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Bilar på väg
av Hanna Albrektson
Board book, 18 sidor
Från 0 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-92-7

Bilar på väg

Bilar, bilar, bilar i kö! Vart är de 
på väg? Och vem kommer först 
fram till målet?
 Här får du upptäcka alla 
slags bilar, från taxin till 
cement blandaren – en fiffig 
småbarnsbok för de yngsta 
fordonsfantasterna!
 
Hanna Albrektson bor i 
Skåne och har skapat Svansar 
runt-böckerna och Känslornas 
pekbok – böcker som blivit 
favoriter hos de yngsta läsarna.

Triss i fniss!
I vår får vi möta Miles och Niles för tredje gången – mästerbusarna i 
Dubbel-Trubbel, som vunnit bokslukarnas hjärtan! När man läst ut en 
favoritbok är det härligt att veta att man kommer att få träffa personer-
na snart igen. Då får man gå och längta lagom länge, vilket är bland det 
mysigaste som finns. I vår introducerar vi två nya serier som vi vet kom-
mer att locka till fniss – med huvudpersoner som många barn kommer 
älska att längta efter: Frallan och Egon!

Frallan, eller Gullfisen som hennes mormor brukar säga, är skapad 
av Sara Ohlsson och Lisen Adbåge. Hon är sex år och älskar att tävla. 
Egon, skapad av Per Simonsson och Stefan Roos, är en helt vanlig kille 
som börjar sjuan. Helt vanlig förutom det faktum att han faktiskt har en 
svans! Garanterat triss i fniss!
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Mack-attack! 

Bibbi äter smörgås
Text: Ingrid Olsson
Bild: Charlotte Ramel
Board book, 18 sidor
Från 0 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-91-0

Mormor bjuder på smörgås. Bibbi lägger 
den på flaket och kör iväg, bort från hun-
den Lasse som vill busa. Bibbi vill ha sina 
grejer i fred! Men plötsligt är både smör-
gåsen och Lasse borta. Vart tog de vägen?
 
Bibbi äter en smörgås är en småbarnsbok 
full av humor och igenkänning! Skriven av 
Ingrid Olsson och illustrerad av  
Charlotte Ramel, som tidigare har  
samarbetat med bilderböckerna om Åse.

Godnatt allihop
av Chris Haughton
Översättning: Gunilla Halk-
jaer Olofsson
Board book, 32 sidor
Från 2 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-82-8

Rita blanda kladda!

Vi går på babymålning
Text: Moa Eriksson Sandberg
Bild: Erik Sandberg
Board book, 18 sidor
Från 0 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-79-8

Godnatt  allihop
Tidigare böcker av 
Chris Haughton!

Solen går ner och alla är sömniga. 
Mössen är sömniga, hararna är  
sömniga och rådjuren är sömniga.  
Till och med Stora björn är sömnig.
 – Men jag är inte sömnig, säger 
Lilla björn.

Godnatt allihop utkom första 
gången 2016. Det är en char-
mig och finurlig godnattsaga 
av Chris Haughton, en av de 
internationellt mest uppmärksam-
made bilderboksskaparna idag. 
Bland hans andra böcker finns 
även favoriterna Mamma borta, 
Schh! Vi har en plan och Åh nej, 
Bruno! utgivna på svenska.

Nu i litet format –  

perfekt för barnahänder!

Molly smakar färgen, Ringo trycker 
handen och Lolli river pappret. Stor 
konst skapas av de minsta barnen – det 
är babymålning på gång!
 
Vi går på babymålning är en bok för alla 
små konstnärer som älskar att skapa!

Efter succéerna med 
Vi går på babydisco 
och Vi går på babysim, 
låter författaren Moa 
Eriksson Sandberg 
och illustratören Erik 
Sandberg våra favorit-
barn besöka ateljén!



Mottagare av  
Elsa Beskow-plaketten!

En sur citron
av Emma Virke
Board book, 18 sidor
Från 2 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-93-4

Kan äpplen sjunga? Kan bananer slå på 
trumma? Inte om du frågar den sura 
citronen. Men vad tror du?
 Och vem är det som är sur egentligen?
 
Välkommen till en fruktstund med en 
av Sveriges mest originella bilderboks-
skapare Emma Virke. För sin bok  
Klä på Herr H tilldelades hon Elsa  
Beskow-plaketten för årets bästa  
bilderbok. En sur citron har stansade hål 
som bjuder in läsaren till med skapande, 
något som alla barn, små som stora, 
tycker är kul!

Sofistikerat trams för 
                 treåringar i alla åldrar

Mina bilder efter stormen
Av Éric Veillé
Översättning: Gunilla Halk-
jaer Olofsson
Board book, 40 sidor
Från 2 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-84-2

Vad händer med ett lejon efter stor-
men? Hans man är i en enda röra!
 Vad händer med ett päron efter 
att en elefant har vandrat förbi? 
Päronmarmelad!
 En groda efter en magisk formel? 
En prins!
 Rummet efter striden? Kaos!
 
Roliga bilder, ordlekar och galna 
rim gör det här till en bok att läsa 
om och om igen. Éric Veillés bok har 
blivit en succé runt om i världen – 
den är smart, den är fånig, den är 
helt originell!  

”Det här är en fantastisk liten bok!” 
– Wall Street Journal
 
”Smart, lekfull och med lite bett, det 
här är sofistikerat trams i varma röda 
och gula toner, en bok som ställer 
kluriga frågor om förhållandet mellan 
ord, bild och betydelse.”  
– The Guardian

Om jag får 

låna ett par
 

händer. 

Det svänger bananen! 
Men citronen, sluta deppa!
Jag kan lära dej att steppa.

Men alltså, 
apelsiner kan väl 
inte dansa?

Ur den 
engelska 
utgåvan!

Fruktstund med 
Emma Virke!
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f o t o :  o l a  j ac o b s e n 

När vi blundar

Lotta Olsson & Olof Landström
Allting ändras på sekunden.  

Störst blir minst och först blir sist.  

Flodhäst-tigern jagar hunden

ut på trädets tunna kvist.

Staden ligger under stenen.  

Grodan säger något kul.

Spindlarna tar av sig benen, 

rullar hellre fram som hjul.

”En genial skapelseberättelse 
med poetisk analys och briljanta 
bildlösningar.”
– Dagens Nyheter 
om Mitt bland 
stjärnor

Sömnen kommer. Och den bär oss,
bort från allting som vi ser.
Sömnen bär oss och vi lär oss:
världen — det är mycket mer.

I När vi blundar kliver vi in i sömnens och drömmens rike – ett besök 
i världen bortom den vakna verkligheten! En resa där fantasi blandas 
med intryck från dagen och glimtar från det förflutna. Lotta Olsson och 
Olof Landström bjuder på en poetisk och visuell bilderboksupplevelse 
utöver det vanliga!
 

Poeten Lotta Olsson och 
illustratören Olof Landström 
inledde sitt samarbete med Mitt 
bland stjärnor 2016, en älskad 
och kritikerrosad bilderbok som 
tog med läsarna på en svind-
lande resa: från loppan i rävens 
svans till universums oändlighet.

Ett mästarmöte!

Sömnen kommer. Och den bär oss, 

bort från allting som vi ser.

Sömnen bär oss och vi lär oss: 

världen — det är mycket mer.

Mer och större än den enda

värld där vakna går omkring. 

Här är drömmen. Allt kan hända! 

Vad som helst och ingenting.

När vi blundar
Text: Lotta Olsson
Bild: Olof Landström
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-81-1



Musikaliskt myller!

Orkestern
av Chloé Perarnau
Översättning: Charlotte Wahlöö 
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: jan
ISBN: 978-91-88279-77-4

Syster Plus och 
Doktor Minus

Tripp Trapp Träd:
Syster Plus och Doktor Minus
av Lotta Geffenblad
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-90-3

Mottagningen är öppen! Syster Plus 
och Doktor Minus tar emot patien-
ter av alla de slag. En nalle som har 
ont i magen, en robot som har ont i 
huvudet och många fler som behöver 
plåstras om. Kön är lång, men till slut 
är det dags att slå igen plåsterväskan. 
Aj, Syster Plus klämmer sig på låset! 
Och Doktor Minus snubblar. Och alla 
plåster är slut! Vem ska ta hand om 
Syster Plus och Doktor Minus?
 
Få saker är så laddade för små barn 
som plåster. Och nu har Lotta 
Geffenblad skapat en spännande 
plåstersaga att läsa om och om igen.

Va! Har alla i orkestern åkt på 
semester? Men konserten är ju om 
bara en vecka!
 
Hjälp dirigenten hitta alla orkester-
medlemmar som är spridda runt 
om i världen. Res från stad till stad: 
hitta violinisterna i Tokyo, trum-
petarna i Rio och harpisten i Porto, 
det är i städernas myller du upp-
täcker musikanterna. En originell 
leta-och-hitta-vimmelbok där man 
upplever världsstädernas olika ka-
raktär! Som bonus får man veta vilka 
instrument en orkester består av.
 
Chloé Perarnau studerade 
illustration på konstakademin i 
Bryssel och har givit ut barnböcker, 
illustrerat åt tidskrifter och publi-
cerat egna fanzine. Orkestern är 
den första av hennes böcker som 
utkommer i Sverige.

Tripp Trapp Träd är ett tv- magasin för 
3-5-åringar, producerat av UR. Varje 
program innehåller en illustrerad berät-
telse framtagen specifikt för magasinet 
av någon av Sveriges främsta författare 
och illustratörer. Lilla Piratförlaget ger ut 
ett urval av dessa berättelser i bokform!



Frallan är bäst
Text: Sara Ohlsson
Bild: Lisen Adbåge
Inbunden, 80 sidor
Från 6 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-89-7
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Frallan är sex år och heter 

egentligen Francesca, men det 

är det ingen som säger. Allra 

minst mormor. Mormor säger Gullfisen eller 

Smartkakan eller Kraken Kakansson eller lite 

vad som helst. Frallans familj består av Fral-

lan, mamma och mormor, fast mormor bor i 

ett eget hus. Frallan tycker att det är onödigt. 

Det tycker inte mamma.

Frallan är bäst är den första boken om Frallan,  
skriven av Sara Ohlsson och illustrerad av  
Lisen Adbåge. Sara Ohlsson är känd för ungdoms-
böcker med träffsäker humor, och Lisen Adbåge har 
skrivit en rad bilderböcker och illustrerat fler böcker 
än det finns veckor på ett år. Frallan är bäst är Sara 
och Lisens första gemensamma projekt – men inte det 
sista! Hösten 2018 kommer Frallan räddar världen, 
och våren 2019 kommer Frallan och kärleken.

Högläsning  på högsta nivå!

Idag är det tävlingsdag! Frallan och mamma 

får välja tre grenar var, och mormor är  

domare. Reglerna är enkla: Man får inte 

fuska, och den som förlorar får inte bli sur 

på den som vinner. Det sista är en ganska 

svår regel. Det tycker mamma också. Vad ska 

Frallan välja för grenar? Mamma kommer 

säkert välja något tråkigt, som att diska på 

tid. Men Frallan väljer Högsta tornet!



”EN DUBBEL PORTION ROLIGHET OCH BUS!”
– JEFF KINNEY, FÖRFATTARE TILL DAGBOK FÖR ALLA MINA FANS

VÄRRE ÄN 
VÄRSTMAC

BARNETT
JORY
JOHN

KEVIN CORNELL
Illus� � ad av

Värre än värst!

Dubbel-Trubbel – värre 
än värst
Text: Mac Barnett & Jory John
Bild: Kevin Cornell
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden, 224 sidor
Från 8 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-74-3

Tidigare böcker om mästerbusarna!

En bästa vän!

Winn-Dixie
Kate DiCamillo
Översättning: Ulla Roseen
Inbunden, 80 sidor
Från 9 år
Utkommer: jan
ISBN: 978-91-88279-88-0

Opal är tio år och har precis flyttat 
till en ny stad. När hon går för att 
handla i mataffären Winn-Dixie, 
händer något märkligt. En stor, 
smutsig, herrelös hund spring-
er omkring inne i affären – och 
plötsligt hör Opal sig själv säga 
att den är hennes. ”Kom hit, 
Winn-Dixie!” utropar hon, för det 
är det första namnet hon kommer 
att tänka på. Och till hennes stora 
förvåning lyssnar hunden. Från 
den dagen förändras Opals liv, för 
tillsammans med Winn-Dixie hit-
tar hon nya vänner. Och får till och 
med sin pappa att berätta saker 
om hennes mamma, som lämnade 
dem när Opal var liten.

Kate DiCamillo är en av 
våra mest älskade berättare. 
Winn-Dixie utkom första gången 
på svenska 2010, och kommer nu i 
ett efterlängtat nytryck.

Om man inte är stark kan man 
vara smart! Och är man smart 
kan man komma på bus. Och 
ett bra bus kan vara ett sätt att 
skipa rättvisa – dessutom är 
det kul!
 
Våra bästa busmakare är 
tillbaka! Det är sommarlov och 
Miles och Niles klättrar i träd, 
utforskar grottor och ja, kom-
mer på bus. Men när skolans 
mobbare och hans gäng dyker 
upp blir det en kamp mellan 
deras hårda knytnävar och våra 
hjältars skarpa hjärnor.
 
Dubbel Trubbel – värre än 
värst är tredje delen i succé-
serien om Miles och Niles. 
Bakom böckerna står den 
amerikanska trion Mac 
Barnett, Jory John och 
Kevin Cornell.
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INTERNATIONELL BÄSTSÄLJARE

En flicka,
en hund,

en sommar.
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”En så förtjusande och rörande  
berättelse om en moderlös flicka 
och hennes hittehund måste bara 
vinna föräldrars hjärtan.”  
– Svenska Dagbladet



Egon – hälften alien
Per Simonsson & Stefan Roos
Inbunden, 240 sidor
Från 9 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-76-7

Egon  – hälften alien!
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Dagen innan Egon ska börja sjuan, händer något 
märkligt. Mitt i en hårdrockslåt som hans mor-
bror tvingar honom att lyssna på, hör han en röst 
genom musiken. EGOOOOOON, ropar den. Men 
hans morbror hör ingenting. Några dagar senare 
berättar Egons gammelmormor om något hans 
mamma gick igenom som tonåring, och sakta 
börjar bitarna falla på plats … 

Vem är det som ringer upp Egon i hans huvud? 
Och är det bara inbillning, eller är mega-finnen 
på hans rumpa en … SVANS?!?

Per Simonsson och 

Stefan Roos har tidigare 

skrivit manus till SVT:s 

julkalendrar Tjuvarnas jul 

och Selmas saga, och lång-

filmen Trollkarlens dotter 

samt gett ut fem böcker i 

serien Klappsnapparna. 

Egon – hälften alien är en 

gapskrattsrolig dagboks-

roman, med en rejäl twist! 

Hösten 2018 kommer del 2,  

Släkten invaderar, och  

våren 2019 kommer del 3,  

I farsans galax.



Intet
Janne Teller
Översättning: Suzanne Sjöqvist
Danskt band, 142 sidor
Från 14 år
Utkommer: feb
ISBN: 978-91-88279-97-2

Vem är det som

Dödsbo
Mia Öström
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år 
Utkommer: feb
ISBN: 978-91-88279-87-3

INTET

JANNE TELLER

INTET

Vacker och skrämmande
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Intet är kontroversiell och chockerande. 
Intet ställer fler frågor än den ger svar. Intet 
är också vacker och tillgänglig, berättad med 
en enkelhet som strider mot romanens djup.
 
Pierre bestämmer sig för att inget betyder 
något. Från den stund du föds, börjar du dö. 
Hans vänner vill göra allt för att bevisa att 
livet faktiskt har en mening och bestäm-
mer sig för att bygga en hög av sådant som 
betyder något …

När Intet först kom ut år 2000 förbjöds den i 
hemlandet Danmark. Idag är det en interna-
tionell bestseller som har utgivits i över tjugo 
länder. Romanen har blivit kritikerrosad 
operaföreställning i England och filmatise-
ring är på gång. Den har tidigare publicerats 
på svenska, men kommer nu i nyutgåva!
 
Innan Janne Teller blev författare på heltid 
arbetade hon med konflikthantering på 
uppdrag av EU och FN runt om i världen. 
Lilla Piratförlaget har tidigare givit ut  
Om det var krig i Norden och Allt som är.

“Vad mer kan man önska av  
litteratur?” 
– Der Spiegel, Tyskland
 
”En vacker och skrämmande bok” 
– The Guardian, England

”En dubbeltydig och chockerande 
berättelse som bara kan jämföras 
med Goldings Flugornas herre och 
Salingers Räddaren i nöden.” 
–La Vanguardia, Spanien

Nino och hennes mamma 
flyttar in i en gammal lägenhet. 
Ett dödsbo, säger mäklaren. 
Det betyder att alla möbler 
och saker ingår, inte att någon 
har dött där, förklarar mam-
ma. Men Nino är inte så säker. 
Damen som tidigare bodde i 
deras lägenhet kanske dog på 
ett vårdhem, men vad är det 
för barnröster som viskar om 
nätterna? Var kommer alla kajor 
ifrån? Varför finns det en nästan 
osynlig dörr i vardagsrummet? 
Och varför är det så varmt?

Mia Öström har skrivit en 
rad böcker för barn och unga. I 
Dödsbo har hon samlat allt som 
hon själv tyckte om som barn: 
gamla hus, tornrum, gåtor – och 
välbevarade hemligheter.

viskar om natten?
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Döden är inget skämt
Josef är nitton år och bor i en  
lägenhet ihop med sina storasyskon 
Natascha och Alexander. Fast nu är 
det bara han och Natascha kvar. Han 
ägnar dagarna åt att skriva skämt 
till sin stand-up-rutin, och nätterna 
åt att hamna i fel säng, och pratar 
om vad som helst utom om Alexan-
der. Men hyran behöver betalas och 
hans syster ligger bara i sängen hela 
dagarna, så Josef börjar jobba som 
resurs i skolan. 
 Sakta, steg för steg, tar han in det 
fruktansvärda som har hänt, trots 
att han hela tiden försöker skämta 
bort det.

Karl Modig debuterade 2016 med 
ungdomsromanen Superkrafter – 
på gott och ont. Nu är han tillbaka 
med en roman för unga vuxna, full 
av svart humor.

Döden är inget skämt
Karl Modig
Flexband, 224 sidor
Från 15 år
Utkommer: jan
ISBN: 978-91-88279-61-3

Mejlroman 
          om vänskap

Hatar alla utom dig
Gaby Dunn & Allison Raskin
Översättning: Anna Thuresson
Danskt band, 352 sidor
Från 15 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-86-6

Ava och Gen har varit bästa vänner sedan 
de var små. Nu har de gått ut high school 
och kommit in på var sitt college – i olika 
delar av USA. De lovar varandra att hålla 
kontakt, skriva mejl och meddelanden så 
ofta de hinner. Men deras upplevelser blir 
väldigt olika. Ava isolerar sig och får svårare 
och svårare att hantera sitt tvångssyndrom, 
medan livet på college får Gen att blomstra 
och leva ut – ibland kanske lite väl vilt.

Gaby Dunn och Allison Raskin är komiker, och 
tillsammans har de youtube- kanalen Just Between Us, 
med 750 000 följare och över 100 miljoner visningar. 
Hatar alla utom dig är deras första bok, en roman 
helt bestående av sms och mejl.

Kära bästa vän,
Jag kommer hata alla utom dig.
Vänliga hälsningar,
Ava Helmer 
(den där mörkhåriga tjejen som alltid hänger 
efter dig)

Vi är fortfarande i samma rum, knäppskalle. 
Sluta gråta.
G
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Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

0-3

3-6

6-9

Sagor om natten
Kitty Crowther
Övers. Ulf Stark
978-91-88279-53-8

Pudlar och pommes
Doris drar
Pija Lindenbaum
978-91-88279-13-2
978-91-87707-38-4

Böckerna om Toto
Emma Virke
978-91-87027-54-3  Toto tittut
978-91-87707-17-9  Toto maskerad
978-91-87707-48-3  Toto – var är nappen?
978-91-88279-45-3  Toto gräver en grop

En natt vill nalle 
vara stor
Text: Ulf Stark
Bild: Charlotte Ramel
978-91-88279-69-9

Sara 

Gimbergsson

Loppan Lus går och badar
Kian och katten
Sara Gimbergsson
978-91-88279-41-5
978-91-88279-42-2

Jonna plockar bär
Text: Eva Susso
Bild: Erica Jacobson
978-91-88279-44-6

Alla frågar sig varför
Text: Eva Susso
Bild: Anna Höglund
978-91-88279-17-0

Armstrong
Torben Kuhlmann
Övers. Gunilla Halkjaer 
Olofsson
978-91-88279-35-4

9-12

12+

En väktares bekännelser
Visheten vaknar
Elin Säfström
978-91-87707-46-9
978-91-88279-73-6

15+

Down under
Johan Ehn
978-91-88279-39-2

Vakuum
Mia Öström
978-91-88279-40-8

Lars är lol
Iben Akerlie
Övers. Sabina Söderlund
978-91-88279-59-0

Karta för förälskade & 
andra vilsna
Johanna Lindbäck
978-91-88279-20-0

En rumpa att dö för
Nina E. Grøntvedt
Övers. Ylva Kempe
978-91-88279-67-5

Den här veckan är min
Ingrid Olsson
978-91-88279-51-4

När tomten försvann
Text: Emma Virke
Bild: Emelie Östergren
978-91-88279-63-7

Böckerna om Bockarna Bruse
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Gry Moursund
Övers. Pija Lindenbaum
978-91-87027-14-7   Bockarna Bruse på badhuset
978-91-87027-69-7  Bockarna Bruse kommer igen
978-91-88279-64-4  Bockarna Bruse börjar skolan

Den stora boken om  
Igelkotten och Mullvaden
Anna Höglund &  
Gunnar Lundkvist
978-91-88279-71-2

Min vän Jim
Kitty Crowther
Övers. Erik Titusson
978-91-88279-70-5

Oktober är den kallaste 
månaden (pocket)
Christoffer Carlsson
978-91-88279-68-2

Vända världen rätt
Som stjärnor i natten (pocket)
Jennifer Niven
Övers. Ylva Stålmarck
978-91-88279-32-3
978-91-88279-26-2

De försvunna
Cecilia Lidbeck
978-91-88279-62-0

Draconia
Patrik Bergström
Ill. Filippo Vanzo
978-91-88279-65-1

Mysteriet på 
Örnklippan
Kristina Ohlsson
978-91-88279-66-8

Mysteriet på 
Hester Hill
Kristina Ohlsson
978-91-87707-34-6

Det magiska
hjärtat
Kristina Ohlsson
978-91-88279-11-8

Zombiefeber
Varulvens hemlighet
Kristina Ohlsson
978-91-87707-52-0
978-91-88279-47-7



Facebook: Lilla Piratförlaget
 Gilla Böcker

Twitter:  @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Instagram: @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Följ oss i 
sociala medier!


