Agnello, Elena: Minä olen Alex
"Minä olen Alex. Tänään minulla on synttärit. Ystävät
tulevat minulle kylään, mutta ihan kaikki ovat
tervetulleita. Tule sinäkin!". Alexin synttäreille saapuu
kiintoisa kirjo ystäviä, siksi synttäritunnelma on ihan
parasta maailmassa!

Docherty, Helen: Ritari joka ei halunnut
taistella
Rikun vanhemmat ovat huolissaan pikku ritaristaan, joka
rakastaa lukemista yhtä paljon kuin muut ritarit kisaamista ja
taistelua. Ehkä ritarillinen urotyö saa lukuinnon laantumaan,
vanhemmat arvelevat ja lähettävät Rikun kukistamaan hurjaa
lohikäärmettä. Riku ei innostu ajatuksesta, mutta myöntyy
kuitenkin satuloimaan urhean hevosensa Masan. Mukaan hän
pakkaa miekan ja kilven lisäksi pinon lempikirjojaan. Ehkä jo
arvaatkin, kummista on matkalla enemmän hyötyä?

Gemmel, Stefan : Olisinpa kuin sinä!
Pikkuruinen hiiri olisi mielellään iso ja vahva kuin
lohikäärme Bodo. Ja joskus Bodo olisi mielellään yhtä
pikkuinen kuin hiiri. Hykerryttävä tarina todellisesta
ystävyydestä, jossa tärkeintä on olla sellainen kuin on.

van Genechten, Guido : Riku
Riku on erilainen pieni kani, sen toinen korva roikkuu
alhaalla.

van Genechten, Guido : Rikun kaverit
Kirjassa seikkailee Riku, joka aloittaa koulun ja
ihmettelee, kun kaikki hänen kaverinsa leikkivät omissa
ryhmissään. Rikun mielestä olisi kivempi leikkiä kaikki
yhdessä, mutta hän tyytyy kiertämään kaikissa

leikkiryhmissä. Riku huomaa myös Pilkun, joka nyhjöttää
yksinään puun takana piilossa, koska ei tunne muita
pupuja. Riku vie Pilkun muiden kanien luo, ja esittelee
hänet heille. Muut puput alkavat nauraa Pilkulle, joka on
hassun täplikäs pikku pupu. Siis erilainen kuin muut
puput. Riku ei salli muiden nauraa Pilkulle, vaan pyytää
Pilkkua esittelemään muille hienon leikin, jota muut eivät
tunne. Kaikki innostuvat leikistä niin, että unohtavat
kiusata Pilkkua enemmän. Tässä kirjassa siis on teemana
kiusaaminen. Toisista vähän erottuva eli pilkullinen pupu
joutuu kiusaamisen kohteeksi. Mutta onnellisesti elämä
jatkuu, kun keksitään yhteistä tekemistä.

Heikkilä, Petra : Mikko Kettusen pupupöksyt
Mikko Kettusen pupupöksyt kertoo ihastuttavasti tarinan
ketunpojasta, joka menee kuvataidekouluun äidin
mennessä muiden napakettujen kanssa
napatanssikouluun. Tarina alkaa hykerryttävän hauskasti.
Kuvataidekoulussa muut, susilapset, huomaavat Mikolla
olevat pupupöksyt, ja sekös heitä naurattaa. Mikko jää
myös näin ilman maalausparia, vai jääkö? Mikko alkaakin
piirrellä kuvia liskosta, eikä mistään tavallisesta liskosta
vaan jontinkielellä puhuvasta Kantti-liskosta! Mistä on
kyse? Se sinun kannattaa lukea itse lapsesi kanssa. Tarina
oli hyvällä tunnelmalla ja hauskasti kerrottu tarina

ystävyydestä, yksinäisyydestä, kiusaamisesta ja siinä
samassa myös taiteesta.

Juvonen, Riikka : Laulava susi
Kun susilaumaan syntyy uusi pentu Kultasilmä,
johtajasusi opettaa sitä ulvomaan muiden susien tavoin.
Kaikkien hämmästykseksi Kultasilmä alkaakin laulaa kuin
lintu. Muut sudet eivät hyväksy laulavaa sutta
joukkoonsa, vaan karkottavat sen kauas metsään.
Metsässä Kultasilmä oppii jotain, joka saa sudet vihdoin
ymmärtämään, että erilaisuus on rikkautta.

Härmälä, Anna : Sinä et kuulu tänne, Beiron
Beiron on pörröinen koiranpentu, joka asuu mukavasti
ikiomassa sopessaan metsässä Jori-koiran naapurina.
Eräänä päivänä, kun Beiron on liikkeellä merkitsemässä
reviiriään, hän huomaa ilmoituksen koiranäyttelystä.
Siihen Beiron haluaa osallistua ja saada mainetta ja
kunniaa! Välittämättä Jorin varoituksista Beiron lähtee.
Kilpailupaikalla hän tapaa toinen toistaan kauniimpia
koirarotuja ja asettuu silmät innosta loistaen riviin
dalmatialaisten, puudeleiden ja bulldogien viereen.

Mutta kukaan ei halua Beironia joukkoonsa. "Sinä et
kuulu tänne, Beiron", sanovat toiset koirat. Mistä Beiron
oikeastaan tulee, ja mihin hän oikeastaan kuuluu?

Franzon, Päivi : Muuttolintulapsi
Anna on muuttanut uuteen kaupunkiin. Hän on
yksinäinen, koska ei pääse mukaan pihan lasten
leikkeihin. Ihastellessaan etelään muuttavien lintujen
lentoa Anna päättää lentää etsimään ystäviä muualta.
Karkkipapereista rakentamillaan siivillä Anna lähtee
seuraamaan muuttolintuja ja löytääkin pilvissä kelluvalta
saarelta leikkikavereita. Muuttolintulapsi kertoo
mielikuvituksen voimasta, yksinäisyydestä ja uuteen
elinympäristöön sopeutumisen vaikeudesta. Kirja
rohkaisee suvaitsevaisuuteen sekä avoimuuteen
erilaisuutta kohtaan. Sari Airolan loistelias kuvitus
ilmentää vahvasti eläytyen lapsen tuntemuksia
yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta.

Harainen, Pirkko: Rohkeasti vaan Empo
Yleensä Paavo puhuu ja Empo kuuntelee. Niin on molemmille
hyvä. Tuttu kuvio keikahtaa oudosti päälaelleen, kun Paavo
menettää hetkeksi äänensä. Empon ei auta muu kuin ryhtyä
ystävänsä tulkiksi. Puhuminen ja esilläolo on hiljaiselle pojalle
vaikeaa. Eikä Paavollakaan helppoa ole. Tuppisuuna on tylsää.
Kunpa saisi taas olla oma itsensä, molemmat toivovat. Mutta
asialla on hyvätkin puolensa. Roolien vaihtumisen myötä pojat
saavat kokemuksen erilaisesta tavasta toimia. Katsomalla
asioita toisesta näkökulmasta oppii ymmärtämään muita ja
samalla myös itseään. Rohkeasti vaan, Empo on toinen Emposarjan kuvakirja.

Kallio, Katja : Bibi muuttaa Suomeen
Afrikkalainen viisivuotias Bibi-tyttö muuttaa aurinkoisesta
kotikylästään uuteen kotimaahan, kun eläinlääkäri-isä
saa työkomennuksen suomalaiseen eläintarhaan.
Huumoria, eloa ja iloa pursuva, tuoreesti kuvitettu
lastenkertomus valaisee hienosti kahden elinympäristön
erilaisuutta ja maailman ihmisten yhteisyyttä.

McKee, David : Elmeri ja Roosa
Eetu-pappa antaa Elmerille ja Viljami-serkulle tehtävän:
niiden pitää saattaa eksynyt Roosa-norsu takaisin
laumansa luo. Roosa on erikoinen, sillä se on
vaaleanpunainen. Matkalla Elmeri, Viljami ja Roosa
tapaavat harmaan norsun, joka on Roosan mielestä
erikoinen. Kohta selviääkin miksi: Roosan laumassa kaikki
norsut ovat vaaleanpunaisia. Eetu-pappa on halunnut
opettaa Elmerille ja Viljamille tärkeän asian: se, mikä
jonkun mielestä on erikoista, voikin toisen mielestä olla
ihan tavallista.

Ruma Ankanpoikanen
Ankkaemolle syntyy poikasia, joista yksi on aivan
erilainen kuin muut. Se on iso ja valkoinen, ja sitä aletaan
syrjiä. Ankanpoika lähtee etsimään ystävää, mutta saa
pettyä kerta toisensa jälkeen. Viimein se kohtaa neljä
valkoista linnunpoikasta ja niiden uljaan, pitkäkaulaisen
emon. Lopultakin se löytää oman perheensä!

Simmons, Jane: Koirakaverit
Pieni koira Nekku ja iso koira Musse ovat toistensa
parhaat ystävät. Niillä on hauskaa kun ne leikkivät
yhdessä, mutta monissa asioissa ne ovat eri mieltä.
Nekku makailee mielellään auringossa, kun taas Musse
lepää varjossa. Musse ei mahdu Nekun kotiin leikkimään,
eikä Nekku viihdy Mussen isossa ja kylmässä kodissa.
Koirakaverit kuitenkin oivaltavat, ettei parhaiden
ystävienkään tarvitse olla samanlaisia. Kun Musse pulikoi
vedessä, Nekku voi juosta rannalla. Ja kun Musse syö isoa
luutaan, Nekku voi nakertaa vieressä pikkuisia keksejään.
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