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Sommarens räddning
Lagom till sommaren pratar alla om vädret. Ska vi äta ute eller inne? 
Åka till stranden eller till stan? Det finns en sysselsättning som 
alltid funkar: att sommarläsa!
 
Sommarläsningen är den oavbrutna långläsningen, som bara fort-
sätter – på stranden eller i parken när solen skiner, eller inomhus 
när det regnar. 

Utöver vädret kommer det också pratas om fotboll i sommar. Hur 
kommer det att gå för Sverige i fotbolls-EM? Nu har vi lösningen för 
det också. Oavsett om solen skiner eller om det regnar och oavsett 
om Sverige går långt eller inte i EM, så kan du läsa en bok. Varför 
inte en bok om fotboll? 

Erik Titusson
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Det är jag som är vargen … 
och nu kommer jag!
av Bénédicte Guettier
Översättning: Erik Titusson
Board book 22 sidor
Från 0 år
Utkommer 18 maj
ISBN: 978-91-87707-35-3

Bénédicte Guettier är född och bosatt i 

Frankrike där hon arbetat som illustratör 

och bilderboksförfattare sedan början av 

1990-talet. Supersuccén Det är jag som är vargen … 

och nu kommer jag! är hennes första bok på svenska.

Nu kommer jag 
och tar dig!

Se på när vargen tar på sig sina strumpor, 

sin T-shirt och sina byxor. Men vad är 

vargens plan när han är färdigklädd? 

Akta dig – han kanske bits!?

Den här boken har extra tjocka sidor och en 

tygrygg som tål många läsningar. Och det 

kommer den att behöva! Det är en bäst-

säljare från Frankrike, perfekt för hög-

läsning och med roligt, lagom läskigt, slut.
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Stopp! Ingen får passera!
Text: Isabel Minhós Martins
Bild: Bernardo P. Carvalho
Översättning: Erik Titusson
Inbunden 40 sidor
Från 3 år
Utkommer  4 maj
ISBN: 978-91-87707-42-1

Vem är hjälte 

Författaren Isabel Minhós Martins och illustratören 
Bernardo P. Carvalho är födda och bosatta i Lissa-
bon där de bland annat driver ett bilderboksförlag. 
Tillsammans står de också bakom flera bilderböcker 
och har belönats med många priser genom åren.

Det var en gång en general som 
ville vara hjälte i en historia. Men 
för att bli en riktig hjälte måste 
man visa mod, överkomma faror 
och göra det som är rätt. Genera-
len i den här historien tror att det 
snabbaste sättet att bli hjälte, är att 
bara dyka upp på en boksida. Utan 
att göra något särskilt. 

Stopp! Ingen får passera! är en 
prisbelönt portugisisk bilderbok 
om vem som tar plats i historien  
och om vem som är hjälte, på 
riktigt. En aktuell bilderbok om 
motstånd och revolution!

– på riktigt?
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Remus tillhör Örnfolket och är bara 
en tvärhand hög. Bästa vännerna är 
Aquila, örnen som han rider snabbt 
och högt på, och Regina, prinsessan 
från människornas stad. Tillsammans 
beger de sig ut på ett hals brytande 
äventyr för att stilla vulkanen. 
Vulkanen som hotar att förinta hela 
Argonia. 

Vulkanen vaknar är den efterlängtade  
andra delen i trilogin Legenden 
om Örnfolket. Äventyrsfantasy för 
nybörjar läsarna med actionfyllda 
illustrationer. 

Fantasy för 
     nybörjarläsaren!

Legenden om Örnfolket: 
Vulkanen vaknar
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden 96 sidor
Från 6 år
Utkommer 1 juni
ISBN: 978-91-87707-31-5

Patrik Bergström debuterade 2012 med Den eviga 
eldens magi. Serien blev snabbt en favorit hos de 
unga fantasyläsarna. Hösten 2015 utkom Maximus 
ring, den första delen i trilogin Legenden om Örn
folket, som nu följs upp av Vulkanen vaknar. Böck-
erna är illustrerade av Filippo Vanzo från Italien.

”Språket är uttrycksfullt och målande, mening
arna är korta och koncentrerade. Filippo Vanzos 
svartvita illustrationer är uttrycksfulla, men läm
nar också till läsaren att fylla i med egna detaljer.”

Eva E:Son Fransson, BTJ
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Spänning, humor,  igenkänning 
     – och lättläst!

Penna, papper, panik är den fjärde delen i 
Pernilla Gesén och Jeanette Mildes lätt-
lästa serie Kompisböckerna – fartfyllda och 
färgstarka berättelser för nybörjarläsarna, med 
mycket igenkänning i både text och bild. I varje 
bok får vi lära känna eleverna i klassen bättre 
och denna gång är det Franz och Melvin som 
står i fokus.

Klass 1A ska ha vernissage i klassrummet. Alla för-
äldrar ska komma och titta på klassens teckningar. 
Franz älskar att rita och sätter genast igång. Hans 
bilder kommer att hänga överallt. Men så säger 
fröken Tina att barnen ska skriva också. Då blir 
Melvin glad. Men Franz skriver ingenting. Vad ska 
föräldrarna säga? 

Tidigare böcker i serien!

Spänning, humor,  igenkänning –
     och lättläst!
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Kompisböckerna: 
Penna, papper, panik
Text: Pernilla Gesén
Bild: Jeanette Milde
Inbunden 64 sidor
Från 6 år
Utkommer 8 juni
ISBN: 978-91-87707-57-5



Spänning, humor,  igenkänning 
     – och lättläst!

Tidigare böcker i serien!

Efter träningen har de genomgång i  
omklädningsrummet. Anja är lagets målvakt  
och hennes mamma, Maria, är Roffes assistent. 
– Ni vet vad som gäller, säger Roffe.
Tjejerna nickar. Om de vinner  
matchen på onsdag, går de till  
final i Sommarkuppen.

– På onsdag måste ni visa hur tuffa ni är,  
fortsätter han. Tryck till ordentligt när ni tacklar. 
Roffe slår knytnäven i handen.
– Ni måste visa vem som bestämmer på planen. 
Maria tittar bekymrat på Roffe och spelarna i 
Viktoria BK.

Fotboll på liv och död.indd   8-9 2015-12-27   15:34
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Tidigare böcker i serien!

Fotboll på liv och död är den femte delen i 
Martin Widmarks lättlästa serie om  
tidningsredaktionen Lilla Extra. Med hejd-
lös humor och högsta dramatik skapar han 
roliga och spännande äventyr, fantasifullt 
illustrerade av Kristina Grundström.

Lilla Extra: 
Fotboll på liv och död
Text: Martin Widmark
Bild: Kristina Grundström
Inbunden 64 sidor
Från 6 år
Utkommer 8 juni
ISBN: 978-91-87707-56-8

Thi och Wilma spelar fotboll i Viktoria BK och 
laddar upp inför en viktig match. Självklart 
är resten av Lilla Extra-gänget på plats för 
att rapportera. Tränaren Roffe pressar laget 
hårdare och hårdare. Plötsligt känns fotbol-
len inte lika kul längre. Men vad är det för 
hemlighet som Roffe döljer? Det bestämmer 
sig Cornelius och Petter för att ta reda på. 



Ännu värre DubbelTrubbel är den fristående fortsätt-
ningen på förra årets läsarfavorit DubbelTrubbel och är 
en bok för alla som gillar ett gott skratt, ett lyckat bus – 
eller kossor. Bakom böckerna om mästerbusarna Miles 
och Niles står den amerikanska trion Mac 
Barnett, Jory John och Kevin Cornell.

Mästerbusarna 

  är tillbaka!
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Ännu värre DubbelTrubbel
Text: Mac Barnett och Jory John
Bild: Kevin Cornell
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden 220 sidor
Från 8 år
Utkommer 27 juli
ISBN: 978-91-87707-58-2
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Dubbel-Trubbel är tillbaka – nu värre än 

någonsin! Miles och Niles, duon som utgör 

den hemliga klubben Dubbel-Trubbel, lever 

och andas bus. Ingen i hela Gäspköping kan 

ana vilka planer som smids i deras hemliga 

bus-laboratorium. Allra minst deras 

nemesis rektor Barkin. 

Men när rektor Barkin plötsligt får sparken 

ersätts han av en ännu strängare och 

listigare rektor. Nämligen gamla rektor 

Barkin, rektor Barkins pappa! Miles och 

Niles upptäcker snart att de saknar sin 

ärkefiende och är beredda att göra i princip 

vad som helst för att få honom tillbaka. 



Tidigare böcker i serien!

Happy Ending, liksom?
av Nina E. Grøntvedt
Översättning: Karin Nyman
Inbunden 384 sidor
Från 8 år
Utkommer 27 juli
ISBN: 978-91-87707-59-9

Det är första dagen i nya skolan. Oda 
snubblar när alla ser och får direkt ök-
namnet Bambi. Och det är bara början ... 
Allt är liksom helt annorlunda här: lärarna, 
klasskamraterna och inte minst rasterna. 
Lyckligtvis hittar Oda en hemlig hörna på 
skolbiblioteket. Det är också där hon hittar 
VÄRLDENS BÄSTA BOK: Romeo och Julia 
av nån som heter Shakespeare. HUR kan 
man skriva så romantiskt om något så  
dramatiskt som KÄRLEK? 

Böckerna om Oda är fyllda av humor och 
igenkänning. Genom dagboksanteck-
ningar, listor och teckningar skapar Nina 
E. Grøntvedt en trovärdig berättelse om 
vänskap, intriger, läxor och ... himla-
stormande kärlek!

Fjärde boken om Oda!

Efter supersuccéerna med Hej, det är jag!, 

Absolut okysst och Supersommar är Nina E. 

Grøntvedt nu tillbaka med den fjärde delen 

i serien om 12-åriga Oda. Happy Ending, 

liksom? är en träffsäker dagboks-

roman för slukar åldern om en 

tjej som be finner sig på gränsen 

mellan barn och ungdom.

Tidigare böcker i serien!

”Högt tempo, med tvära växlingar ... 
Nära. Boken känns äkta.”

Sydsvenskan om Hej,det är jag!
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George
av Alex Gino
Översättning: Helena Ridelberg
Inbunden 208 sidor
Från 9 år
Utkommer 11 maj
ISBN: 978-91-87707-39-1

Att vara den man är

Alex Gino är uppvuxen i New York men bor sedan 2008 i 

Oakland, Kalifornien. Hen debuterade som författare 2015 

med mellanåldersboken George. En roman som sålts till flera 

länder, hyllats av kritiker och legat högt upp på bland annat 

Goodreads Choice Awards, Kirkus Reviews och Publisher’s 

Weeklys årsbästalistor.

”Djupgående, rörande och … strålande, kom
mer den här boken att stanna kvar hos den 
som har lyckan att hitta den.”

Publisher’s Weekly, starred review

”Ginos debutroman är en känslig, insiktsfull 
skildring av ett transbarn som kommer till 
rätta med sin könsidentitet.”

Booklist, starred review

När folk ser George så tror de att de ser en 
pojke. Men hon vet att hon inte är en pojke. 
Hon vet att hon är en flicka. 

George måste hålla tyst om sin hemlighet för 
alltid, det är hon säker på. Men när hennes 
lärare uppmanar alla elever att vara med i en 
skolpjäs, så vill George spela rollen som  
Charlotte mer än något annat. Skolan låter 
henne inte ens försöka – eftersom hon är en 
pojke. George kommer på en plan. Tillsam-
mans med sin bästis Kelly hittar hon en 
lösning som gör att George inte bara får spela 
rollen som Charlotte – utan också får berätta 
vem hon själv är. På riktigt.

George är en både underhållande och viktig 
bok om att få lov att vara den man är.
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Berättelser om fotboll av några 
av Sveriges främsta författare!

På initiativ från Sveriges författar-
landslag kommer en antologi med 
nyskrivna noveller om fotboll, för 
ungdomar. Här skildras lyckan i att 
få en plats i laget, och oron för att inte 
duga. Gemenskap och utanförskap, 
laganda och elitsatsningar. Missade 
straffar, magiska räddningar,  
drömmar, vänskap och allt annat 
som är viktigt. Texterna är skrivna av 
några av våra allra främsta författare, 
med en sak gemensamt – kärleken till 
fotboll.

Gunnar Ardelius
Martin Bengtsson
Åke Edwardson
Jack Hildén
Patrik Lundberg

Johanna Nilsson
Ronnie Sandahl
Malin Stehn
America Vera-Zavala
med flera

EMSOMMAR
2016!

Fotboll är den största sporten i Sverige!
•	 Över 200 000 ungdomar spelar i fotbollslag
•	 Cirka 1 miljon svenskar är medlemmar i en fotbollsförening
•	 Var tredje idrottsaktivitet i Sverige är fotboll
•	 Svensk elitfotboll har på årsbasis runt 2,5 miljoner åskådare

       Källa: Svenska Fotbollsförbundet

En i laget
Antologi
Flexband 256 sidor
Från 12 år
Utkommer 25 maj
ISBN: 978-91-88279-02-6



Sara Lövestam har rönt framgång med flera roma-
ner – och en grammatikbok. Som eld är hennes första 
ungdomsbok, en uppmärksammad berättelse om Lollo 
och Anna och den första stora kärleken.

Som eld
av Sara Lövestam
Pocket 208 sidor
Från 12 år
Utkommer 1 juni
ISBN: 978-91-88279-03-3

En gnistrande kärlekshistoria

”Sara Lövestam skriver fram historien så tätt att en blir 
yr av längtan”
Dagens Nyheter

”Det är så känslomässigt starkt och så välskrivet, en sån 
fin romantisk historia om förälskelse, kärlek och vän
skap att jag får tårar i ögonen. Den träffar rakt in!”
Magnus Utvik, Gomorron Sverige

Jag ger dig solen
av Jandy Nelson
Översättning: Emö Malmberg
Pocket 384 sidor
Från 15 år
Utkommer 18 maj
ISBN: 978-91-88279-01-9

Jandy Nelson debuterade som författare 2010 med 
ungdomsromanen Himlen börjar här. 2014 kom Jag 
ger dig solen – en sprakande berättelse om syskon-
rivalitet och familjehemligheter, himlastormande 
kärlek och bråddjup sorg – som snabbt blev en läsar-
favorit bland såväl ungdomar som vuxna.

Himlastormande kärlek och bråddjup sorg

”En helt fantastisk bok”
Yukiko Duke, Gomorron Sverige

”Skickligt om syskonkärlek som går sönder”
Lennart Kuick, Dagens Nyheter

”Så himla härlig ... otroligt vackert språk”
Tara Moshizi, SVT Go’kväll

Sommarpocket!



Komma fram
av Rainbow Rowell
Översättning: Anna Thuresson
Pocket 352 sidor
Roman
Utkommer 15 juni
ISBN: 978-91-88279-05-7

Komma fram är en feelgoodroman med mycket humor 
och rapp dialog om att mötas på halva vägen och få en an-
dra chans, av Rainbow Rowell – författaren till Eleanor 
& Park. Det är en varm berättelse om manusförfattaren 
Georgie som försöker få ihop familjelivets vardagspussel 
och sitt äktenskap med tv-karriären i Hollywood. Och allt 
börjar med en magisk telefon …

Vad skulle du göra om du fick en andra chans?

”En charmfull roman om svårigheten att kombinera arbete 
och familjeliv”
Allers

”En välskriven roman på temat ’hur kom det sig att det blev 
du och jag’.”
Östgöta Correspondenten

I ljusets makt
av Leigh Bardugo
Översättning: Carina Jansson
Pocket 304 sidor
Från 12 år
Utkommer 18 maj
ISBN: 978-91-88279-04-0

Grishatrilogin har legat på New York Times Bestseller 
List och översatts till ett tjugotal språk. Den utspelar sig 
i en fantasyvärld inspirerad av 1800-talets Tsarryssland 
och i händelsernas centrum står Alina Starkov, en ung 
kvinna som slits mellan ljus och mörker i en värld av magi 
och politik på liv och död. 

Första delen i Grisha-trilogin!

”Nervigt, händelserikt och oavbrutet spännande” 
Svenska Dagbladet 

”Glöm Katniss och Katsa. Här kommer Alina.” 
Göteborgs-Posten

Stormens öga (Del 2)
978-91-86634-76-6

Ur askan (Del 3)
978-91-87707-53-7

Sommarpocket!



Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

Tripp, Trapp, Träd:
Valdemars nappar
Maria Jönsson
978-91-87707-50-6

Tripp, Trapp, Träd:
Musse
Eva Lindström
978-91-87707-51-3

0-3

Känslornas pekbok
Hanna Albrektsson
978-91-87707-40-7

Jag, Lilly och resten av världen
Text: Alexandra Maxeiner
Bild: Martina Badstuber
Övers: Christine Bredenkamp
978-91-87707-15-5

Mamma borta
Åh nej, Bruno!
Chris Haughton
Övers: Gunilla Halkjaer 
Olofsson
978-91-87027-64-2
978-91-87707-49-0

Bockarna Bruse på badhuset
Bockarna Bruse kommer igen 
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Gry Moursund
Övers: Pija Lindenbaum
978-91-87027-14-7
978-91-87027-69-7

Mitt bland stjärnor
Text: Lotta Olsson
Bild: Olof Landström
978-91-87707-25-4

Hurra, vi får post!
Marianne Dubuc
Övers: Erik Titusson
978-91-87707-41-4

En liten bok om kärlek
Text: Ulf Stark
Bild: Ida Björs
978-91-87707-22-3

3-6

6-9

Vi går på babydisco
Text: Moa Eriksson 
Sandberg
Bild: Erik Sandberg
978-91-87707-33-9

Toto tittut
Toto maskerad
Toto – var är nappen?
Emma Virke
978-91-87027-54-3
978-91-87707-17-9
978-91-87707-48-3

Doris drar
Pija Lindenbaum
978-91-87707-38-4

Ruggiga ugglan – 
maskeringens mästare
Text: Sean Taylor
Bild: Jean Jullien
Övers: Gunilla Halkjaer Olofsson
978-91-87707-43-8

Vad gör du medan jag sover?
Vad gör du om jag får en vän?
Text: Mats Wänblad
Bild: Per Gustavsson
978-91-87027-65-9
978-91-87707-47-6

En mördarkatts dagbok
Text: Anne Fine
Bild: Emma Göthner
Övers: Caroline Bruce
978-91-87027-43-7

Mördarkattens återkomst
Text: Anne Fine
Bild: Emma Göthner
Övers: Caroline Bruce
978-91-87707-28-5



Allt som är
Om det var krig i Norden
Janne Teller
Övers: Karin Nyman
978-91-87027-67-3
978-91-87027-21-5

Vero hit och dit
En annan Abbe
Text: Katarina Kieri
Bild: Helena Lunding  Hultqvist 
978-91-87027-66-6
978-91-87707-11-7

9-12

Zombiefeber
Kristina Ohlsson
978-91-87707-52-0

Jan Svensson
Johanna Lindbäck 
978-91-87707-36-0

Glasbarnen
Silverpojken
Stenänglar
Kristina Ohlsson
978-91-87027-32-1
978-91-87027-62-8
978-91-87707-18-6

Orkans öga
Lin Hallberg
978-91-87707-24-7

12+

Superkrafter – på 
gott och ont
Karl Modig 
978-91-87707-54-4

Om detta talar man endast 
med kaniner
Att vara jag
Anna Höglund
978-91-87027-49-9
978-91-87707-37-7

Skuggsommar
Mia Öström
978-91-86634-74-2

Det borde finnas regler
Lina Arvidsson
978-91-86634-75-9

15+

Som stjärnor i natten
Jennifer Niven
Övers: Ylva Stålmarck
978-91-87707-13-1

Jag, En 
En annan
David Levithan
Övers: Helena Hansson, 
Helena Ridelberg
978-91-86634-56-8 
978-91-87707-55-1

Athena
Marta Söderberg
978-91-86634-67-4

Vad gör man inte
Maja Hjertzell
978-91-86634-73-5

Vi ses i mörkret
David Wiberg
978-91-87707-14-8

Vi går på babydisco
Text: Moa Eriksson 
Sandberg
Bild: Erik Sandberg
978-91-87707-33-9

Ruggiga ugglan – 
maskeringens mästare
Text: Sean Taylor
Bild: Jean Jullien
Övers: Gunilla Halkjaer Olofsson
978-91-87707-43-8

Nour och den magiska 
drycken
Text: Alexandra-Therese 
Keining
Bild: Peter Bergting
978-91-87707-30-8



Facebook: Lilla Piratförlaget
 Gilla Böcker

Twitter:  @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Instagram: @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Följ oss i 
sociala medier!


