
Selkokirjat -  
kirjoja sinulle!
Kokeile vaikka näitä. 
Voit myös kysyä kirjastosta lisää suosituksia.

Tuomas Kilpi: Avaruusasema Ithal 
Ithal-planeetta on kaukana Maasta. 
Planeettaa kiertää tutkimusasema. 
Siellä asuvat tutkijat yrittävät selvittää,
voisiko Ithal sopia ihmisille asuttavaksi. 
Mutta outoja asioita alkaa tapahtua planeetalla
ja tutkimusasemalla.
Onko kyseessä salaliitto?

Maria Turtschaninoff: Helsingin alla 
Alva ei muista lapsuudesta mitään. 
Nide johdattaa hänet Helsingin alle. 
Siellä on kokonaan toinen maailma. 
Peikot juhlivat ja yöperhoset kuljettavat viestejä. 
Kuka Alva oikein on?

Tuija Takala: Lauralle oikea 
Laura etsii itselleen juuri oikeaa poikaystävää.
Kaikki poikaystävät eivät ole sopivia. 
Löytyykö sitä oikeaa ollenkaan?

Magdalena Hai: Haiseva käsi
mukauttaja Riikka Tuohimetsä
Tuomasta kiusataan koulussa. 
Joen rannalla hän tapaa tytön, 
jonka iho on kummallisen kylmä. 
Haiseva käsi -kirjassa on 11 kauhutarinaa. 
Uskallatko lukea?

Tapani Bagge: Jäätävää kyytiä 
Archie ja Tanja varastavat auton. 
Harmi vain, että auton takapenkillä on ruumis! 
Tarinasta ei puutu vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Selkokirjoissa käytetään helppoja sanoja ja lauseita.
Ne sopivat kaikille, joille lukeminen on vaikeaa.
Ne sopivat myös niille, jotka ovat tottumattomia lukemaan.
Selkokirjat tunnistaa selkotunnuksesta. 
Selkotunnus on s-kirjaimen muotoinen nuoli. 
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