
SELKEÄT GENRET

Satu Leisko:
Avaruuden rajalla
On vuosi 3527.
Tutkimuskeskuksessa
tutkitaan vierasta avaruusalusta
Visa ei saa mennä aluksen lähelle,
mutta jokin houkuttaa häntä sen luokse.
Mikä on avaruusaluksen salaisuus?

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?
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Magdalena Hai: Haiseva käsi
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!
Tästä kirjasta ei puutu vauhtia
ja vaarallisia tilanteita.

Tuija Takala: Lauralle oikea

Laura etsii itselleen
juuri oikeaa poikaystävää.
Se ei ole helppoa.
Vai onko sittenkin?
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