Helppolukusia jalkapallokirjoja
Hanauer, Michaela: Jalkapallohuumaa (Kirjatiikeri)
Elmolla on pulma: hänen aivan erityinen jalkapallonsa on viety. Maalivahti
Laten on voitettava rangaistuspotkuja kohtaan tuntemansa pelko. Anna
tykkää Iirosta, mutta ei sitten yhtään jalkapallosta...
Thilo: Maalijahdissa (Lukupiraatti)
Kalle on täpinöissään, sillä hänen joukkueensa pelaa tänään ylemmässä
sarjassa. Joonan isä on maailmankuulu futaaja, mutta eräässä tärkeässä
ottelussa Joona saa tilaisuuden näyttää, että pallonhallinta sujuu
häneltäkin... Kirjassa on kahdeksan lyhyttä jalkapallotarinaa.
Doyle, Malachy: Kummitusliiga (Punainen banaani)
Jalkapallosta pitävä Samppa tutustuu aaveisiin ja alkaa valmentaa heitä
kummitusliigan futispeleihin.

Kirjasarjoja jalkapallosta
Futaajat:
Ljunggren, Magnus: Turnauspäivä
On Karuselliturnauksen aika! Futaajat saa vastaansa parhaat joukkueet.

Ljunggren, Magnus: Kaikki pelaa
Futaajilla on suuri turnaus edessä. Kahden pelaajan vanhemmat astuvat
valmentajien rooliin, mutta pääsevätkö kaikki pelaamaan, kun valmentajat
innostuvat liikaa voittamisesta?
Ljunggren, Magnus: Kovaa peliä
Tina pelaa poikien kanssa. Kaikki sujuu hyvin, kunnes hän tulee väärin pallon
riistoon ja kamppaa vastustajajoukkueeseen kuuluvan pojan, jonka isä
raivostuu.

Futisjunnut:
Anrell, Lasse: Zlatan on tähti
Bruno pääsee pelaamaan Alin futisjoukkueeseen, huippua! Bruno on mestari
syöttämään. Häntä kuitenkin harmittaa, kun joukkueessa saa pelata myös
Emma, joka on vähän liiankin hyvää pataa Alin kanssa.
Anrell, Lasse: Kotikenttien kingi
Ali, Bruno ja Emma harjoittelevat joukkuetovereidensa kanssa
pallonhallintaa ja harhautuksia tosi tarmokkaasti. Sen vuoksi futisseura
haluaa palkita heidät: lapset pääsevät saattajiksi seuran edustusjoukkueen
seuraavaan kotiotteluun.
Anrell, Lasse: Messi on mahtava
Lasten joukkue on harjoitellut ahkerasti koko kevään. Valmentajalla on heille
palkinnoksi jymy-yllätys: joukkue pääsee kesälomalla Barcelonaan
turnaukseen, joka on nimetty supertähti Messin mukaan.

Muuta kivaa luettavaa
Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri ja ihmeräpylä & muut osat
Laurin elämä on yhtä jääkiekkopeliä. Hän torjuu ja laukoo kotona niin että
perintövaasit ovat vaarassa, maalivahdin polvisuojatkin leikataan
vierashuoneen patjoista. Sitten Lauri pääsee pelaamaan ihan oikeaan
jääkiekkojoukkueeseen ja kaukaloon.
Noronen, Paula: Yökoulu ja noidutu tossut & muut sarjan osat
Yökouluun saapuu salaperäinen paketti täynnä tuliteriä sisäkenkiä.
Välitunnin jälkeen kaikki kenkiä käyttäneet oppilaat ovat kadonneet
jäljettömiin! Rehtori luulee heitä lintsareiksi, mutta Zompipoika Paavo on eri
mieltä. Tapauksen selvittäminen vie Paavon vaarallisiin tilanteisiin.
Horst, Jørn Lier: Operaatio Myrskypilvi (Etsiväkaksikko-sarja)
Virtakylässä tapahtuu kummia. Leipomosta on kadonnut kaikki hiiva.
Naapurikaupungin karamellitehtaasta on varastettu pakettiauto. Eivätkä
varkaudet lopu siihen... Nyt tarvitaan avuksi Etsiväkaksikko!

Widmark, Martin: Jalkapallon arvoitus (Lasse-Maijan etsivätoimisto)
Vallilan jokavuotinen jalkapallo-ottelu Aurinkoniittyä vastaan lähestyy.
Joukkueisiin valitaan kummankin kaupungin viisi parasta pelaajaa. Vallila ei
ole yleensä pärjännyt otteluissa, mutta tänä vuonna se aikoo voittaa
hopeisen pokaalin. Mutta kesken ottelun joku varastaa arvokkaan palkinnon.
Parvela, Timo: Paten jalkapallokirja (Pate-sarja)
Pallo-Karhujen joukkue osallistuu turnaukseen, mutta kavereiden
hämmästykseksi hyökkääjäksi ei valitakaan Patea, vaikka hän on loistava pelaaja.
Pate ei kuitenkaan jää neuvottomaksi vaan kasaa oman jenginsä. Pelikavereiksi
hän haluaa Messin, Ronaldon ja Zlatanin, mutta heitä on aika vaikea saada kiinni.
Peirce, Lincoln: Iso Nipa on ykkönen & Iso Nipa iskee jälleen
Nipalla on tapana ajautua selkkauksiin, vaikkei hän mikään pahis olekaan.
Eräänä päivänä hän tajuaa rikkoneensa ennätyksen. Kukaan muu ei ole
aiemmin saanut seitsemää muistutusta yhden päivän aikana.

Reeve, Philip: Shen ja mopsit
Shenin laiva joutuu haaksirikkoon pohjoisessa meren jäädyttyä äkillisesti.
Muu miehistö pakenee ja jättää Shen-pojan yksin jäätikölle seuranaan vain
66 mopsia, joita laiva on kuljettanut. Onneksi Shika-tyttö rientää apuun ja
Shen ja Shika osallistuvat mopseineen huimaan valjakkoseikkailuun.

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

Wirbeleit, Patrick: Loota
Eräänä päivänä Matias löytää kotiin pyöräillessään portinpielestä tyhjän
pahvilaatikon ja ottaa sen mukaansa. Yllättäen laatikko paljastuu Lootanimiseksi velhon apulaiseksi.

