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Tvillingböcker stödjer och utvecklar aktiv tvåspråkighet hos barn. Bokpaketet för barn innehåller en och 
samma titel på två språk. Barnböcker som är utgivna både på finska och svenska kan läggas tillsammans i ett 
tvillingpaket. På institutets boklista har böcker som fått en översättning markerats med röd text Originaltitel / 
Alkuteos. Det finns även böcker som är utgivna med parallelltext på finska och svenska inom samma pärmar.
Kaksikielinen kirjapaketti tukee lapsen aktiivista kaksikielisyyttä ja sen kehittymistä. Lasten kirjapaketti 
sisältää saman nimekkeen kahdella kielellä. Jos lastenkirja on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi, niistä 
voidaan laatia kaksikielinen kirjapaketti. Instituutin kirjalistassa käännöskirjat on merkitty punaisella tekstillä: 
Originaltitel / Alkuteos. On myös kirjoja, joissa suomen- ja ruotsinkielinen teksti ovat rinnakkain samojen 
kansien välissä.

BIBLIOTEKETS TVILL INGBÖCKER PÅ F INSKA OCH SVENSKA /
K IRJASTON KAKSIKIELINEN KIRJAPAKETTI  SUOMEKSI  JA 
RUOTSIKSI
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Nominerade t i l l  F in land ia  Jun io r  2018 /  Las ten-  ja 
nuor tenk i r ja l l i suuden F in land ia -ehdokkaat  2018

Anttonen, Taru, Karppinen, Milla: Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille) – 
Kertomuksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan, Into Kustannus, 2. p., 2018 (FI)
Berättelser i sagans form för alla åldrar om djärva finska kvinnor.
Satumuotoon kirjoitettuja tarinoita rohkeista suomalaisista naisista kaikenikäisille.

Hai, Magdalena: Kolmas sisar, Serie / Sarja: Royaumen aikakirjat 1, Otava, 2018 (FI) 
Fantasy för ungdomar / Fantasiaa nuorille
Häxorna ger sig ut på äventyr i den nya, mangainspirerade äventyrsseriens första del.
Noidat seikkailevat Mangahenkisen uuden seikkailusarjan ensimmäisessä osassa.

Hurme, Maija, Hurme, Anssi: Originaltitel / Alkuteos: Skuggorna, Schildts & Söderströms, 
2018 (SV) / Varjostajat, Kustantamo S&S, 2018 (FI) Bilderbok / Kuvakirja
En berättelse om ett barn och om en besynnerlig varelse som ingen annan kan se.
Tarina lapsesta ja oudosta hahmosta, jota kukaan muu ei näe.

Mattila, Riina: Järistyksiä, WSOY, 2018 (FI) Ungdomsroman / Nuortenromaani
Om behovet att bli accepterad och älskad för den man är.
Tarpeesta tulla kohdatuksi ja rakastetuksi sellaisena kuin todella on.

Vuori, Sanna Sofia, Bondestam, Linda: Originaltitel / Alkuteos: Ägget, Förlaget M, 2018 
(SV) / Muna, Teos, 2018 (FI) Bilderbok / Kuvakirja
Bilderboken tar upp frågan som barnet ställer: Var kommer jag ifrån?
Kuvakirja käsittelee lapsen kysymystä: Mistä minä tulen?

Vinnaren av F in landia Junior  2018 /  Lasten-  ja  nuor tenk i r ja l l isuuden 
F in land ia -pa lk innon vo i t ta ja  2018

Enoranta, Siiri: Tuhatkuolevan kirous, WSOY, 2018 (FI) Fantasy för ungdomar / 
Fantasiaa nuorille
Tuhatkuolevan kirous är ett magiskt äventyr om fördomar och om rädslan för det som är 
främmande. Vad är rätt och vad är fel?
Tuhatkuolevan kirous on maaginen seikkailu  ennakkoluuloista ja vierauden pelosta. Mikä on 
oikeaa ja mikä on väärää?

Författaren har varit flerfaldigt nominerad till Runebergs-, 
Finlandia Junior-, Topelius- och även till Kuvastaja-priset för årets 
bästa finska fantasybok. Förutom ett mindre antal litteraturpriser så 
har hon fått Topeliuspriset för sin fantasyberättelse Surunhauras, 
lasinterävä (2015).
Kirjailija on ollut useasti Runeberg-, Lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
Finlandia-, Topelius- ja fantasiakirjallisuus Kuvastaja-
palkintoehdokkaana. Monien pienempien kirjallisuuspalkintojen 
lisäksi hän on saanut Topelius-palkinnon fantasiakertomuksestaan 
Surunhauras, lasinterävä (2015).
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Rim,  ramsor  /  Loru ja ,  le ikke jä

D ik te r  /  Runo ja

Pulli, Elina, Pertamo, Karoliina: Sylisampo, Lasten Keskus, 2018 (FI)
Rim och ramsor i Kalevala-stil för babyfamiljens gemensamma stunder.
Kalevalahenkisiä loruja vauvaperheen yhteisiin hetkiin.

Happonen, Kaisa, Miettinen, Karri: Revi se – ja kokoa maailma uusiks!, WSOY, 2018 (FI)
Rapartistens djärva och nydanande diktbok inspirerar till en diktrevolution.
Rap-artistin rohkea ja uudenlainen runokirja innostaa runovallankumoukseen.

Itkonen, Jukka, Pikkujämsä, Matti: Tukaani puussa, Lasten Keskus, 2018 (FI)
Exotiska djur marscherar fram i den illustrerade diktboken.
Eksoottiset eläimet marssivat esiin kuvitetussa runokirjassa.

Korolainen, Tuula, Talvitie, Virpi: Taivasta hipoo hännänpää – Valitut runot 1990, Lasten 
Keskus, 2018 (FI)
Den nya diktsamlingen bjuder på 150 dikter från tre årtionden.
Uusi runokokoelma tarjoaa 150 runoa kolmelta vuosikymmeneltä.

Laaksonen, Heli, Vasko, Anne: Ykköne – tehtäis kerranki numero!, WSOY, 2018 (FI)
Sifferbok på dialekt för barn.
Murrenumerokirja lapsille.

Pekböcker  fö r  de  a l l ra  mins ta ,  0–3  å r  /  Ka tse luk i r jo ja  perheen 
p ien immi l le ,  0–3  vuo t ia i l l e
Airola, Sari: Vuh! Vuh! Kuka siellä?, Teos, 2018 (FI)
En bildfaktabok om hundar för de minsta i familjen.
Kuvatietokirja koirista perheen pienimmille.

Pertamo, Karoliina: Originaltitel / Alkuteos: Kaninen gillar, Schildts & Söderströms, 
2018 (SV) / Pupu tykkää, Kustantamo S&S, 2018 (FI)
Den glada bilderboken presenterar djurkompisar.
Iloisessa kuvakirjassa esitellään eläinystäviä.

Sandelin, Annika, Bondestam, Linda: Originaltitel / Alkuteos: Säg hej!, Förlaget M, 2017 
(SV) / Sano hei!, i översättning av / kääntäjä: Marttinen, Tittamari, Etana Editions, 2017 
(FI)
En interaktiv äventyrsbok i dragspelsform för de allra minsta.
Vuorovaikutteinen, haitarikirjan muotoinen seikkailu aivan pienimmille.

Bi lderböcker,  3–7  å r  /  Kuvak i r jo ja ,  3–7  vuo t ia i l l e
Havukainen, Aino, Toivonen, Sami: Tatu ja Patu, elämä ja teot, Otava, 2018 (FI)
En jubileumsbok om Sixten och Blixten ända från barndomen till i dag.
Juhlakirja Tatusta ja Patusta lapsuudesta nykypäivään.

SKÖNLITTERATUR /  KAUNOKIRJALLISUUS
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Havukainen, Aino, Toivonen, Sami: Tatu ja Patu etsivinä – Tapaus Puolittaja, Otava, 2018, 
4. p., 2018 (FI)
De helknasiga bröderna förvandlas till detektiverna Sixten och Blixten.
Oudoista veljeksistä tulee etsivä Tatu ja etsivä Patu.

Helander, Seija: Tauno ja Nelli evakkomatkalla, Serie / Sarja: Tauno ja Nelli; 1, Avain, 
2017 (FI)
En barnbok om evakuerade nallar lär oss historia och medmänsklighet.
Lastenkirja evakkonalleista opettaa historiaa ja inhimillisyyttä.

Isto, Sanna, Nuotio, Eppu, Airola, Sari: Typy ja paukutteleva peikko, Serie / Sarja: Typy 
4, Bazar, 2018 (FI)
En flicka träffar ett troll i bilderbokseriens fjärde del.
Lastenkuvakirjasarjan neljännessä osassa tyttö tapaa peikon.

Kanto, Anneli, Katto, Noora: Virtaset huvipuistossa, Serie / Sarja: Viisi villiä Virtasta 10,  
Karisto, 2018 (FI)
Bilderbok nr 10 om känslor och vardagsliv hos familjen Virtanen.
10. kuvakirja Virtasen perheen arjesta ja tunteista.

Kirkkopelto, Katri: Mollistavia mietteitä, Serie / Sarja: Molli, Lasten Keskus, 2018 (FI)
I Mollis sällskap får man gråta och skratta när man försöker förstå sina känslosvall.
Mollin seurassa saa itkeä ja nauraa kun yritttää ymmärtää tunnekuohujaan.

Känkänen, Juhani: Aurinko paistaa, Apo Apponen!, Teos, 2018 (FI)
Apo Apponen ska ut på lekparksutflykt.
Apo Apponen lähtee leikkipuistoretkelle.

Louhi, Kristiina: Tomppa ja Kerttu-kirjatoukka, Serie / Sarja: Tomppa, Tammi, 2018 (FI)
Tompa och lillasyster Kerttu bekantar sig med det nya Centrumbiblioteket Ode.
Tomppa ja pikkusisko Kerttu tutustuvat uuteen Helsingin keskustakirjasto Oodiin.

Mander, Sanna, Sarve, Anna: Originaltitel / Alkuteos: Prilliga prinsessboken, Schildts & 
Söderströms, 2018 (SV) / Prinsessakirja, i översättning av / kääntäjä: Sjöblom, Sirkka, 
Kustantamo S&S, 2018 (FI)
En bilderbok om prinsessliv och om riktiga prinsessor.
Kuvakirja prinsessojen elämästä sekä oikeista prinsessoista.

Ninka, Reittu: Oma rakas supernapa, Otava, 2018 (FI)
Bilderboken hjälper till att förstå att alla duger som de är.
Kuvakirja auttaa ymmärtämään, että jokainen on hyvä juuri sellaisena kuin on.

Nopola, Tiina, Lindman, Mervi: Siiri ja koppava kaniini, Serie / Sarja: Siiri, Tammi, 2018 
(FI) Även som ljudbok / Myös äänikirjana
Någon stjäl Siris morötter.
Joku näpistää Siirin porkkanat.

Nousiainen, Inka, Kettunen, Satu: Olematon Olga, Otava, 2018 (FI)
Om vikten av att mötas och bli sedd.
Kohtaamisen ja nähdyksi tulemisen tärkeydestä.
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Ser ie r  /  Sar jakuv ia

BOKRÅDET REKOMMENDERAR:  TOP 5  B ILDERBÖCKER /
K IRJARAATI  SUOSITTELEE:  TOP 5  KUVAKIRJAA

1. Louhi, Kristiina: Tomppa ja Kerttu-kirjatoukka, Serie / Sarja: Tomppa, Tammi, 
2018 (FI)

2. Pertamo, Karoliina: Originaltitel / Alkuteos: Kaninen gillar, Schildts & 
Söderströms, 2018 (SV) / Pupu tykkää, Kustantamo S&S, 2018 (FI)

3. Ninka, Reittu: Oma rakas supernapa, Otava, 2018 (FI)

4. Airola, Sari: Vuh! Vuh! Kuka siellä?, Teos, 2018 (FI)

5. Sandelin, Annika, Bondestam, Linda: Originaltitel / Alkuteos: Säg hej!, Förlaget 
M, 2017 (SV) / Sano hei!, i översättning av / kääntäjä: Marttinen, Tittamari, 
Etana Editions, 2017 (FI)

Ellilä, Kirsti: Niilon joulukoulu – Joulun kulttuuri- ja aatehistoriaa lapsille ja 
lapsenmielisille, Raakku, 2018 (FI) För hela familjen / Koko perheelle
En inledning till julens kultur- och idéhistoria i serieform.
Sarjakuvamuotoinen johdatus joulun kulttuuri- ja aatehistoriaan.

Sagor  /  Sa tu ja
Alasalmi, Päivi, Haapamäki, Laura: Unten puutarha ja muita satuja, Tammi, 2018 (FI)
Ut på äventyr till en österländsk magisk värld i den illustrerade sagoboken.
Kuvitetuissa satukirjassa seikkaillaan itämaisessa taikamaailmassa.

Dieckmann, Maijaliisa: Metsäkeiju Siiri Sinisiipi, Avain, 2018 (FI)
En hjälpsam skogsfé och hennes vän tar sig an jobbiga situationer i kvällssagoboken.
Avulias metsäkeiju ja hänen ystävänsä käsittelevät hankalia tilanteita iltasatukirjassa.
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Skön l i t te ra tu r,  10–13 år  /  Kaunok i r ja l l i suus ,  10–13-vuo t ia i l l e

Bagge, Tapani, Cruz, Carlos da: Aavehevosen arvoitus, Serie / Sarja: Apassit 1, Karisto, 
2018 (FI) Historisk äventyrsroman / Historiallinen seikkailuromaani
Den första delen i den nya deckarserien Apassit.
Uusi Apassit-nimisen dekkarisarjan ensimmäinen osa.

Hai, Magdalena, Teemu, Juhani: Painajaispuoti ja kamala kutituspulveri, Serie / Sarja: 
Lukupalat, WSOY, 2018 (FI)
Det lovas spänning och humor när en ny expedit anländer till Mardrömsboden.
Luvassa jännitystä ja huumoria kun Painajaispuotiin tulee uusi apulainen.

Parvela, Timo, Pitkänen, Pasi: Kepler62 – Uusi maailma – Kaksi heimoa, Werner 
Söderström, 2018 (FI)
Första delen i ett nytt rymdäventyr om barn som ger sig av till okända planeter.
Tuntemattomille planeetoille lähtevien lasten elämää avaruusseikkailun uudessa osassa.

Sandelin, Annika, Bondestam, Linda: Originaltitel / Alkuteos: Nattsvart och underbart, 
Serie / Sarja: Yokos nattbok; 3, Förlaget M, 2018 (SV) / Yönmustaa ja ihanaa, Serie / 
Sarja: Yokon yökirja; 3, i översättning av / kääntäjä: Nikula, Jaana, Teos, 2018 (FI)
Den prisade bokseriens tredje del om den 12-åriga Yoko.
Ylistetyn kirjasarjan kolmas osa 12-vuotiaasta Yokosta.

Skön l i t te ra tu r,  7–10 år  /  Kaunok i r ja l l i suus ,  7–10-vuo t ia i l l e
Ala-Harja, Riikka: Kahden perheen Ebba, Otava, 2018 (FI)
Bokseriens andra del om femteklassaren Ebba som växer upp i en styvfamilj.
Kirjasarjan toinen osa uusperheessä kasvavasta viidesluokkalaisesta Ebbasta.

Kolu, Siri: Tarinataistelu, Serie / Sarja: Me Rosvolat, Otava, 2018 (FI)
I Jag och rövargänget-seriens senaste bok ordnar man en berättartävling.
Me rosvolat -kirjasarjan uusimmassa osassa järjestetään tarinakilpailu.

Noronen, Paula, Närhi, Kati: Yökoulu ja noidutut tossut, Tammi, 2018 (FI) Lättläst / 
Helppolukuinen
Vampyrflickan och zombiepojken letar efter förtrollade tofflor.
Vampyyrityttö ja zombipoika etsivät noiduttuja tossuja.

Parvela, Timo: Ella ja kaverit mestarikokkeina, Serie / Sarja: Ella ja kaverit, Tammi, 2018 
(FI) Även som ljudbok / Myös äänikirjana
Ella och hennes kompisar gruffar om sina älsklingsrätter.
Ella ja kaverit kinastelevat lempiruoistaan.

Teräs, Mila, Wihersaari, Silja-Maria: Hotelli Hämärä ja kummituspurkki, Serie / Sarja: 
Kirjakärpänen, Karisto, 2018 (FI) Lättläst / Helppolukuinen
Barnen undersöker det gamla hotellets mysterier.
Lapset tutkivat vanhan hotellin mysteereitä.
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Skön l i t te ra tu r,  13–17 år  /  Kaunok i r ja l l i suus ,  13–17-vuo t ia i l l e
Delikouras, Aleksi: Nörtti 1 – New game, Serie / Sarja: Nörtti 1, Otava, 2018 (FI);
Delikouras, Aleksi: Nörtti 2 – Next level, Serie / Sarja: Nörtti 2, Otava, 2018 (FI);
Delikouras, Aleksi: Nörtti 3 – Gamer over, Serie / Sarja: Nörtti 3, Otava, 2018 (FI);
Delikouras, Aleksi: Nörtti 4 – Pro gamer, Serie / Sarja: Nörtti 4, Otava, 2018 (FI)
Nörtti-serien om tonårspojken som lever i den virtuella världen.
Nörtti-sarja virtuaalimaailmassa elävästä teinipojasta.

Erlandsson, Karin: Originaltitel / Alkuteos: Fågeltämjaren, Serie / Sarja: Legenden om 
ögonstenen 2, Schildts & Söderströms, 2018 (SV) / Linnunkesyttäjä, i översättning av / 
kääntäjä: Kojo, Tuula, Serie / Sarja: Taru Silmäterästä 2, Kustantamo S&S, 2018 (FI) 
Sagoromanserie i fyra delar / Neliosainen saturomaanisarja
Seriens andra del fortsätter berättelsen om Pärlfiskaren, som vann Runeberg Junior 2018.
Sarjan toinen osa jatkaa vuoden 2018 Runeberg Junior-palkittua tarinaa Helmenkalastaja.

Haanpää, Päivi, Riikonen, Marika: Tusina – Novelleja, Art House, 2. p., 2018 (FI) Noveller 
/ Novelleja
Noveller för unga i olika typer av genrer.
Monen tyylilajin novelleja nuorille.

Ihonen, Essi: Ainoa taivas, WSOY, 2018 (FI) Även som CD-bok / Myös CD-äänikirjana
En uppväxtskildring om en ung flicka som försöker frigöra sig från ett religiöst samfund.
Kasvutarina nuoresta tytöstä, joka pyristelee irti uskonnollisesta yhteisöstä.

Simukka, Salla: Sytytä valot! – Sammuta valot!, Tammi, 2018 (FI) Noveller / Novelleja
Hemska och härliga berättelser om ungdomars liv i novellsamlingen.
Kauheita ja kauniita tarinoita nuorten elämästä kertomuskokoelmassa.

Turtschaninoff, Maria: Originalspråk / Alkuteos: Breven från Maresi, Serie / Sarja: 
Krönikor från Röda klostret; 3, Förlaget M, 2018 (SV) / Maresin voima, i översättning 
av / kääntäjä: Kyrö, Marja, Serie / Sarja: Punaisen luostarin kronikoita; 3, Tammi, 2018 
(FI) Fantasy / Fantasia
Fantasyseriens första del, Maresi, vann Finlandia Junior 2014.
Fantasiasarjan ensimmäinen osa, Maresi, voitti Finlandia Junior-palkinnon vuonna 2014.

Waris, Helena: Vedenkehrääjä, Otava, 2018 (FI) Fantasy / Fantasia, Dystopi / Dystopia
Fortsättning till berättelsen Linnunsitoja om de allvetande maskinerna som behärskar världen.
Jatkoa Linnunsitoja-kertomukselle kaikkitietävien koneiden hallitsemasta maailmasta.
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BOKRÅDET REKOMMENDERAR:  TOP 5  SKÖNLITTERATUR /
K IRJARAATI  SUOSITTELEE:  TOP 5  KAUNOKIRJALLISUUS

1. Anttonen, Taru, Karppinen, Milla: Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille) – 
Kertomuksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan, Into Kustannus, 2. p., 
2018 (FI)

2. Teräs, Mila, Wihersaari, Silja-Maria: Hotelli Hämärä ja kummituspurkki, Serie 
/ Sarja: Kirjakärpänen, Karisto, 2018 (FI) Lättläst / Helppolukuinen

3. Pulli, Elina, Pertamo, Karoliina: Sylisampo, Lasten Keskus, 2018 (FI) Rim och 
ramsor / Loruja ja leikkejä

4. Hai, Magdalena, Teemu, Juhani: Painajaispuoti ja kamala kutituspulveri, Serie / 
Sarja: Lukupalat, WSOY, 2018 (FI)

5. Tiainen, Marja-Leena: Hiekalle jätetyt muistot, Avain, 2018 (FI)

Lät t läs t  fö r  barn  och  ungdomar  /  Las ten  ja  nuor ten  se lkok i r ja t

Helander, Seija, Stolt, Anne: Tauno ja Nelli ja hirmuinen sanahiiri, Serie / Sarja: Tauno ja 
Nelli; 2, Avain, 2018 (FI) Börja läsa / Juuri lukemaan oppiville
Bilderbokseriens del nr två om de evakuerade nallarna uppmuntrar till vänskap.
Evakkonalleista kertova kuvakirjasarjan toinen osa kannustaa ystävyyteen.

Lehtinen, Nora, Muhonen, Anne: Aino, Matias ja hauskat lomapäivät, Pieni Karhu, 2018 
(FI) Lättläst, 6–10 år / Selkokirja, 6–10 vuotiaille
Den lättlästa boken innehåller tre olika berättelser om Ainos och Matias somriga vardagar.
Selkokirja sisältää kolme erillistä tarinaa Ainon ja Matiaksen kesäisistä arkipäivistä.

Tiainen, Marja-Leena: Hiekalle jätetyt muistot, Avain, 2018 (FI) Lättläst ungdomsbok / 
Nuorten selkokirja
En ombearbetad, lättläst berättelse om en flicka, som överlevde Tsunamin i Thailand 2004.
Selkokirjaversioon muokattu tarina tytöstä, joka selvisi vuoden 2004 jättiläisaallosta 
Thaimaassa.

Turtschaninoff, Maria: Helsingin alla, bearbetning till lättläst / selkokirjaksi muokannut: 
Kaivosoja-Jukkola, Leena, Kehitysvammaliitto, 2. p., 2017 (FI) Fantasy / Fantasia
En fantasybok för ungdomar tar med läsaren in i ett äventyr som börjar under Helsingfors.
Nuorten fantasiakirja kuljettaa lukijan seikkailuun, joka alkaa Helsingin alla.
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Fack l i t te ra tu r  fö r  barn  /  Tie tok i r ja l l i suus  laps i l l e

Aho, Marja: Täältä tullaan, keski-aika!, Myllylahti, 2018 (FI)
Medeltida karnevalstämning med äkta fakta i den rikt illustrerade bokserien.
Aitoja faktoja keskiajan karnevaalin tunnelmissa runsaasti kuvitetussa kirjasarjassa.

Erra, Satu, Erra, Johannes, Partanen, Ilona: Todellisten prinsessojen kirja – Vahvoja 
kuninkaallisia naisia Hatshepsutista Victoriaan, Tammi, 2018 (FI)
Vinnarboken i fackbokstävlingen berättar om riktiga prinsessor runt om i världen.
Tietokirjakilpailun voittajakirja kertoo oikeista prinsessoista ympäri maailmaa.

Levanto, Marjatta, Vuori, Julia: Pelottelun käsikirja, Teos, 2018 (FI)
En faktabok om allsköns djävlar och om varelser från olika håll i världen som injagar skräck.
Tietokirja kaikenkarvaisista paholaisista ja pelottelijoista eri puolilta maailmaa.

Marttinen, Tittamari, Stolt, Anne: Lasten matkaopas Eurooppaan, Avain, 2018 (FI)
16 resmål till storstäderna för den gemensamma lässtunden eller för barnens egen läsning.
16 matkakohdetta suurkaupunkeihin yhteiseen lukuhetkeen tai lasten itsensä luettaviksi.

Suuri kuvasanakirja, Sanoma Media Finland, 2018 (FI)
En färggrann bildordbok med över 800 ord för barn på daghems- och förskolenivå.
Värikäs kuvasanakirja päiväkoti- ja eskari-ikäisille sisältää yli 800 sanaa.

Virtanen, Leena, Pelliconi, Sanna: Minna Canthin uskomaton elämä ja vaikuttavat teot, 
Serie / Sarja: Suomen supernaisia 1, Teos, 2018 (FI)
Barnens faktabok leder in läsarna på funderingar om jämlikhet och människovärde.
Lasten tietokirja johdattaa lukijat pohtimaan tasa-arvoa ja ihmisarvoa.

BOKRÅDET REKOMMENDERAR:  TOP 3  FACKLITTERATUR /
K IRJARAATI  SUOSITTELEE:  TOP 3  T IETOKIRJALLISUUS

1. Virtanen, Leena, Pelliconi, Sanna: Minna Canthin uskomaton elämä ja vaikuttavat 
teot, Serie / Sarja: Suomen supernaisia 1, Teos, 2018 (FI)

2. Erra, Satu, Erra, Johannes, Partanen, Ilona: Todellisten prinsessojen kirja – 
Vahvoja kuninkaallisia naisia Hatshepsutista Victoriaan, Tammi, 2018 (FI)

3. Marttinen, Tittamari, Stolt, Anne: Lasten matkaopas Eurooppaan, Avain, 2018 
(FI)




