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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

SYMBOLIT. Jännittävä   Hauska   Opettavainen   Pehmo   Outo

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.
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