Pichon, Liz: Tom Gatesin mahtava maailma & sarjan muut osat
Tom Gates on selitysten mestari ja äreän opettajansa mielestä varsinainen
riesa. Tomin mahtavasta raapustusten täyttämästä päiväkirjasta löytyy
rutkasti hassuja ja sekopäisiä juttuja, jotka saavat lukijan voihkimaan
naurusta. Varoitus! Älä yritä lukea tätä yleisellä paikalla. Joudut nauramaan
ääneen!
Brallier, Max: Maailman viimeiset tyypit
Siitä lähtien kun hirviökatastrofi tuhosi maailman ja zombiet ilmestyivät
paikalle, 13-vuotias Jack on asunut puumajassaan suojanaan katapultteja ja
vallihauta. Kun taistelu zombeja, siipiräähkiä ja köynnösryönejä vastaan
yltyy, Jack päättää yhdistää voimansa nörtti-Quintin ja kovis-Dirkin kanssa.

Lipasti, Roope: Luutarhurin tapaus (Oskari Onnisto 1)
Oskarista kertova kirja aloittaa uuden sarjan, jossa kouluarkea kuvataan
hervottomalla huumorilla! Opettaja on luvannut oppilaille luokkaretken, mutta
todellisuus on karu. Luokkaretki tehdään kaupungin kaivokseen. Nolouden huippu
saavutetaan, kun Oskarin isä, kaivoksen johtaja, lähtee oppaaksi. Maan alla retki
muuttuu painajaiseksi, sillä paikalle ilmestyy omituinen Luutarhuri.
Gahrton, Måns: Mikä matsi (Meidän oma futisjengi -sarja)
Meidän oma futisjengi -sarja kertoo ruotsalaisessa Mållösan kylässä
asuvista, 10–12-vuotiaista varhaisnuorista, jotka laittavat pystyyn
jalkapalloporukan kyläkoulujen välistä peliä varten. Sarjaan mahtuu
jalkapallon lisäksi myös kosolti ystävyyttä ja huumoria.

Mäkipää, Jari: Masi Tulppa : Pääsy kielletty! & Masi Tulppa: Rooli päällä
Masilla on mahtava lomasuunnitelma: Pelaa, katso Bittiritaria, piirrä sarjiksia.
Hänen ei tarvitse poistua edes huoneestaan, hän vain lämmittää pitsan
omasta jääkaapistaan. Kaikki menee kuitenkin pilalle, kun vanhemmat
palkkaavat lastenhoitajan. Mutta hoitajan voi aina säikäyttää tiehensä.
Parvela, Timo & Sortland, Bjørn: Kepler62. Kirja yksi, Kutsu
& sarjan muut osat
Kuusiosainen avaruusseikkailu vie lukijan jännittävälle matkalle läpi
avaruuden. Päästäkseen mukaan matkalle, lasten tulee pelata läpi
tietokonepeli Kepler-62. He kohtaavat avaruusolioita, sairautta ja lopulta
totuuden valheiden takana. Kenet sinä pelastaisit?
Ohlsson, Kristina: Lasilapset & sarjan muut osat
Billien ja äidin uudessa kodissa tapahtuu kummia. Tuntuu kuin talo yrittäisi
pelotella heidät tiehensä. Billie perehtyy kavereidensa kanssa talon synkkään
historiaan. Mitä enemmän he saavat selville, sen pikemmin Billie haluaa
muuttaa pois, ennen kuin mitään kauheaa tapahtuu.
Mack, W. C.: Hattutemppu & sarjan muut osat
Jonathan on pienikokoinen sisupussi, jonka intohimo on jääkiekko. Hän
pelaa Cougarin junnujoukkueessa hyvällä menestyksellä lyhyestä varrestaan
huolimatta. Kaikki alkaa mennä pieleen sen jälkeen, kun paikkakunnalle
muuttaa Eddie Bosko -korsto, joka on pelannut aiemmin Sharkseissa.
Veirto, Kalle: Jyrsijöiden haaste (Sählymestarit-sarja)
Pennalan kylän huippupelaajat, Jyrsijän pojat, saavat sählyturnaukseen
yllättävän haastajan. Voiko altavastaajista sittenkin tulla mestareita?

Marttinen, Tittamari: Maalivahdin salaisuus (selkokirja)
Antti, Iida ja Ville ovat ystävyksiä, joilla riittää aina tekemistä. He
temppuilevat skeittilaudoilla, pelaavat jalkapalloa, matkustavat ja
pitävät huolta löytökoirasta.

Sarjakuvia
Pilkey, Dav: Koiramies & Koiramies valloillaan
Uusi hervottoman hauska sarja alkaa! Kapteeni Kalsarin tekijältä uusi
supermiessarjis. Paras koirapäisestä poliisista koskaan kirjoitettu kirjasarja!

Koskela, Ilpo: Rajalinja
Jännittävien jalkapallotarinoiden lisäksi kirja sisältää kuvitetun tekstiosuuden
nykymuotoisen jalkapallon historiasta, jalkapallon MM- ja EM-kisoista sekä
eri mantereiden cupeista. Suomalaisista jalkapallosarjoista on myös oma
lukunsa.
Kukkonen, Janne: Voro: kolmen kuninkaan aarre
Mestarivarkaan urasta haaveileva Lilja saa tilaisuuden todistaa taitonsa
varkaiden killalle ja ottaa vastaan uhkarohkean tehtävän. Epäonnekseen Lilja
herättää varkaudellaan vuosisatoja uinuneet voimat.

Tietoa jalkapallosta ja jalkapalloilijoista
Noa, Sandra: Jalkapallo: opi mestareiden kanssa
Messi, Ronaldo, Zlatan ja Marta. Askelharhautus, jalkapohjakikka ja
valelaukaus. Mestareiden opeilla pelitaidot uudelle tasolle!
F2: jalkapallon maailma & F2: Jalkapalloakatemia
Haluatko kikkailla kuten Neymar? Potkaista vapaapotkuja kuin Ronaldo?
Kuljettaa ja harhautella kuin Messi? Youtubesta tuttu F2 näyttää miten se
käy.
Besley, Adrian: Zlatan Ibrahimović, supertähti
Tarina käy läpi Zlatanin hienoimpia hetkiä ja maaleja, sekä kartoittaa hänen
uraansa Malmössä, Ajaxissa, Juventuksessa, Inter Milanissa, FC Barcelonassa,
AC Milanissa ja Paris Saint-Germainissa.
Callow, Nick: Neymar : supertähti
Faktoja, tilastotietoja ja valokuvia sisältävässä teoksessa kerrotaan Neymarin
lapsuudesta, kasvuiästä Brasiliassa ja ensimmäisistä pelivuosista Santosissa
ja Brasilian maajoukkueessa. Saat tietää, miten hänestä tuli maailmanluokan
supertähti jo 21 vuoden ikään mennessä.
Perez, Mike: Lionel Messi: supertähti
Runsaasti kuvia sisältävä kirja kuvaa Lionel Messin uskomattoman uran aina
varhaisista Argentiinan vuosista Mestareiden liigan tuplavoittajaksi ja
moninkertaiseksi FIFAn vuoden pelaajaksi.

Nuorten jalkapallokirja -sarja
Oldfield, Tom: Luis Suarez : maalitykki
Oldfield, Tom: Gareth Bale : poika, josta tuli supertähti
Part, Michael: Cristiano Ronaldo: kasvu voittajaksi
Part, Michael: Messi: uskomaton tarina

