.
Kirjan ympäristöteema kiinnostaa varmasti
nuorimpiakin lukijoita. Tämä kiehtova ja hauska tarina osoittaa, miten paljon hupia voi saada vanhojen tavaroiden kunnostamisesta.
Suurenmoinen herra Kunkku -kirjojen perusteella on tehty kansainvälinen animaatiosarja,
jota esitetään myös Pikku Kakkosessa ja YLE
Areenassa

ILMESTYY 30.09.2022
MR. KING
Mr. King’s Things
Original publisher KIDS CAN PRESS
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
220mm x 220mm, sidottu
EAN 9789523940079

aikaisemmin ilmestynyt:
herra kunkun palatsi
ean 9789527202791
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Sydänmailla
kirjoittanut ja kuvittanut nicholas oldland
Suomentanut Marvi Jalo

Maailmalla sydämet valloittanut Sydänmaillakirjasarja 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.

KÄÄNNETTY
25
KIELELLE!

350 000
KIRJAA
MYYTY!

ILMESTYY 30.09.2022
LIFE IN THE WILD
One Wild Christmas
Original publisher KIDS CAN PRESS
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
203mm x 203mm, sidottu
EAN 9789523940086
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aikaisemmin ilmestyneet:
karhu joka halasi
ean 9789527202616
hirvi joka uskalsi
EAN 9789527202623
majava joka sähläsi
ean 9789527202715
reissu joka lässähti
ean 9789527202852
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Noksu
kirjoittanut ja kuvittanut mikko kunnas

NOKSUN JA NUPIN
PUUTARHAN LÖYDÄT
MYÖS PIKKU KAKKOSEN
SOVELLUKSESTA!

ILMESTYY 30.11.2022
L85.22 | 28 sivua | Ikäsuositus: 3+
200mm x 200mm, sidottu
EAN 9789523940017

Noksulle ja Nupille on tulossa vieraita, mutta lisen kulttuurin maisteri ja pedagogi. Noksusitä ennen täytyy siivota. Yhteistyöllä kotiaska- kirjojen sarjakuvamaiset hahmot, värikkäät kureet hoituvat sujuvasti.
vat ja hupaisat tapahtumat vetoavat erityisesti
2-5 -vuotiaaseen. Noksu ja Nupi seikkailevat
Vuoden 2021 Storytel Awards -palkintoehdo- myös suositussa lasten animaatiosarjassa sekä
kas Mikko Kunnas on koulutukseltaan visuaa- Pikku Kakkosen sovelluksessa.
14

virsulan jouluaatto
kirjoittanut ja kuvittanut elli äijälä

ILMESTYY 14.10.2022
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+
210mm x 297mm, sidottu
EAN 9789523940116

”Sydämessä on lämmin tunne,
voi kuusen tuoksuun nukahtaa,
on kuin jouluna kaikkialla
olisi oikeaa taikaa.”
Lähde mukaan Virsulan maatilalle viettämään
taianomaista jouluaattoa! Ratsastetaan ponien
matkassa etsimään lumisesta talvimetsästä
kaunein joulukuusi, saunotaan vastojen kera
savusaunan löylyissä ja lauletaan koko suvun
voimin illan erityisvieraalle – joulupukille!

Elli Äijälä on helsinkiläinen arkkitehti ja kuvittaja, jonka lastenkirjat riemastuttavat riimitellyillä teksteillään ja runsailla, monipuolisilla
kuvituksillaan.

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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hotelli kummajainen
kirjoittanut ja kuvittanut Thomas Gibault
suomentanut marvi jalo

ILMESTYY 31.07.2022
Hotel Fantastic
Original publisher KIDS CAN PRESS
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
220mm x 220mm, sidottu
EAN 9789527202937

Thomas Gibault on syntynyt Pariisissa ja opiskellut kuvittamista Ranskassa ennen siirtymistään Kanadaan. Hän asuu nyt Quebecin Montrealissa ja suunnittelee siellä kuvituksia ja
hahmoja lastenkirjoihin ja interaktiivisiin ohTuliko nälkä? Nauti maailmankuulun keittiöm- jelmiin. Thomasilla on taas matkasuunnitelme tuotteita. Tarvitsetko liikuntaa? Pulahda ma vireillä – hän toivoo ilman muuta saavansa
kattokerroksemme uima-altaaseen. Vipattaako huoneen Hotelli Kummajaisesta.
tanssijalka? Diskona toimiva tanssisalimme on
auki yötä päivää.
Tervetuloa Hotelli Kummajaiseen! Vastaavaa et
löydä mistään muualta. Täällä supersankarit,
robotit ja lohikäärmeet seurustelevat merenneitojen, jättiläisten ja avaruusolioiden kanssa.

Mutta ole varovainen! Ilkeä Kauhusysteri voi
kurkkia lähimmän nurkan takaa...
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kaunis sellaisenaan
kirjoittanut deborah underwood
kuvittanut tim hopgood
suomentanut marvi jalo

NEW YORK TIMES BESTSELLERKIRJAILIJALTA!

”Olet ihmeellinen.
Olet kaunis juuri
sellaisena kuin olet.
Sinua rakastetaan,
ja sinä rakastat.
Välillä teet virheitä,
eikä siinä mitään,
koska sillä lailla oppii.”

ILMESTYY 30.11.2022
Loving Kindness
Original publisher Henry Holt and Company
L85.22 | 40 sivua | Ikäsuositus: 3+
250mm x 250mm, sidottu
EAN 9789523940062

Lyyrinen ja koskettava Kaunis sellaisenaan rohkaisee meitä olemaan lempeitä itseämme ja muita kohtaan ja avaamaan sydämemme maailmalle.
Tämä elämää sykkivä kuvakirja juhlistaa myötätuntoa ja yhteyttä kaiken elollisen välillä.

Amerikkalainen New York Times -bestsellerkirjailija Deborah Underwood on moninkertaisesti palkittu kirjoittamistaan lasten kuvakirjoista. Englannissa syntynyt ja opiskellut
kuvittaja Tim Hopgood on voittanut lukuisia
palkintoja sekä kuvittanut (ja kirjoittanut myös
itse) kansainvälisiä menestysteoksia.

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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Unelmakoirat
kirjoittanut Marvi & merja jalo
Kuvittanut Reija Kiiski

VÄRIKUVITUS!
– Mikä koiraa vaivaa? Rike kysyy.
– Heitin sille palloa, ja sitten Hertta lyyhistyi tuohon, Enni sanoo ja vääntää jo
itkua. – En tiedä, mikä sille tuli. Äsken
se oli vielä ihan reipas, mutta sitten...
Aino ja Isla innostuvat, kun taloon muuttaa uusi koira. Ehkä he saisivat sen toiseksi hoitokoiraksi! Sitten vasta olisikin
hauska käydä puistossa, kun kummallakin olisi oma koira. Mutta Lady Herline osoittautuu ärhäkäksi terrieriksi,
joka hyökkii muiden koirien kimppuun,
ja tyttöjen hoitokoira Aksu pelkää sitä.
Suunnitelmasta ei tule mitään. Sen sijaan Islan isosisko Enni ottaa tulokkaan
mielihyvin hoiviinsa. Kaikki ei vain suju
niin kuin hän kuvittelee, ja lopulta koiraparka joutuu eläinklinikalle.
Suosituista eläinkirjoistaan tunnettujen Merja ja Marvi Jalon Unelmakoiratsarjan neljäs osa. Veikeän värikuvituksen kirjaan on piirtänyt Reija Kiiski.
ILMESTYY 31.08.2022
L84.2 | 64 sivua | Ikäsuositus: 5+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789523940055
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VÄRIKUVITUS!

aikaisemmin ilmestyneet:
iki-ihana jekku
ean 9789527202647
ilkiö nimeltä raipe
9789527202807

VAUHDIKAS
KOIRASARJA
ALAKOULUIKÄISILLE!

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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Kotikulman etsivät
kirjoittanut merja jalo
Kuvittanut Reija Kiiski

VÄRIKUVITUS!

Merja Jalon
eläinaiheinen
etsiväsarja!
Kotikulman etsivät ovat jouluvalmisteluissa, kun he kuulevat, että kylän kioskille rakennetaan joulumaata. Paikalle
tuodaan ihka oikea valkoinen poro
nimeltä Suhaus, jonka kyydissä pääsee
rekiajelulle. Etsivät palkataan jouluapulaisiksi, ja Markus saa opetella ajamaan
reellä. Poroajeluilla kerätään rahaa uudelle lastensairaalalle. Kaikilla on iloinen
joulumieli, kunnes hyväntekeväisyyteen
tarkoitetut rahat katoavat piparipurkista
ja joku on sabotoinut Suhauksen kiinnitysköyttä. Pystyvätkö Kotikulman etsivät
ratkomaan rikokset ennen joulua?

TAPAHTUMARIKAS
JÄNNITTÄVÄ
HAUSKA
ILMESTYY 30.09.2022
L84.2 | 64 sivua | Ikäsuositus: 5+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789523940093
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VÄRIKUVITUS!

aikaisemmin ilmestyneet:
kadonneen linnun salaisuus
ean 9789527202524
pentutehtaan arvoitus
ean 9789527202548
metsän salaisuus
ean 9789527202708
possulan arvoitus
ean 9789527202814

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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uku ja lele
kirjoittanut arhippa ristimäki
Kuvittanut riitta piuva

Ne ovat pieniä, rohkeita ja uskollisia
– ja taas pakosalla!

VÄRIKUVITUS!
Metsänpeikot Uku ja Lele ovat kotiutuneet lähiökirjastoon, mutta uudelle johtajalle eivät
satuolennot ja fantasia sovi. Siksi peikkojen
ystävä Hilla joutuu työpaikkakiusatuksi.
Nyt ujojen peikkojen on ryhdyttävä pelastuspuuhiin, mutta millä hinnalla?
Citypeikot Uku ja Lele päättää viisiosaisen
sarjan peikkojen kaupunkiseikkailuista. Mukana ovat tutut ihmisystävät, cityeläimet sekä nyt
myös joukko taruolentoja!
Arhippa Ristimäki asuu perheineen Helsingin Itäkeskuksessa. Hän on työskennellyt dramaturgian opettajana ja käsikirjoittajana (mm.
tv-sarjassa Salatut Elämät). Kuvittajapuoliso
Riitta Piuva on toiminut graafikkona useissa
eri medioissa.

ILMESTYY 30.11.2022
L84.2 | 189 sivua | Ikäsuositus: 5+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789523940024

22

aikaisemmin ilmestyneet:
ean 9789527202302 – ean 9789527202364
ean 9789527202487 – ean 9789527202630

WWW.KVALITI-KIRJAKAUPPA.COM
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sirkus kummajuna
kirjoittanut päivi alasalmi
Kuvittanut sofia mikkola

VÄRIKUVITUS!

hyppää kyytiin!

Sirkus Kummajuna kiidättää sinut keskelle mielikuvituksellista seikkailua satujen
mystiseen maailmaan! Matkaseuraksesi
saat joukon erityislaatuisia kykyjä, jotka
Sirkus Kummajuna on napannut mukaansa. Avaa kirja ja ota selvää, minne juna sinut kuljettaa...
Päivi Alasalmi kutoo hienostuneen omaperäisen kokonaisuuden kolmestatoista
tarinasta, jotka hän sovittaa yhteen mielikuvitusta ruokkivaksi satukudelmaksi.
ILMESTYY 31.08.2022
L84.2 | 122 sivua | Ikäsuositus: 3+
170mm x 240mm, sidottu
EAN 9789527202913
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Kirjailija Päivi Alasalmi on saanut lukuisia palkintoja ja palkintoehdokkuuksia
sekä lapsille että aikuisille kirjoittamistaan
teoksista (mm. Finlandia-palkintoehdokkuus). Kuvittaja Sofia Mikkola tunnetaan
erityisesti taianomaisista luonto- ja fantasiateemaisista kuvituksistaan.

hot ja tähdenlennon timantti
kirjoittanut annika eräpuro
Kuvittanut salla vasenius

VÄRIKUVITUS!
Hot ja tähdenlennon timantti kertoo pienestä lohikäärmeestä nimeltä Hot sekä
lentävästä tytöstä Adrianasta, joka on ottanut Hotin lemmikikseen. Heidän ”arkkivihollisensa” Dissa Nenänvarsi on päässyt
vankilasta (yritettyään aiemmin ryöstää
Hotin) ja puuhaa nyt jotakin pääkaupungissa. Hot ja Adriana lähtevät selvittämään
tilannetta ja joutuvat vaikeaan paikkaan,
sillä Dissa on lavastanut Adrianan syylliseksi itse tekemäänsä rikokseen. Lainsuojattomina Adriana ja Hot ujuttautuvat
monenlaista oveluutta käyttäen linnaan,
jossa Dissa pitää hyvää hallitsijaa vankinaan huijaten kaikkia muita.

Kirjailija Annika Eräpuro on kirjoittanut
useita suosittuja lasten- ja nuortenkirjoja,
joista moni on ollut palkintoehdokkaana
(mm. Finlandia Junior - ja Lasten LukuVarkaus). Kirjailijantyönsä lisäksi hän on toiminut suomentajana, dramaturgina ja sanataideohjaajana.
Salla Vasenius on monipuolinen palkittu kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka
innostuu saadessaan piirtää lohikäärmeitä.

ILMESTYY 30.09.2022
L84.2 | 88 sivua | Ikäsuositus: 6+
148mm x 210mm, sidottu
EAN 9789527202999
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tanssitaan balettia!
kirjoittanut maami snellman, suvi pohjonen
Kuvittanut marika ollikainen

VÄRIKUVITUS!

Inkalilja ja Petrus ovat innoissaan. He ovat menossa ensimmäiselle balettitunnille! Kun he
astuvat tanssisaliin, heitä alkaa jännittää. Sali
on korkea ja valoisa. Sitä ympäröi suuret peilit
ja tanssitangot. Onneksi opettaja on lämmin ja
kannustava, jännitys kutistuu.
ILMESTYY 31.08.2022
L84.2 | 40 sivua | Ikäsuositus: 6+
190mm x 240mm, sidottu
EAN 9789527202944
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Tanssitaan balettia! on tarinallinen tietokirja
lapsille ja aikuisille. Kirjassa kerrotaan baletin alkeista, baletista harrastuksena sekä tanssimisen ilosta. Balettia voi harrastaa jokainen!
Tanssinopettajille kirja on työväline opetuksessa. Myös vanhemmat saavat kirjasta oman
osuutensa: baletti taidelajina ja harrastuksena
avautuu heille syvemmin.

hylätyt
kirjoittanut hanna van der steen

Kolme erityistä sisarusta, Saaru, Jami ja Adu, on hylätty
pieninä metsän keskellä sijaitsevaan Huvilaan. Heidän karua elämäänsä piristävät ”Lumottujen” esitykset, joita he
käyvät katsomassa salaa tunteettomien Gammo-olentojen
hallitsemassa Vilagossa.
Eräänä päivänä Huvilan hirsien välistä leijailee kirjekuori. Se työntää nuoret seikkailuun, jonka aikana heille
selviää, miten he liittyvät yhteen maan kohtalon kanssa.
Hylätyt on ajankohtainen,
moderni
fantasiaromaani
maailmasta, jota hallitsee vallanhimon turmelema ja laittomasti vallan kaapannut hallitsija. Diktaattori orjuuttaa
alamaisensa kutomansa valheiden verkon avulla, mutta
onneksi on myös niitä, jotka
näkevät verkonsilmien läpi.
ILMESTYY 30.11.2022
N84.2 | 320 sivua | Ikäsuositus: 15+
135mm x 210mm, sidottu
EAN 9789527202982
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Nummelan ponitalli
kirjoittanut merja jalo

Nummelan ponitallilaiset on kutsuttu
Susiluodolle etsimään tulipalossa kadonnutta medaljonkia. Arvokkaan korun avulla voisi pelastaa tilan ja estää sen myynnin pakkohuutokaupalla.
Huutokauppapäivä lähestyy vääjäämättä, ja kaiken lisäksi tilalla alkaa tapahtua omituisia asioita: hevoset vauhkoontuvat ja pihalla hiiviskelee öisin
kutsumattomia vieraita. Ovatko he rikollisia? Entä löytyykö arvokas kultakoru ajoissa?

Ilmestyy: 14.10.2022
N84.2 | 100 sivua | Ikäsuositus: 12+
135mm x 210mm, sidottu
EAN 9789523940109
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TÄMÄ LEGENDAARINEN HEVOSKIRJASARJA
EI ESITTELYÄ KAIPAA!
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tutustu
koko
valikoimaan:
www.kvaliti-kirjakauppa.com
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