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”Att skriva lätt är svårt”

Hur skriver man för att fängsla nybörjar-

läsaren? Två som har funderat mycket på 

det är författarna Moni Nilsson och Cecilia 

Lidbeck. Korta meningar, stor stil och få 

stavelser i all ära – men det allra viktigaste 

är ändå berättelsen. 

 

Utmaningen när man skriver lättläst är 

just att berätta om stora känslor med små 

medel. Att kunna se begränsningen som en 

kreativ kraft. Lilla Piratförlagets lättlästa 

serier Hemliga Fyran och Äventyr i Paradiset 

har fått ett lysande mottagande av såväl 

recensenter som läsare. Läs mer om dem på 

nästa uppslag. 

Erik Titusson
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Åh, nej! Lilla Ugglan har ramlat ner från sitt bo 
och kommit bort från sin mamma. 
Som tur är finns vänner i skogen, redo att hjälpa 
till. Chris Haughtons roliga och ömsinta bilderbok 
har tagit världen med storm. 

Den irländske illustratören Chris Haughton har uppmärksammats av Time Magazine som en av världens främsta designers (Design 100). Han är ständigt på resande fot och skrev och illustrerade Mamma borta när han arbetade med fair-trade i Korea och Mexiko. 

Mamma borta

Text och bild: Chris Haughton

Översättning: 

      Gunilla Halkjaer Olofsson

Inbunden 32 sidor

Från 3 år

Utkommer i november

ISBN: 978-91-87027-30-7

Best of British Illustration Gold Prize 2010 (UK)

Picturebook of the Year 2012 (NL)

Prix Sorcières 2012 (FR)

Prix P’tits Mômes  2012 (CH)

Childrens Book of the Year 2011 (IRE)

”En enastående litterär och visuell prestation!” 
Irish Times



Slatten har bestämt sig. Han ska sova hos Kakan 
ändå. Hur nervöst det än killar i magen. 

När han sitter i so,an hemma hos Kakan känns 
det mysigt. Om det bara inte vore för alla spöken. 

Spöknatt är tredje boken om Kakan och Slattens 
äventyr tillsammans i Paradiset. 

- Det finns nog många spöken i såna här 
hus, säger Kakan.

Det tror Slatten också. Han hör dem 
hur tydligt som helst.

Det knäpper i väggarna och golven.

Äventyr i Paradiset: SpöknattText: Moni Nilsson
Bild: Elin Lindell
Inbunden 64 sidor
Från 6 år
Utkommer i januari
ISBN: 978-91-87027-16-1

Succéserierna

ÄVENTYR I PARADISET

De här berättelserna har allt som 
böcker för nybörjarläsare ska ha: 
en riktigt bra historia, bra språk, 
personer man lär känna på djupet 
och roliga bilder. Lyckliga alla 
nybörjarläsare som får dessa fina 
böcker i sin hand.

     Barnens bokklubb

Äventyr i Paradiset

Lättläst

Moni Nil!on Elin Linde"
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Äventyr i Paradiset
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Det är en sådan där urtrist dag. I det stora 
huset sitter Hemliga Fyran och har tråkigt. 
Men när gänget drar till torget händer något 
oväntat: Hunden Prutten hittar en skatt!

Det är ett skrin. Ett fint skrin med 
krusiduller på locket. 

Peggy öppnar det - och blir alldeles 
blek. 

“Jag vill också se!” gnäller Pyret. 
“Visa oss också!”

 Äntligen har stans bästa deckarklubb fått ett 
nytt mysterium att lösa. 

Den är perfekt precis innan man ska gå och lägga sig (...) eller när man vaknar på mor-gonen och vill ha en bra start på dagen. 
 Magnus Utvik, SVT om Hunden som försvann

Hemliga Fyran: Prutten hittar 

en skatt

Text: Cecilia Lidbeck

Bild: Bettina Johansson

Inbunden 64 sidor

Från 6 år

Utkommer i januari

ISBN: 978-91-87027-18-5

Lättläst

Cecilia Lidbeck
Bettina Johansson

Hunden som 
försvann

Lättläst

Cecilia Lidbeck

Bettina Johansson

spökjakt!

fortsätter!



Mystiska saker händer i Billies och 

hennes mammas nya hem. Det är som att 

huset inte vill ha dem där. Tillsammans 

med vännen Aladdin börjar Billie forska 

i husets mörka historia. En historia som 

leder hela vägen fram till den natt då 

Billie plötsligt vaknar av att någon, eller 

något knackar på hennes fönster.  

Kristina Ohlsson tillhör Sveriges absoluta 

deckarelit. Hennes böcker om Fredrika 

Bergman har alla legat på topplistor, inte 

bara i Sverige. Glasbarnen är hennes 

första bok för unga läsare. 

Glasbarnen

av Kristina Ohlsson

Inbunden

Från 8 år

Utkommer i januari

ISBN: 978-91-87027-32-1



David Wibergs alter ego Linnea, 16 eller 

typ 17, skriver direkt från hjärtat i sin 

anteckningsbok. Om vänskapen med 

Janine. Om kärleken till Antony. Och 

längtan till Peace and Love-festivalen då 

ALLT ska hända. 

David Wiberg var med och grundade 

humorkollektivet Varanteatern och är 

verksam inom scen- och bildkonst. 

Föreställningarna där David spelar 

den 16-åriga Linnea, Svart Tulpan och 

Dagboksanteckningar från ett källarhål 

har fått lysande recensioner. Nu har 

Linnea fått en egen bok. 

Sagt om föreställningen 

Dagboksanteckningar från ett källarhål: 

Dagboksanteckningar från ett källarhål 

tar knappt en timme att spela och ändå 

är det en resa till en annan galax, till ett 

tonårstjejuniversum som påminner om 

en underjord av sorg. Trots det skrattar 

publiken ofta åt det exakta, åt superironin 

och vämjelsen inför alla vuxnas 

pinsamheter. Kort sagt: Linnea är värd att 

älska – detta gäller möjligen också David 

Wiberg.

Lars Ring, SvD

QR-kod: Skanna och se Linnea 

presentera sin bok. 

Dagboksanteckningar från 

ett källarhål

av David Wiberg

Från 14 år

Utkommer i januari

ISBN: 978-91-87027-05-5



Upptäck fler böcker från 
Lilla Piratförlaget!

3-7
Bockarna Bruse på badhuset
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Gry Moursund
Översättning: Pija Lindenbaum
ISBN: 978-91-87027-14-7

Veke och den röda baddräkten
Text: Charlotta Lannebo
Bild: Emma Göthner
ISBN: 978-91-87027-11-6

Vad gör Varulven när han inte 
bits?
Johan Wanloo
ISBN: 978-91-87027-12-3

Hej, det är jag!
Nina E. Grøntvedt
Översättning: Karin Nyman
ISBN: 978-91-87027-13-0

Den eviga eldens magi:
Alex och Corinthia
Patrik Bergström
ISBN: 978-91-87027-06-2

14+
Om det var krig i Norden
Janne Teller
Översättning: Karin Nyman
ISBN: 978-91-87027-21-5

6-9
Doktor Proktors pruttpulver
Jo Nesbø
Översättning: Barbro Lagergren
ISBN: 978-91-87027-24-6

Kan du vissla Johanna
Text: Ulf Stark
Bild: Anna Höglund
ISBN: 978-91-87027-15-4

Maj-Britt, Mars-Britt och 
mopsen Muntermor
Text: Anne Holt
Bild: Anne Holt
Översättning: Barbro Lagergren
ISBN: 978-91-87027-04-8

Mystiska Milla och 
Frihetsgudinnans hemlighet
Text: Unni Lindell
Bild: Fredrik Skavlan
Översättning: Barbro Lagergren
ISBN: 978-91-87027-20-8

0-3
Pom och Pim
Text: Lena Landström
Bild: Olof Landström
ISBN: 978-91-87027-26-0

ensam här igen ...Lämna mig inte 

(PS: Allt jag kommer att berätta nu är 1 10% sant!! !)

Vad gor 
varulven 
 när han inte bits?

JOHAN WANLOO

9-12


