Heinonen, Sanna: Noland
Valtteri on kantasuomalainen nuori, afganistanilaistaustainen Babur on tullut
Suomeen pakolaisena. Pojat pelaavat samassa joukkueessa
pikkukaupungissa, jossa maahanmuutto puhuttaa. Kun mustatakkisten
porukka alkaa vainota poikia, Babur neuvoo Valtterille reitin Nolandiin,
paikkaan jossa voi olla vapaa ja turvassa.

Veirto, Kalle: Kyläkaukalon lupaus (Tähtiketju 1)
Ysiluokkalainen Jonne Susi tulee kaukaa pohjoisesta ja aikoo valloittaa etelän
kaukalot. Töitä on tehty sitä varten monta vuotta, luistelu sujuu ja lämäri
lähtee kovaa. Huono juttu on se, että ainoa pelituntuma on hankittu
veteraanien höntsävuorolla. Ottaako uusi junnuseura untuvikon vastaan
tähtenä vai tumpelona?

Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan
Karrin ilmestyessä jalkapallokentälle heilahtaa usein maaliverkon lisäksi
tuomarin keltainen kortti. Kaupungin kovimpien seurojen valmentajat
houkuttelevat lahjakasta pelaajaa riveihinsä, mutta yhtäkkiä maalitykki
ilmoittaa lopettavansa. Paras kaveri Arsa päättää keksiä keinon kääntää
Karrin pään takaisin pelikentille.

Black, Holly: Rautakoe (Magisterium 1)
Monet ovat haaveilleet taikageenistä, joka avaisi heille Magisteriumin ovet. Mutta ei
Callum Hunt. Koko hänen lapsuutensa ajan hänen isänsä on kehottanut poikaansa
pysyttelemään erossa taikuudesta. Niinpä osallistuessa taikakoulun pääsykokeeseen,
Callumin on töpättävä. Rautakoe on vain alku, todellinen testi on vasta edessä.

Delikouras, Aleksi: Nörtti 1 : New game
DragonSlayer666 elää 24/7 virtuaalimaailmassa ja haluaa maailman
parhaimmaksi pelaajaksi. DragonSlayer666 esiintyy myös Youtuben
supersuosituissa Nörtti-lyhytelokuvissa ja palkitussa Nörtti-tv-sarjassa.

Keränen, Mika: Maaliviivalla
Pysy erossa sopupeleistä! Kihelmöivän jännitysnäytelmän tavoin peliminuutti
minuutilta etenevä jalkapalloromaani kulissien takaisista vehkeilyistä. Tänään
on SE päivä. 18-vuotiaan Kalle Salosen tulikaste joukkueensa
ykkösmaalivahtina ensimmäisessä Veikkausliigapelissään.

Halme, Antti: Mafiakesä
16-vuotias Arttu lähtee rapututkijaisänsä mukana kuukaudeksi Sisiliaan mielessään
kristallinkirkkaat vedet ja sitruunapuut. Rannalla hän pelastaa pulaan joutuneen tytön,
mutta huomaa sotkeutuneensa vaarallisiin kuvioihin. Tunnelma paratiisissa muuttuu
vähitellen yhä uhkaavammaksi. Arttu viettää lomaa myös teoksessa Voodookesä.

Kallio, Pauli: Huuhkajia ja helmareita : Suomen palloliitto 111 vuotta
Suomalaisen jalkapallon lähihistorian avaintapahtumia sarjakuvamuodossa!
Teos juhlistaa Suomen Palloliiton 111-vuotista toimintaa.

Korkea-aho, Kaj: Viraalit nerot (Zoo 1)
Yläasteen arki on karunkoomista ja kisa suosiosta ja huomiosta on kovaa.
Voiko Atlas voittaa oppilaskunnan vaalit, kun vastassa on muskelimies Justus,
jonka Youtube-video oman ahterin kärventämisestä on saanut peräti 150
000 katsojaa? Atlaksen sarjakuvasivustolla seuraajia taas on 15, vanhemmat
mukaan lukien.

Veistinen, Harri: Kotitekoisen poikabändin alkeet
15-vuotias Rene Kolppanen on selvinnyt yläkoulusta pysyttelemällä
keskivertona ja huomaamattomana. Pian Rene voi jättää taakseen koulun ja
tylsän kotikylänsä. Mutta juuri kun maali häämöttää, Rene alkaa epäillä.
Onko vaatimattomuus ja näkymättömyys sittenkään paras strategia?

Pakkanen, Mitri: Numero 7, Mika Niemi
Mika Niemi pelaa itselleen paikkaa Milaniin, yhteen Italian merkittävimmistä joukkueista.
Lähtö Suomesta ja rakkaan Stellan kainalosta oli vaikea, mutta Italiassa Mikalla on muuta
ajateltavaa, kuten raskaat harjoitukset ennen pelikautta. Mikan tarina jatkuu kirjassa
Täysillä, Mika.

Futistarinoita
Tunnettujen kirjailijoiden jalkapallojoukkue FC Kynän jäsenten futistarinoitatarinoita
kaikenikäisille.

Tietoa ja elämäkertoja
Balagué, Guillem: Cristiano Ronaldo : elämäkerta
Besley, Adrian: Zlatan Ibrahimović, supertähti
Bolt, Usain: Salamaa nopeampi elämäni
Callow, Nick: Neymar : supertähti
F2 : jalkapallon maailma : pelaa kuin ammattilaiset
Ibrahimović, Zlatan: Minä Zlatan Ibrahimović
Litmanen, Jari: Litmanen10
Perez, Mike: Lionel Messi : supertähti
Rooney, Wayne: Minä, Wayne Rooney

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

