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Seikkailu kirjahyllyssä 
Jos kurkistat nyt lastenkirjahyllyyn, millaisista seikkailuista se koostuu? Ovatko hyvä ja paha ai-
noat roolit, joita on tarjolla? Odotteleeko prinsessa ikuiseen onneen johtavaa suudelmaa? Vai onko 
siellä hauskuutta, erilaisuutta tai puntit tutisuttavaa jännitystä?

Sadut ja tarinat heijastelevat sitä aikaa, jossa ne kerrotaan. Klassiset sadut elävät monien ai-
kuisten mielessä hopeareunuksisina, mutta kun niitä lukee tänä päivänä, hätkähtää. Oliko tarina 
tosiaan näin raaka? Oliko sadun naiskuva oikeasti näin yksipuolinen? Eikö hahmoissa ollutkaan 
harmaan sävyjä?

Kun etsimme kirjoja Kumman valikoimiin, pyrimme löytämään monenlaisia tarinoita, hah-
moja ja maailmoja. Yhteistä hyville kirjoille kuitenkin on, että ne ovat niin hauskoja, koskettavia, 
jännittäviä, hykerryttäviä, että lukija haluaa ahmia lisää sivu toisensa jälkeen. Haluamme tarjota 
tarinoita, joihin voi uppoutua pakoon arkea. 

Siispä syksyn 2022 valikoimissa uusiin, vastustamattomiin seikkailuihin pääsee tuttujen hah-
mojen kuten Myrtti-noidan, vampyyri Amelia Kulmurin ja pomenialaisten kanssa. Mukaan tulee 
kuitenkin myös jotain aivan uutta. 

Seuraavilla sivuilla tutustut Warreniin, 12-vuotiaaseen orpopoikaan, joka hoitaa perinnöksi 
jäänyttä hotellia aivan yksin. Lumoavan trilogian ensimmäinen osa on niin mykistävä tarina mo-
nine käänteineen ja upeine kuvituksineen, että sivut kääntyvät huomaamatta. Onneksi sarjaan on 
tulossa jatkoa jo pian! 

Suomen dekkaritaivaalle singahtaneen tähden, Helena Immosen fantasiaa ja salapoliisimaisen 
kiperiä arvoituksia sekoittavaa kirjassa puolestaan seikkaillaan läpi eri todellisuuksien ja etsitään 
pahamaineista tuhopolttajaa.  

On hyvä ravistaa omia käsityksiään maailmasta – siihen sadut ovat oiva väline. Millaisia seik-
kailuja sinun kirjahyllystäsi ensi syksynä löytyy?

Anne

Anne Luoma-aho

lampunsytyttäjä, markkinointi ja myynti

anne.luoma-aho@kummakustannus.fi



Tania del Rio – Will Staehle (kuv.)

Warren 13. ja Kaikkinäkevä silmä
Orpo Warren 13. on sukunsa ränsistyneen hotellin ainoa laukunkantaja, tarjoilija, palvelija, siivooja, tuholaistorjuja ja 
jokapaikanhöylä, eikä hänen päivistään puutu tekemistä. Mutta siitä lähtien, kun hänen saamaton Rupert-setänsä 
meni naimisiin ilkeän Annakondan kanssa, on Warrenilla pitänyt entistäkin kovempaa kiirettä. Epämiellyttävä Anna-
konda lurkkii ympäri hotellia ja kynsii seiniin reikiä, repii irti lattialankkuja ja käyttäytyy muutenkin kummallisesti. 
Perimätiedon mukaan salaperäinen aarre, Kaikkinäkevä silmä, on piilotettu jonnekin hotellin maille. Warren ei usko, 
että sitä on olemassakaan, mutta Annakonda on selvästi eri mieltä…

Pian sana mittaamattomista kalleuksista leviää ja hotelli täyttyy noidista, aarteenetsijöistä ja salaperäisistä muu-
kalaisista. Warrenin on kiirehdittävä, jos hän haluaa ratkaista aarteen ja sukunsa salaisuudet ennen kuin ne vajoavat 
Annakondan käsiin ja tuhoavat koko hotellin.

Warren 13. ja Kaikkinäkevä silmä on ilahduttavan aavemainen mysteeri, jossa mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Kirjan 
viehättävä viktoriaaninen kaksipalstamuotoilu yhdistyy saumattomasti synkän upeaan kuvitukseen ja luo ihanan 
makaaberin kokonaisuuden, johon tekee mieli upota yhä uudelleen ja uudelleen. 

Tania del Rio on sarjakuvakirjoittaja ja -taiteilija, joka on viettänyt viimeiset 10 vuotta kirjoittaen ja kuvittaen 
pääsääntöisesti lapsille ja nuorille. Del Rio asuu Los Angelesissa, Yhdysvalloissa. 

Will Staehle on palkittu suunnittelija ja kuvittaja. Hän kasvoi lukien sarjakuvia ja tehden kesätöitä vanhempien-
sa designtoimistossa. Nykyisin hän viettää päivänsä suunnitellen kirjankansia, julisteita ja minisarjakuvia, jotta 
saisi mahdollisimman vähän unta. Staehle asuu Seattlessa, Yhdysvalloissa.

Noitia, aarteita ja laulavia jättikalmareita  
– tässä tarinassa riittää käänteitä! 

Warren 13. -sarja
Alkuperäisteos: Warren the 13th and the All-Seeing Eye
Suomentaja: Annukka Kolehmainen
978-952-370-313-1 (sid.) 
978-952-370-323-0 (äänikirja)
Koko 195 x 223 mm, n. 225 s.
L84.2, N84.2
Suositusikä 9+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 8.9.2022
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Näyteteksti kirjasta
Rupert-setä seisoi ikkunan ääressä, tiiraili verhojen lomasta ja suki hiuksiaan. ”P-pihassa on 
auto!” hän sopersi. 

Warren siirtyi Rupertin viereen ja kurkisti ulos. Virkapukuinen kuljettaja nosti juuri pien-
tä, punaista nahkalaukkua auton tavaratilasta, mutta matkustaja istui vielä takapenkillä: 
vain hänen tumma varjonsa erottui takaikkunan läpi. 

”Taidamme saada vieraita”, Warren huomautti.
”Mitä ihmettä joku vieras täällä tekisi?” Rupert huudahti. ”Ei tässä hotellissa käy vieraita! 

Ei ole käynyt vuosikausiin! Katso nyt, miltä täällä näyttää!”
Aulassa tosiaankin näytti siltä, että aika oli tehnyt tehtävänsä. Ikkunoihin pinttynyt lika-

kerros salpasi kaiken auringonvalon, joten ainoana valolähteenä toimi kärsinyt kristallikruu-
nu, joka roikkui katosta kuin hyönteinen. Se välkkyi ja särisi siihen malliin, että poksahtaisi 
rikki minä hetkenä hyvänsä. Sen alla oli hiutunut, punainen samettisohva, jota kuorrutti 
paksu pölyvaippa – lukuun ottamatta suurta, pyöreää Rupertin muotoista aluetta (sohva oli 
hänen suosikkipaikkansa ottaa nokoset).

”Pelko pois”, Warren vastasi hilpeästi. ”Voin pyyhkiä iltapäivällä pölyt. Pian aula kiiltää 
kuin uusi!”

Rupert tuijotti avuttoman näköisenä avaimia, jotka roikkuivat taulussa vastaanottotiskin 
takana. 

”Mikä on paras huoneemme? En ole käynyt yhdessäkään!”
”Mikä tahansa huone käy”, Warren rauhoitteli. ”Imuroin ja luuttuan ne viikoittain ihan 

varmuuden vuoksi. Tiesinhän minä, että tämä päivä vielä koittaisi!”
Kuului viuuh, kun aulan ovet heilahtivat auki ja pitkä, hoikka hahmo harppoi sisään. Hän 

oli pukeutunut kauttaaltaan mustaan, mutta omituisen kapeaa päätä peittivät valkoiset kää-
reet. Eniten Warrenia kuitenkin ihmetytti, ettei vieraalla ollut minkäänlaisia matkatavaroita 
– lukuun ottamatta pientä, punaista nahkalaukkua. Laukusta kuului hauraiden lasiesineiden 
kilinää.

”Tämä tarina on ehdottoman lumoava ja vält-tämätön hankinta jokaiselle lapselle, joka pitää seikkailusta ja taikuudesta.” 
– New York Journal of Books

”Tyylikäs, jännittävä, hauska ja 

pikkuisen makaaberi.”
– Publishers Weekly
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 The ravens didn’t budge.
 “There are plenty of nice trees around 
here. Shoo!”
 But the ravens did not “shoo.” They 
seemed to be pretending that Warren was 
invisible.
 “I guess we’ll have to do this the hard 
way,” he said with a sigh.
 Warren had performed this chore 
dozens of times. At least once or twice 
a month, he climbed up to the roof and 
cleared the nest from the chimney before 
it caused the entire hotel to fi ll with smoke. 
But this morning the ravens seemed partic-
ularly stubborn. Winter was coming, and 
they needed a cozy place to ride out the cold 
weather.
 “What if I poured water on you?” Warren 
asked. “How would you like that?”
 The birds knew he was bluffi ng. One 
snapped its beak, but the rest went right on 
dozing. So Warren creeped over to the ridge 
of the roof where a crooked weathervane 
stood. He unscrewed the sharp metal post 
and poked it inside the chimney. “I’ll use 
force if I have to,” he said with determina-
tion. “Get out of there or else!” 
 The ravens didn’t even ruffl e a feather. 
They knew Warren was too nice to hit a bird 
with a weathervane.  

 It was clear Warren had only one option 
left. “If you don’t leave now,” he said with 
as much menace as he could muster, “I’ll go 
get Aunt Annaconda and then you’ll have to 
deal with her.”
 The ravens exploded from the chimney, 
squawking and scattering feathers as they 
rose into the sky. They had been around the 
hotel long enough to know all about Anna-
conda, and no one–not even a raven–
dared to test her patience.
 Warren watched until the birds were 
nothing but dark specks against the dawn’s 
pale sky. He hated to frighten them, but 
they’d left him no choice. His gaze lowered 
and he looked out from his spot high above 
the ground. The view was nothing special. 

WARREN the 13 th
tiptoed across the roof of the Warren Hotel,
and the old slate tiles clattered like bones. 
A crisp autumn wind snapped at his back, 
threatening to knock him off balance, but 
he kept going. A fall from the top of an 
eight-story building was the least of his 
worries. He had a chimney to repair. 

 The ravens screeched a warning from 
inside the smoke shaft but Warren peered 
down anyway. As usual, the chimney was 
clogged with newspapers, fabric scraps, 
twigs, branches, and other debris. Six black 
birds stared back, huddled together in a 
makeshift nest. 
 “Go on now!” Warren shouted. 
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eanwhile, back at 
the Sundry Shoppe, 
Warren squirmed and 
stretched and struggled, 
but the strong leather 

straps wouldn’t budge, not even an inch. He 
was able, at least, to spit out the cotton. Then 
he realized, bleakly, that the only way he might 
escape his bonds was if he didn’t eat for days 
and lost a few pounds. But by then his hotel 
would be long gone, fi rmly in the clutches of 
the evil witches in the Black Caldera.
 Warren closed his eyes and breathed 
slowly, trying to calm himself down. He had 
to think clearly. 
 After a few moments wracking his brain 
for methods of escape, Warren heard the 
distant sound of an engine. His eyes fl icked 
open and he glanced out the window. 
Driving up to the shop was the colorful car 
he’d spotted earlier, the one that had ferried 
his guests to Pineycones. 

Please stop, Warren thought desperately. 
Please, please, please—

 As if hearing his prayers, the car pulled 
over to the side of the road. A moment 
later, Warren heard the jingle of the door 
leading into the Sundry Shoppe. “Hello, 
anybody here?” the man called out. “I just 
made a small fortune driving a bunch of 
tourists to Pineycones. I need to buy all the 
reptile food you can spare.” 
 “Help!” Warren yelled as loud as he 
could. “I’m in the back!”

 A moment later the door opened, and 
the man poked his head inside. “Do you 
work in the store?”
 “Do I look like I work in the store?” 
Warren asked. “I’m trapped! Can you please 
set me free?”
 The man paused to consider the ques-
tion. “Well, that depends,” he said. “What 
can you offer me in return?”
 Warren was shocked. He never thought 
he’d have to bargain his way out of this 
predicament! 
 “You just made a fortune by stealing all 
of my hotel guests,” Warren said. “Wasn’t 
that enough?”
 “I’m afraid not,” the man replied calmly.
 “Well, I do have a little money,” Warren 
told him. 
 “How little?”
 “Untie me and you can see for yourself.”
 “Hmph,” the man said. “All right. But 
if you’re lying, I’ll put you right back in this 
chair!” 
 The man unbuckled the straps and 
Warren spilled out of the chair, grateful to 
be back on his feet. He rubbed the feeling 
back into his numb arms; after spending so 
much time tied up in the chair, they felt like 
spaghetti noodles. 
 “Thank you,” Warren said.

 “Don’t thank me yet. Where’s the 
money?”
 Warren dug into his pockets and handed 
over everything he had. He hoped it would 
be enough. The man squinted down at the 
wad of bills and sniffed. “Well, it ain’t much, 
but I suppose it’ll do.”
 He turned abruptly and walked back 
into the shop, with Warren following 
close behind. The man grabbed a shopping 
basket and headed to a corner where mini 
cauldrons and candles were piled high, 
along with jars of questionable ingredients 
for spells, like toenail clippings and frogs’ 
spawn. He picked up a container of dried 
crickets and read the label. “Perfect,” he 
said, and then proceeded to fi ll his basket. 
 “Where are you headed?” Warren asked.
 “Malwoods,” the man grunted. “What’s 
it to you?”
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an array of jewel tones, smoked fish dripping 
with slabs of honeycomb, a steaming caul-
dron of zesty beef goulash, and, best of all, 
a cake constructed entirely of Chef’s famous 
pudding cookies—crispy on the outside, 
with molten chocolatey goodness in the 
middle. Uncle Rupert was already helping 
himself to the feast, smacking his lips loudly 
as he sampled the various delicacies.
 Warren was in awe—but even more 
so when he spotted Mr. Friggs standing 
among the others. Mr. Friggs hardly ever 
left the library! He rushed forward to give 
his elderly tutor a hug. “Mr. Friggs, I don’t 
think I’ve ever seen you set foot on the roof 
before!”
 “Anything for my favorite student,” 
Mr. Friggs said, looking a little pale as he 
wobbled on his cane. “Though I don’t much 
like heights.”
 Mr. Vanderbelly shoved himself 
between Warren and Mr. Friggs, his note-
book at the ready.
 “You should have seen your face!” he 
said, bellowing with laughter. “Oh, if only 
I could capture the precise expression in 
words!” He began scribbling madly in his 
notebook, no doubt attempting to do just 
that. “Now, tell me, how does it feel to be 
the victim of such a shocking surprise?”

 Petula was cut off as the hotel suddenly 

lurched sharply to the left, a large wave 

battering the starboard side of the ship. 

A chilly spray misted the partygoers, who 

stumbled around trying to regain their 

balance. The food on the table slid danger-

ously close to the edge, but then a second 

wave hit the port side, sending the trays and 

platters back to their original placement.

 “Oh, no!” 

Warren said, noticing the black thunder-

clouds roiling overhead. He had been so 

distracted by the party, he hadn’t even 

realized the storm had caught up to them. 

Fat raindrops began pelting the roof and 

everyone gasped as lightning flashed. An 

ear-splitting peal of thunder followed 

soon after, causing the shingles to tremble 

beneath their feet.

 “Well, I wouldn’t call myself a victim at 
all,” Warren said. “It’s actually quite lovely!”
 “Lovely! Pah!” Mr. Vanderbelly snorted. 
“Words like that don’t sell papers, my boy. 
How about ‘Marvelous!’ or ‘Stupendous!’”
 “Or ‘Mystifying!’” Warren added. “How 
did this all come together? Especially without 
me noticing?”
 “We’re witches, remember?” Petula said, 
and Beatrice winked as she began playing a 
slightly-more-cheerful-than-average ditty on 
her violin. 
 Sketchy began to dance, whistling happily, 
and draped the flag around Warren’s shoul-
ders with a flourish.
 “What’s this?” Warren asked, touching the 
silky fabric.
 “Every ship needs a flag!” Petula said. “So 
we made one for you. Now ships from afar 
will know the SS Warren when they see your 
banner fly!”
 “Thanks, everyone!” Warren said, suddenly 
overcome with emotion. “For a moment I 
thought you might have forgotten.”
 “There’s no way we’d forget such an 
unlucky and cursed year,” Rupert said around 
a mouthful of pudding cookies.
 Petula frowned. “Don’t listen to him. 
Thirteen happens to be one of my favorite 
numb—”
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Helena Immonen

Jakov Korina ja synkiön salaisuus
Jakov Korina, säntillinen kotitonttu, on kohdannut mitä karmeimman kohtalon: hänen vastuullaan ollut 
koti on palanut. Jakoville määrätään uusi koti, mutta rauhallisesta kotitonttuelämästä ei ole enää tietoa-
kaan. Pian nimittäin paljastuu, että aiemman tulipalon syynä saattaisi olla tuhopoltto. 

Samalla Jakovin korviin kiirii huhuja, että liikkeellä olisi vapaana kulkevia synkiöitä, olentoja, joita ei 
pitänyt olla enää olemassa. 

Jakov ei malta pitäytyä tapauksesta erossa vaan päättää lähteä etsimään syyllistä, joka vei häneltä en-
simmäisen kotinsa – mukanaan Elsa, Jakovin uuden perheen tomera tytär. Löytävätkö ystävykset piiles-
kelevän tuhopolttajan? Entä mitä salaisuuksia menneiden aikojen pahamaineisilla synkiöillä on? 

Jakov Korina ja synkiön salaisuus aloittaa uuden dekkarimaisen lastenkirjasarjan, jossa utelias kotitonttu 
Jakov Korina pääsee näyttämään salapoliisitaitonsa ja ratkomaan fantasiamaailman mysteerejä. 

Helena Immonen on toimittaja ja viestinnän ammattilainen, joka on aina rakastanut hyviä tarinoita. 
Mielikuvituksekkaiden lastenromaanien lisäksi hän kirjoittaa dekkareita aikuisille. 

Fantasiamaailman salapoliisitarina

Maagisten maailmojen mysteerit -sarja
978-952-370-280-6 (sid.)
978-952-370-294-3 (äänikirja)
Koko 130 x 198 mm, n. 250 s.
L84.2, N84.2
Suositusikä 9+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 14.9.2022
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Näyteteksti kirjasta

Ruohokas huokaisi toisen kerran syvään ja nousi sitten seisomaan. 
Hän käveli hitaasti työhuoneensa toisen valtavan ikkunan viereen ja 
katseli ulos pimeään talvi-iltaan.

”En oikein tiedä, miten sanoisin tämän hienovaraisesti, joten sanon 
sen niin kuin asia on. Meidän tietoomme on tullut uusia asioita, ja 
olemme avanneet entisen kotisi palon tutkinnan uudelleen. Vaikuttaa 
siltä, että kyseessä oli tahallinen palo.”

Jakov istui paikoillaan jähmettyneenä. Tuhannet muistot sinkoili-
vat hänen päänsä sisällä ja yrittivät löytää tietään ulos, vaikka Jakov 
oli tilkinnyt kaikki pakoreitit niiltä jo aikaa sitten.

”Tahallinen?”
”Niin. Tahallaan sytytetty. Tuhopoltto.”
”Mutta… Miten…? Miksi?” Tärinä valtasi Jakovin vartalon. Tämä 

oli paljon pahempaa kuin työluvan menetys!
”Olen todella pahoillani tästä, herra Korina. Haluan vakuuttaa 

teille, että teitä ei epäillä. Alibinne on kiistaton. Lisäksi useat kotiton-
tut vannovat puolestanne: olen kuullut teistä niin paljon hyvää viime 
aikoina, että niiden perusteella olette kunniallisin kotitonttu kautta 
historian!”

Jakov sulki silmänsä ja yritti rauhoittua. Hänen entinen kotinsa, 
hänen ensimmäinen oma kotinsa, oli poltettu tarkoituksella!

”Mutta kuka… Kuka tekisi jotain sellaista?”
”Sitä me yritämme nyt selvittää”, Ruohokas sanoi hiljaa.



Jemma Hatt

Seikkailijat ja aarteiden temppeli
Lara, Rufus ja Tom valmistautuvat aivan tavalliseen syyslomaan, kun he saavat tietää Laran isän ai-
koinaan tutkineen kadonneen egyptiläisen temppelin ja aarteen arvoitusta. Isän tutkimukset ovat 
jääneet puolitiehen, joten lapset päättävät ratkaista mysteerin ja saattaa hänen työnsä loppuun!

Laran hulttioenon Loganin avulla lapset ja Barney-koira lentävät hulppeasti Egyptiin, mutta he eivät 
ole ainoita, jotka etsivät ikivanhaa aarretta. Hämäräperäiset pukumiehet seuraavat Seikkailijoiden jo-
kaista liikettä, ja lopulta heidän on paettava henkensä edestä Egyptin halki. Ehtivätkö lapset ratkaista 
arvoituksen ja pelastaa itsensä, ennen kuin on liian myöhäistä?

Seikkailijat ja aarteiden temppeli on vauhdikkaan Seikkailijat-sarjan toinen osa. Lara, Rufus, Tom ja 
Barney-koira pääsevät jälleen ratkomaan muinaisia mysteerejä, joista ei puutu niin jännitystä kuin 
henkeäsalpaavia käänteitäkään! 

Jemma Hatt on Englannin Kentissä asuva kirjailija. Hänen Seikkailijat-sarjaansa ovat innoittaneet 
ne monet seikkailukertomukset, joita hän itse luki lapsena. Sarjaa on myyty pelkästään englan-
niksi yli 21 000 kappaletta.

Seikkailijat-sarja
Alkuperäisteos: The Adventurers and 
the Temple of Treasure
Suomentaja: Jade Haapasalo
978-952-370-311-7 (sid.) 
978-952-370-321-6 (äänikirja)
Koko 127 x 203 mm, n. 200 s.
L84.2
Suositusikä 8+
Kustantajahinta 28 e
Ilmestyy 10.8.2022

Seikkailijoiden tarina jatkuu huimalla takaa-ajolla Egyptissä!
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Ursula Mursu

Myrtti ja kudelmataika
Myrtti on hiljattain saanut tietää olevansa noitien sukua. Nyt hän on muuttanut noitien asuttamaan 
Kuuilmaan, onton maapallon sisäpinnalle. 

Kuuilmassa edessä on tukkakekkerit, yksi noitien suurimmista juhlista. Siellä päivänsankareina ovat 
pienet noidat, joiden maitotukka on vastikään tipahtanut ja noitatukka alkanut kasvaa. Tukkakekkereissä 
on tapana, että päivänsankarit esittelevät pieniä punomiaan loitsuja. 

Myrtti aloittaa kudelmataikojen oppiryhmässä, jossa kankaisiin punotaan erilaisia tunteita. Taikapa ei 
kuitenkaan taivu pikkunoidan tahtoon ihan tuosta vain, ja sekös Myrttiä harmittaa.

Myrtti ja kudelmataika jatkaa leikkisää ja sydämellistä Kuuilma-sarjaa, jossa pieni Myrtti-noita opette-
lee elämään kahden todellisuuden välissä. 

Ursula Mursu elää maapallon ulkopinnalla ja punoo taikojaan sanoista, langoista sekä taikinoista. 
Toisessa elämässään kirjoittamisen opettajana hänet tunnetaan vähemmän mursumaisella nimellä.

Kirjan eloisasta ja värikylläisestä kuvituksesta vastaa kuvittaja, sarjakuvataiteilija ja graafinen suun-
nittelija Apila Pepita. 

Kankaisiin punottuja tunnetaikoja ja  
yllätyksiä yllätysten perään

Kuuilma-sarja
Kuvittaja: Apila Pepita
978-952-370-279-0 (sid.)
978-952-370-293-6 (äänikirja)
Koko 140 x 203 mm, n. 144 s. 
L84.2
Suositusikä 5+
Kustantajahinta 26 e
Ilmestyy 18.8.2022

5+

Katso tuote verk
os

sa
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https://www.kummakustannus.fi/Ursula-Mursu/Myrtti-ja-kudelmataika.html


Emilia Aakko

Kaiho-kotitonttu ja rauhaton rantaloma
Tuuraajatonttu Kaiho saa odottamattoman viestin Koikkalaisten perheen viralliselta kotitontulta, Unta-
molta. Untamo käskee häntä tuomaan petinään toimineen aamutossun pikapikaa Rodokselle, jotta uni 
maistuisi paremmin. Edessä on siis lomamatka!

Perillä on kuitenkin vastassa lähinnä ongelmia. Epäonninen Kaiho rikkoo Untamon petiin piilotetun, 
toiveita toteuttavan olkitähden, eikä uskalla kertoa asiasta Untamolle. Kaihon on siis pysyteltävä koko 
loman ajan Untamon kintereillä ja varmistettava, että tämän ja saaren tavernatonttujen toiveet tulevat 
varmasti toteutetuiksi!

Mutta vaikka Kaihon päivät täyttyvät ihmeteoista, ei hän ole millään keksiä keinoa, jolla sopeutua ta-
vernatonttujen joukkoon.

Kaiho-kotitonttu ja rauhaton rauhaloma on valloittavan Kaiho-kotitonttu-sarjan toinen osa. Se on kutkut-
tava kuvaus tonttujen lomaparatiisista etelän lämmössä mutta samalla kertomus siitä, miten uudet tilan-
teet, ihmiset ja maisemat voivat joskus jännittää – ja miten ihanaa on, kun viimein löytää oman paikkansa.

Emilia Aakko on Tampereella asuva viestinnän ammattilainen ja lastenkirjailija. Inspiraatiota teksteihin 
hän löytää arkisista kohtaamisista. Kirjan sympaattisen ja eloisan kuvituksen on tehnyt Veera Aro.

Miten käy kotitontun etelän lämmössä?

Kaiho-kotitonttu-sarja
Kuvittaja: Veera Aro
978-952-370-281-3 (sid.)
978-952-370-325-4 (äänikirja)
Koko 140 x 203 mm, n. 144 s. 
L84.2
Suositusikä 5+
Kustantajahinta 28 e
Ilmestyy 28.9.2022

5+

Katso tuote verk
os

sa
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https://www.kummakustannus.fi/Emilia-Aakko/Kaiho-kotitonttu-ja-rauhaton-rantaloma.html


Näyteteksti kirjasta
Kaiho poimi kastelukannun maasta ja kaatoi pullasorsan päälle hieman vettä. Hän toivoi sen 

vilvoittavan. Vasta silloin Kaiho huomasi sorsan kaulaan kiinnitetyn kirjekuoren. Kirje ei onneksi 

ehtinyt pahasti kastua. 

Sorsalta luvan kysyttyään Kaiho irrotti kirjeen ja tutki kellertävää kuorta. Osoite oli kirjoitet-

tu käsialalla, jonka Kaiho tunnisti jo hyvin. 

Kaiho istahti hitaasti hengittelevää sorsaa vastapäätä, avasi kirjeen ja luki itsekseen:

Jassu Kaiho!

Oletko muistanut puhdistaa pihasaunan lauteiden välit ja rakentaa hyönteisille hotellin? Entä 

onko rantapolkua tallattu säännöllisesti, ettei se heinity?

Yhteydenpito tältä suunnalta on valitettavasti hieman jäänyt. Rodoksen aurinko on hellinyt. 

Päiväni ovat olleet varsin työn täyteisiä, mistä toki nautin. 

Minun on kuitenkin myönnettävä, että viime viikkoina olen ollut sangen uuvuksissa. En ole 

oikein saanut nukutuksi. Siksi pyytäisinkin sinulta: voisitkohan pyörähtää täällä Rodoksen saa-

rella ja tuoda minulle rakkaan, oman aamutossusänkyni? Se tossu on nimittäin ainoa laatuaan 

– olet varmaan huomannutkin, kun olet päässyt siinä nyt nukkumaan

Tämä olisi minulle todella tärkeää. Todella tärkeää, Kaiho. 

Lisäksi minulla olisi asialistallani asia, josta haluaisin kanssasi keskustella. Ja se on sellainen 

asia, josta täytyy ehdottomasti keskustella kasvotusten, ei kirjeitse.

Saavuthan siis?

Ystävällisin, vilpittömin, ja ehdottoman vilpittömin terveisin 

Untamo

Kuten Kaiho oli arvellutkin, viesti oli Koikkalaisen perheen alkuperäiseltä kotitontulta, Unta-

molta, joka oli lähtenyt muutama vuosi sitten Rodokselle etsimään itseään. Ja ilmeisesti hän oli 

itsensä löytänyt, koska oli Rodoksella vielä toistaiseksi viihtynyt. Toinen vaihtoehto tietysti oli, 

että etsinnät olivat todella pahasti kesken, Kaiho tuumi ja rapsutti otsaansa.
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Laura Ellen Anderson

Amelia Kulmuri ja jetien kadonneet 
aarteet
Amelia ja hänen ystävänsä on kutsuttu Flooran isoäidin hulvattomiin 350-vuotispirskeisiin Jetivuorel-
le, eivätkä he malta odottaa juhlallisuuksien alkamista. Mutta pian heidän saapumisensa jälkeen jetien 
kimaltelevat aarteet alkavat kadota kuin tuhka tuuleen. Ja kun Tangine häviää yhtä salaperäisesti, 
tulee hänestä varkauksien pääepäilty!

Amelia on kuitenkin varma Tanginen syyttömyydestä. Kun Jetivuoren syövereihin kaiverretut tu-
hannet tunnelit alkavat yhtäkkiä romahtaa, Amelian täytyy pelastaa ystävänsä ja jetien kalleudet, en-
nen kuin ne hautautuvat ikuisiksi ajoiksi!

Amelia Kulmuri ja jetien kadonneet aarteet on riemukkaan Amelia Kulmuri -sarjan viides osa. Sarjaa 
on käännetty yli 20 kielelle ja sitä on myyty pelkästään englannin kielellä 180 000 kappaletta.

Laura Ellen Anderson on Lontoossa asuva kirjailija ja kuvittaja. Hän on julkaissut yli kymmenen 
vuoden aikana useita menestyneitä lastenkirjoja. 

Nyt juhlitaan jetisynttäreitä!

Amelia Kulmuri -sarja
Alkuperäisteos: Amelia Fang and the 
Lost Yeti Treasures
Suomentaja: Sarianna Silvonen
978-952-370-284-4 (sid.) 
Koko 128 x 186 mm, n. 230 s.
L84.2 
Suositusikä 7+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 20.9.2022

7+

Katso tuote verk
os

sa
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https://www.kummakustannus.fi/Laura-Ellen-Anderson/Amelia-Kulmuri-ja-jetien-kadonneet-aarteet.html


Tom Percival

Taikakuvastin
Peikot varastavat yhden Tarinapuun maagisista pistokkaista, ja kaksoset Hannu ja Kerttu lähtevät heti 
jäljittämään rosvoja. Metsässä he kohtaavat yllättävän liittolaisen, jonka avulla he löytävät peikkojen 
salaisen linnoituksen ja sinne vangitun taikapeilin. Kuvastin lupaa auttaa ystävyksiä pelastamaan pis-
tokkaan, mutta kaikki ei ole sitä, miltä näyttää… Ja mitä ihmettä peikkojen päällikkö Hurrilan edes 
tahtoo Tarinapuusta?

Taikakuvastin on neljäs osa valloittavaa kirjasarjaa, jossa klassisten satujen sankarit Tähkäpäästä 
Tuhkimoon löytävät itsensä kokonaan uusista seikkailuista. Mielikuvituksellisten käänteiden ohella 
tarina osoittaa, että ystäviä voi löytää odottamattomistakin paikoista.

Tom Percival on englantilainen kirjailija ja kuvittaja, joka on julkaissut useita suosittuja satukirjo-
ja. Tom on piirtänyt siitä lähtien, kun hän on osannut pitää kynää kädessään. Koko elämänsä ajan 
hän on keksinyt asioita omasta päästään eikä ole aikeissa lopettaa kovinkaan pian. 

Tarinalassa on tapahtunut ryöstö!

Satujen sankarit -sarja
Alkuperäisteos: Little Legends –  
The Magic Looking Glass
Suomentaja: Terhi Leskinen
978-952-370-312-4 (sid.) 
978-952-370-322-3 (äänikirja)
Koko 130 x 198 mm, n. 170 s.
L84.2
Suositusikä 6+
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 12.8.2022

6+

Katso tuote verk
os

sa
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https://www.kummakustannus.fi/Tom-Percival/Taikakuvastin.html


Deborah Marcero

Purkista
Leevi ei tykkää olla peloissaan tai surullinen, vihainen, yksinäinen eikä nolostunut, joten hän keksii 
loistavan suunnitelman. Hän piilottaa kaikki tunteensa purkkeihin ja purnukoihin ja työntää ne kaapin 
perukoille, jotta ne eivät enää häiritsisi häntä. Ja kun Leevi joutuu vaikeuksiin koulussa, hän laittaa 
pois myös räjähtelevän innostuksensa ja ilonsa. Pian hän ei enää tunne oikein mitään. Mutta tunteet 
eivät ole kadonneet – ne ovat yhä varjoissa odottamassa. Mitä tapahtuu, kun ne eivät enää suostu-
kaan pysymään piilossa?

Purkista on valloittava ja universaali tarina Leevistä, joka tajuaa elämän olevan paljon värikkäämpää, 
kun hän antaa tunteidensa päästä valloilleen. Vasta, kun hän kohtaa ja hyväksyy tunteet, hän voi vii-
meinkin päästää niistä irti.

Deborah Marcero on yhdysvaltalainen taiteilija ja kirjailija, joka rakastaa puissa kiipeilyä, vael-
tamista, uimista ja valon vaihteluiden kuvaamista kamerallaan. Hän on opiskellut piirtämistä, 
valokuvaamista ja runoutta.

Jatkoa rakastetulle Purkissa-kirjalle!

Alkuperäisteos: Out of a Jar
Suomentaja: Mari Nurminen
978-952-370-285-1 (sid.) 
Koko 216 x 280 mm, n. 32 s.
L85.22
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 23 e
Ilmestyy 1.8.2022

4+

Katso tuote verk
os

sa
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Ilona Partanen

Talo nimeltä Panda
Kerron sinulle salaisuuden. Aina silloin tällöin, kun olen todella surullinen, yksinäinen tai kiukun puuskat ovat 
hyökyneet ylitseni, minä karkaan huoneeni ikkunasta.

Juoksen salaa pieneen kuusimetsään, kierrän lahonneen koivun, jonka kyljessä on tikan kolo, ja hyppään 
yli suuren muurahaispesän. Pujahdan rikkoutuneen aidan raosta karviaismarjapensaiden kehystämälle vil-
liintyneelle pihalle. Siellä minua odottaa vaalea talo.

Talo nimeltä Panda on herkkä kuvakirja lapsesta, jonka mielikuvituksissa läheinen autiotalo muuttuu 
jättimäiseksi pandaksi. Pandan kanssa voi leikkiä ja lievittää omaa yksinäisyyden tunnetta, sillä myös 
autiotalo on yksinäinen ja kaipaa asujia. Kirjan tarina kertoo kauniisti ystävyyden yllätyksellisyydestä 
ja lapsen kyvystä nähdä hyvää kaikkialla. 

Ilona Partanen on Helsingissä asuva kuvittaja ja kirjailija, jonka sydäntä lähellä ovat mielikuvitus 
ja fantasiamaailma. 

Talo, joka on tehty ystävyydestä,  
yksinäisyydestä ja haaveilusta

978-952-370-286-8 (sid.)
Koko 216 x 280 mm, n. 32 s. 
L85.22
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 10.10.2022

4+

Katso tuote verk
os

sa
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https://www.kummakustannus.fi/Ilona-Partanen/Talo-nimelt%C3%A4-Panda.html


Tom Percival

Anni ei lannistu
Annin maailma on juuri sellainen kuin hän haluaakin sen olevan, kunnes eräänä päivänä se kääntyy ai-
van YLÖSALAISIN. Yhtäkkiä kaikki onkin nurinkurin eikä mikään tunnu oikealta. Asiat, jotka ovat ennen 
olleet helppoja, tuntuvat nyt ylitsepääsemättömän hankalilta. Voiko Anni löytää uuden tavan lähestyä 
haasteitaan ja alkaa taas uskoa itseensä? 

Anni ei lannistu on inspiroiva tarina siitä, miten pärjätä vaikeissa tilanteissa. Se on oivallinen kirja 
kasvattamaan sinnikkyyttä ja lannistumattomuutta, joita jokainen elämässään tarvitsee. 

Tom Percival on kirjailija, taiteilija, videotuottaja ja muusikko, joka sekä kirjoittaa että kuvittaa 
lastenkirjansa. Hän on julkaissut useita palkittuja teoksia.

Kun kaikki on mullin mallin!

Pienet, suuret tunteet -sarja
Alkuperäisteos: Tilda Tries Again
Suomentaja: Raija Rintamäki
978-952-370-277-6 (sid.)
Koko 300 x 237 mm, n. 32 s.
L85.22
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 15.7.2022

4+

Katso tuote verk
os

sa
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Tom Percival

Milo ja mustasukkaisuus
Milo rakastaa viettää aikaa parhaan ystävänsä Joelin kanssa. Mutta kun naapuriin muuttaa uusi tyttö, 
Milosta alkaa tuntua kuin hänet unohdettaisiin. Ja kun Milon mustasukkaisuus vain kasvaa ja kasvaa, 
tupsahtaa hänen vierelleen ilkeä vihreäsilmäinen hirviö! Mörkö ei suostu jättämään häntä rauhaan 
ja alkaa myrkyttää hänen mieltään. Kuinka Milo voisi päästä hirviöstä eroon ja korjata ystävyytensä 
Joeliin?

Milo ja mustasukkaisuus on lämminhenkinen kertomus mustasukkaisuudesta ja siitä, mitä voi seu-
rata, jos sitä ei käsittele ja pidä aisoissa. Upeasti kuvitettu tarina näyttää, että vaikeista tilanteista ja 
tunteista voi selvitä ja että ystävän uusi ystävä ei olekaan uhka vaan ihana mahdollisuus.

Kuinka hankkiutua eroon mustasukkaisuushirviöstä?

Pienet, suuret tunteet -sarja
Alkuperäisteos: Milo’s Monster
Suomentaja: Raija Rintamäki
978-952-370-278-3 (sid.)
Koko 300 x 237 mm, n. 32 s.
L85.22
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 15.7.2022

4+

Katso tuote verk
os

sa
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https://www.kummakustannus.fi/Tom-Percival/Milo-ja-mustasukkaisuus.html


Mark Janssen

Saari
Kun isän, tytön ja koiran vene rikkoutuu kovassa myrskyssä, on heidän pakko rantautua pienelle saa-
relle keskelle valtavaa merta. Tullessaan heillä ei ole aavistustakaan, minne ovat saapuneet. 

Ajan kuluessa saari näyttää perheelle kaikki meren ihmeet värikkäistä kalaparvista uhkaaviin jääkar-
huihin. Samalla saari suojelee perhettä eri vuodenaikojen vaaroilta – niin trooppisilta myrskyiltä kuin 
lumituiskuilta. 

Elämä saarella on täynnä odottamattomia tapahtumia. Mutta piskuisella saarella on myös oma 
salaisuutensa. 

Saari on hurmaava kirja ilman sanoja. Sen eläväiset kuvitukset jättävät tilaa lukijan omalle mieliku-
vitukselle ja tarinaan uppoutumiselle. 

Mark Janssen on hollantilainen kirjailija ja kuvittaja, joka on kuvittanut lapsille ja aikuisille yli 500 
kirjaa. Hän on mestari luomaan maailmoja, joissa mikä tahansa on mahdollista. 

Palkittu ja lumoava teos ilman sanoja 

Alkuperäisteos: Eiland
978-952-370-288-2 (sid.) 
Koko 220 x 294 mm, 32 s. 
L85.22
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 23 e
Ilmestyy 4.10.2022

4+

Katso tuote verk
os

sa
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Mark Janssen

Seis! Hirviöitä!
Sisarukset haluavat päästä eroon kärryllisestä heille turhaa tavaraa – siispä he suuntaavat kaatopai-
kalle. Mutta matkaa hidastavat kerta toisensa jälkeen jättiläismäiset hirviöt, jotka yrittävät pysäyttää 
heidät. 

Pääsevätkö tytöt koskaan määränpäähänsä? Mitä ihmettä olennot haluavat? 
Tämä vinkeä ja omaperäinen kirja sisältää vain yhden sanan: SEIS! Kirjan herkulliset kuvat kertovat 

tarinan siitä, kuinka toiselle merkityksetön asia voi olla toisen aarre.  

Mitä teet, jos hirviö tukkii tiesi? 

Alkuperäisteos: Stop! Monsters!
978-952-370-289-9 (sid.) 
Koko 220 x 294 mm, 32 s.
L85.22
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 23 e
Ilmestyy 4.10.2022

4+

Katso tuote verk
os

sa
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https://www.kummakustannus.fi/Mark-Janssen/Seis-Hirvi%C3%B6it%C3%A4.html


Helena Koch

Perunan kuningaskunta
Tiia-tädin vihannespenkissä todellakin sattuu ja tapahtuu! Kukkakaali uneksii häistä, porkkanat tutki-
vat pikkuporkkanoiden arvoitusta, sipuli pyrkii koomikoksi, ja pikkiriikkinen herne nyyhkyttää yksinäi-
syyttään. Chili ja paprika eivät ole varmoja, kuka on sukua kellekin, nurkassa kasvava kurpitsa toivoo 
keskeisempää sijaintia, ja retiisi ei millään haluaisi salaatiksi vaan maailmanympärysmatkalle. 

Ei siis ihme, että kasvimaata hallitseva peruna on aivan uuvuksissa syksyn tullen!
Perunan kuningaskunta on kutkuttava satukirja vihanneksien salaperäisestä sielunelämästä, jota ih-

miset harvoin pääsevät näkemään. Lähde siis mielikuvituksellisten ja humorististen tarinoiden mat-
kassa maagiseen vihannespenkkiin, joka voisi löytyä myös omalta takapihaltasi!

Helena Koch on virolainen lastenkirjailija ja kuvittaja. Hän on opiskellut kirjallisuutta, teatteria ja 
kirjoittamista useissa eurooppalaisissa yliopistoissa.

Anne Pikkov on virolainen kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka on tehnyt kuvituksia moniin 
lastenkirjoihin ja aikakauslehtiin. 

Pottumaista menoa! 

Alkuperäisteos: Kartuli kuningriik
Kuvittaja: Anne Pikkov
Suomentaja: Anja Salokangas
978-952-370-320-9 (sid.) 
Koko 170 mm x 260 mm, n. 39 s.
L85.12
Suositusikä 6+
Kustantajahinta 23 e
Ilmestyy 31.8.2022

6+

Katso tuote verk
os

sa
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Kobi Yamada

Olipa kerran ongelma
Tämä on tarina lapsesta, joka saa erityisen sitkeän ongelman. Ensin hän yrittää jättää sen huomiot-
ta ja sitten hätistää sitä pois, mutta mikään ei auta. Mitä kauemmin lapsi ongelmaa välttelee, sitä 
suuremmaksi se tuntuu kasvavan. Mutta kun hän lopulta kerää rohkeutensa ja kohtaa pulmansa, se 
osoittautuukin aivan toisenlaiseksi kuin hän on luullut! 

Olipa kerran ongelma on tarkoitettu lukijoille, joilla on joskus ollut ongelma, jonka he ovat toivo-
neet vain katoavan tiehensä. Se inspiroi katsomaan ongelmia tarkemmin ja pohtimaan, miksi ne ovat 
ylipäätään olemassa. Vain niin voimme päästä perille niiden tarkoituksesta ja saada samalla selville 
jotakin ihmeellistä – sekä ongelmistamme että itsestämme.

Kobi Yamada on useiden inspiroivien lahjakirjojen ja ideoiden luoja. Hän asuu onnellisena elä-
mänsä rakkauden ja kahden huippuhauskan lapsensa kanssa Yhdysvaltojen luoteisrannikolla, mis-
sä hän saa uskoa ideoihinsa joka ikinen päivä. Hän tuntee olevansa maailman onnekkain ihminen.

Mae Besom aloitti uransa hahmosuunnittelijana valmistuttuaan Sichuanin kuvataideakatemiasta. 
Rakkaus kuvittamiseen vei kuitenkin pian voiton, ja Mae työskentelee nykyään täysipäiväisesti 
lastenkirjojen kuvittajana. Lumoaviin kuvituksiinsa hän luo tekstuuria ja valoa perinteisin menetel-
min, lyijykynällä ja vesiväreillä.

”Vaikka kaikkia ongelmia ei helposti selvitetäkään, tämä kirja on kauniisti kuvitettu muistutus sen mahdollisuudesta.”
– Booklist

Mitä ongelmilla tehdään? Mihin niitä edes tarvitaan?

Olipa kerran -sarja
Alkuperäisteos: What Do You Do With 
a Problem?
Kuvittaja: Mae Besom
Suomentaja: Raija Rintamäki
978-952-370-209-7 (sid.) 
Koko 222 x 267 mm, n. 36 s.
L85.22 
Suositusikä 4+
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 20.7.2022

4+

Katso tuote verk
os

sa
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Petronella Grahn 

Satuseikkailukortit
Mitä hirveän hirveää ja kamalan kamalaa on tapahtunut! Pimeydenvelho Käämä Kemppinen on loihti-
nut kaiken leikin pois Pomeniasta, ja nyt Nitiäinen ja Natiainen ja koko taikamaailma tarvitsevat apua. 
Leikin voi saada takaisin vain leikkimällä, joten käykää siis yhdessä toimeen! 

Satuseikkailukorteissa pääset tutustumaan Pomenian taikaolentoihin sekä tekemään toiminnallisia 
leikkitehtäviä, jotka tarjoavat ilonpidon lisäksi yhteistä pohdittavaa lapselle ja aikuiselle. 

Korttien tehtävät on suunnitellut Petronella Grahn, ja niiden tarinat ovat Petronellan ja Päivi 
Tuulikki Koskelan käsialaa. Petronella on satutaitelija, tarinankertoja ja kuuden lapsen äiti. Sa-
tuseikkailukortit pohjautuvat hänen luomaansa Pomenian taikamaailmaan. Maailman tiimoilta on 
luotu satumainen Pomenia-sarja, jossa on julkaistu useita suosittuja kirjoja ja korttituotteita sekä 
lautapeli. 

Heittäydy Pomenian ihmeelliseen taikamaailmaan! 

Pomenia-sarja
978-952-370-287-5
n. 32 korttia
L79.84
Suositusikä 5+
Kustantajahinta 26 e
Ilmestyy 21.10.2022

5+

Petronella Grahn

Taikamaailman  
suuri seikkailu
Pomenia-sarja
2., uudistettu painos
978-952-370-327-8 (sid.)
n. 200 s.
L84.2
Suositusikä 6+
Kustantajahinta 32 e
Ilmestyy 15.4.2022 Päivitetty 

painos, jossa 
uudistettu  
kuvitus!

Myyty 
5000  

kappaletta

Katso tuote verk
os

sa
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https://www.kummakustannus.fi/Petronella-Grahn/Taikamaailman-suuri-seikkailu.html


viestinviejä

Suvi Skantz

tiedotus, arvostelukappaleet

suvi.skantz@kummakustannus.fi

p. 014 337 0089

kunkku!

Henna Santalahti

toimitusjohtaja

henna.santalahti@kummakustannus.fi

p. 014 337 0073

pääetsijä

Sari Malinen

kustannuspäällikkö, kirjaideat

sari.malinen@kummakustannus.fi

p. 014 337 0074

lampunsytyttäjä

Anne Luoma-aho

markkinointi ja myynti

anne.luoma-aho@kummakustannus.fi

p. 014 337 0079

Kumma-kustannus  
www.kummakustannus.fi

asiakaspalvelu@kummakustannus.fi, puh. 014 337 0090

Lähetä pullopostia tai päästä kirjekyyhky matkaan – odotamme viestiäsi!

23



Anna lapselle tarinan taika.

”Se tapahtuu taas”, 
 Tom sanoi Laralle hiljaa. 

”Uusi seikkailu.”  
He molemmat hymyilivät.

- Seikkailijat ja aarteiden temppeli

.HC91


