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ES I KUV I A .  Kallion lukiossa 
opiskelevien nuorten kirjoittama 
kirja on hauska, opettavainen ja 
historiallinen teos, joka on todel-
la mukavaa luettavaa. Mukana 
ovat muun muassa ilmastoakti-
visti Greta Thunberg ja fyysikko 
 Stephen Hawking.

J Ä N N I T Y SS A RJ A  J AT KU U. 
Sytyttikö joku Eldsalan metsän 
tahallaan palamaan? Ja mitä 
olentoja vilahtelee puiden kat-
veessa? Ihmissuden salaisuus 
nostaa niskakarvat pystyyn. Kirja 
on todella jännittävä, joten en 
suosittele iltalukemiseksi, kertoo 
kirja-arvion tehnyt Oiva, 12. 

KO KO  PE R H EE LLE .  Fretti Mer-
curi ja Jänis Virtanen lähtevät et-
simään onnea. He tapaavat mo-
nenlaisia eläimiä ja asioita ja saa-
vat elämänohjeita, kuten: ”Ei sitä 
lumella hiihdetä, vaan asenteel-
la.” Hauskat nimet ja sanaleikit 
naurattavat lapsia ja aikuisia. 

Sankaritarinoita 
nuorilta nuorille 
(Into)

Kristina Ohlsson: 
Ihmissuden  
salaisuus.  
Hirviötrilogia 2 
(WSOY)

Miikka Nousiai-
nen ja Sanna- 
Mari Pirkola  
(kuvitus): Fretti 
Mercuri etsii  
onnea
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DAVID ATTENBOROUGH:  
ELÄMÄ PLANEETALLAMME
Kesto: 1 h 23 min
Ohjaus: Jonathan Hughes, Keith 
Scholey, Alastair Fothergill ja Jonnie 
Hughes
Ikäraja: suositus yli 7-vuotiaille
Juoni: Englantilainen Sir David Atten-
borough tuntee planeettamme villin 
luonnon kenties paremmin 
kuin kukaan muu. Yli 60 vuot-
ta kestäneen uransa aikana 
hän on käynyt niin napa- 
alueilla kuin sademetsissä. 
Tässä dokumentissa hän ker-
too elämästään, maapallon 
lajien synnystä ja kehitykses-
tä, suree luonnon tuhoamista 
ja tarjoaa ratkaisuja planeet-
tamme pelastamiseksi. 
Toimitus arvio: Valtavan 
upeasti kuvattu dokumentti 

kertoo selkeästi muutoksesta, mikä vil-
lissä luonnossa on viimeksi kuluneen sa-
dan vuoden aikana tapahtunut. Jotkut 
kohdat ovat jännittäviä ja vähän pelot-
taviakin. Kannattaa pyytää aikuinen ka-
veriksi ja nauttia 93-vuotiaan Attenbo-
roughin huikeasta elämäntyöstä.

HACK MY PASSWORD
Juju: yritetään arvata vastustajan sala-
sana ja pelastaa maailma.
Vaikeus taso: valittavissa.
Ikäraja: suositus 8 vuotta, mutta sopii 
kaikille, jotka osaavat lukea.
Pelaajien määrä: 2, joukkueessa voi 
olla useampikin.

Pelaajat tai jouk-
kueet ottavat 
kaksi vihjekorttia, 
joiden perusteella 
heidän pitää kek-
siä salasana. Vihje 

voi olla esimerkiksi ”liikkumisväli-
ne”, ”mauste” tai ”vaatemerkki”. 
Kun salasanat on keksitty, vihje-
kortit annetaan vastustajalle. 
Sitten arvaillaan kirjain kerral-
laan, mikä salasana on. Se voit-
taa, joka arvaa ensin tai pääsee 

pelilaudalla maaliin. Peliä voi myös  
vaikeuttaa koodaamalla salasanat.

Peli on ihan tosi hauska, kun kaveri 
keksii hauskoja salasanoja ja kun ei itse 
hoksaa ihan tuttuja sanoja. Tätä voi pe-
lata nopeasti monta kierrosta putkeen.
EMIL MIININ, 10 
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M U K A A N S AT E M PA AVA .  Pie-
nen keijun Penni Pähkinäsydä-
men kesä uhkaa mennä piloille, 
kun ärsyttävä keijupoika Markka 
Meritähti muuttaa naapuriin. Nyt 
tarvitaan kadotuskakku! ”Luulin, 
että tää on pienten satu, mutta 
olikin tosi hyvä”, arvioi Emil, 10.

PE L I LL I N E N  TA R I N A .  Tämän 
kirjan juoni muuttuu sen mukaan, 
millaisia valintoja lukija tekee. 
Lähdetkö katsomaan virtahepoja 
vai kissapetoja? Uskallatko siir-
tyä polulta pikkutielle? Kirjaa on 
helppo lukea, sillä kappaleet ei-
vät ole pitkiä. ”Tosi hauska idea”, 
arvioi testilukija.

H E L PP O  LU K E A .  Helmin isosis-
ko Lilja on menossa ratsastuslei-
rille ja antaa Helmin olla eläinhoi-
tolan ylilääkäri. Samaan aikaan 
eläinhoitolaan tulee vakava tauti. 
Miten Helmi ratkaisee sen? ”Tari-
na oli aika hyvä ja sopivan pitkä 
 lukea putkeen”, arvioi Lilja, 9.

Cristal Snow ja 
Kati Vuorento 
(kuvitus): Penni 
Pähkinäsydän ja 
kauhea kadotus-
kakku (Otava)

Markku  
Yli-Erkkilä:  
Tehtävä  
eläintarhassa  
(Epic Ermine)

Vuokko Hurme  
ja Tiina Konttila: 
Eläinhoitola  
Pehmo ja  
pumpulirutto 
(WSOY)
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TROLLS: MAAILMANKIERTUE
Kesto: 1 h 36 min
Ohjaus: Walt Dohrn
Ikäraja: K-7
Juoni: Eräänä päivänä kuningatar Pop-
py saa kuulla, että trollien suku on pal-
jon suurempi kuin hän on tiennytkään. 
Trollien heimot ovat levittäytyneet kuu-
teen maahan, joista 
jokainen on omis-
tautunut omalle 
musiikkityylilleen. 
Poppy ilahtuu mah-
dollisuudesta saada 
uusia ystäviä eikä 
suostu kuuntele-
maan isänsä varoi-
tuksia siitä, että 
kaikki trollit eivät 
välttämättä ole yh-
tä hyväsydämisiä 
kuin Poppy. 

Arvio: Laita tanssikengät jalkaan ja val-
mistaudu hytkymään, sillä tämän eloku-
van rytmit vievät mennessään! 5-vuoti-
as uskalsi katsoa elokuvan vanhemman 
seurassa, eikä 12-vuotiaskaan katsoja 
ehtinyt pitkästyä.

CARROT KITCHEN
Juju: lapsille tarkoitettu mobiilisovel-
lus, jonka avulla voi leipoa tai laittaa 
ruokaa.
Vaikeus taso: valittavissa.
Ikäraja: suositus 6 vuotta.

Carrot Kitchen -sovelluksessa on lap-
sille sopivia resepte-
jä sekä leivontaan 
että ruuanlaittoon. 
Jokaisessa reseptis-
sä on ohjevideo, jos-
sa selitetään, mitä 
pitää tehdä. Samal-
la voi ottaa mallia 
videossa kokkaa-
vasta lapsesta. Vi-
deoissa on hauskoja 
ilmeitä ja äänite-
hosteita, ja jokaisen 
kohdan voi katsoa 

niin monta kertaa kuin tarvitsee. Hyvä 
juttu on myös se, että sovelluksessa on 
kello, joka ottaa aikaa esimerkiksi ka-
kun paistamiselle tai perunoiden kypsy-
miselle. Testaajien suosikkireseptejä 
ovat esimerkiksi pitsaleivät, uuniperu-
nat ja savulohipasta.
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