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Jo Nesbøs ruskigt roliga berättelser om de 

osannolika hjältarna Bulle, Lise och doktor 

Proktor läses av barn världen över. Doktor 

Proktor har blivit ett fenomen.  

När Jo Nesbø påbörjar skrivandet av en ny 

bok om doktor Proktor har han en plan. En 

grov idé om hur berättelsen ska utvecklas. 

Men sedan låter han Bulle, Lisa och doktor 

Proktor ta över och styra pennan. Jo Nesbø 

har liknat skrivprocessen med att spela 

jazz. Utifrån ackorden Bulle, Lise och 

doktor Proktor improviserar Jo Nesbø fram 

osannolika berättelser. Som i Doktor Proktor 

och den stora guldkuppen där en stulen 

guldreserv måste återerövras genom en 

nästintill omöjlig fotbollsmatch. 

Det märks att Jo Nesbø har kul när han jazzar 

med doktor Proktor. Och det har sannerligen 

läsaren också, oavsett ålder! 
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K O N TA K T I N F O R M AT I O N

”Att skriva doktor Proktor är som att spela jazz”
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Nutte Nervös

av Mélanie Watt

Översättning: Mark Levengood

Inbunden 32 sidor

Från 4 år
Utkommer i maj

ISBN: 978-91-87027-22-2

Nutte Nervös får en vän

av Mélanie Watt

Översättning: Mark Levengood

Inbunden 32 sidor

Från 4 år
Utkommer i maj

ISBN: 978-91-87027-23-9

    Watt 
S cared y S quirrel

Mélanie Watt

Nutte 
Nervös HERE’S THE STORY, IN A 

NUTSHELL:

I NEVER leave my nut tree.  

It’s way too dangerous out there.  

I could encounter germs, poison ivy 

or sharks.

If danger comes along, I’m prepared.  

I have antibacterial soap, Band-Aids 

and a parachute.

But things really get shaken up later 

in the book when I’m forced out of 

my tree by a vicious intruder!

Will I survive this ordeal?  

Will I undergo a life-changing 

experience? 

Will I discover my true inner self?

READ MY NUTTY ADVENTURE TO  

FIND OUT …

*Caution: This story is not suitable  

for green Martians.

MÉLANIE WATT never leaves her 

home near Montreal, Quebec.

She would rather concentrate  

on creating books for kids.

Mélanie Watt’s daily routine 

consists of waking up, eating, 

writing, drawing, erasing, drawing, 

eating and going to sleep.

A few books she has written  

and illustrated: 

• LEON THE CHAMELEON 

• AUGUSTINE 

• CHESTER 

• CHESTER’S BACK! 

• and Scaredy’s other 

  adventures …

P.S. Mélanie Watt 

is also afraid  

of sharks.

Jacket illustrations © 2006 Mélanie Watt

Printed and bound in China

www.kidscanpress.com

$15.95 US / $16.95 CDN
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    Watt 
    Scaredy Squirrel makes a friend

Mélanie WattNutte Nervös
HERE’S THE STORY, IN A NUTSHELL:

I DON’T have a friend. It’s way too 
dangerous. I could get BITTEN.But when I spot a perfectly safe 

candidate for a friend, I’m prepared. 
I have a name tag, mittens, a mirror 
and a lemon to make the PERFECT 
FIRST IMPRESSION.All goes well until my PLAN takes  

a surprising turn, and suddenly  
I’m pursued tooth and tail by a 
four-legged individual!Will I survive this ordeal? Will I find my kindred spirit? 

Will I discover the true meaning  
of friendship?

READ MY NUTTY ADVENTURE TO  
FIND OUT …
* Caution: This story is not suitable 
for walruses. 

MÉLANIE WATT has friends and  
most of them have teeth. She lives  
in Montreal, Quebec.A few things Mélanie has been  

bitten by:  • mosquitoes   • a parrot   • herself
A few books she has written  and illustrated:  • LEON THE CHAMELEON  • The LEARNING WITH        ANIMALS collection  • AUGUSTINE   • CHESTER   • CHESTER’S BACK!  • and Scaredy’s     other adventures …P.S. Mélanie Watt is  also afraid of piranhas.

f år  en vän

                  
  

     Mélanie Watt

Scaredy
Squirrel
makes a fr iend

Jacket illustrations © 2007 Mélanie Wattwww.kidscanpress.com
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Scaredy Squirrel
                             

Scaredy 

Squirrel
at the beach

Nutte Nervös

Nutte Nervös lämnar aldrig sitt träd. Det är ALLDELES 

för farligt! Ute i det okända lurar spindlar, utom- 

jordingar och elaka bin. I trädet är det säkert och OM 

något läskigt skulle dyka upp är Nutte väl förberedd.

Nutte Nervös får en vän

Nutte Nervös har ingen vän. Det är ALLDELES för  

farligt! Man kan ju till exempel bli biten. Till slut hittar 

Nutte den perfekta, 100% ofarliga vännen – utan vare 

sig tänder eller baciller. Nutte förbereder sig noga för att 

göra det perfekta första intrycket. Men det går inte helt 

enligt plan. 

Mélanie Watt bor i Montreal, Kanada. Hennes roliga 

och tänkvärda böcker om Nutte Nervös har översatts till 

flera språk, såsom franska, finska och japanska. Nu får 

äntligen svenska barn lära känna Nutte – i en sprakande 

översättning av Mark Levengood. 

Foto: Anna-Lena Ahlström

Möt Nutte Nervös!



I Stockholm – Vimmelboken kan du 

följa över 70 karaktärer som myllrar 

genom huvudstaden och som alla bär 

på en berättelse. Det finns massor av 

kända och okända människor, figurer, 

djur, byggnader att hitta och upptäcka 

på varje uppslag. Vart är till exempel 

Selma på väg? Vem förälskar sig i 

Greta? Vinner Bajen matchen?

Vi får se Gamla Stan, Södermalm, 

Djurgården, City och dessutom  

besöka stadens museer. 

Judith Drews är en av Tysklands mest 

älskade illustratörer. För att kunna 

skapa Vimmelboken har hon tagit 

över 1 500 foton och skissat hela 

sommaren. Resultatet är en unik 

skildring av vår huvudstad – för såväl 

stockholmare som turister. 

Upptäck Stockholm!

Stockholm – Vimmelboken

av Judith Drews

Inbunden 10 sidor

Från 3 år
Utkommer i april

ISBN: 978-91-87027-27-7



Den stora smällenText: Mats WänbladBild: Per GustavssonInbunden 32 sidorFrån 4 år
Utkommer i aprilISBN: 978-91-87027-31-4

Skeppet Lyckan sätter segel och familjen ger sig ut på långresa.  Alla är ombord: mamma, pappa och pojken. Och apan, såklart! Men när mamma ropar babord och pappa ropar styrbord är det inte lätt att hålla kursen. Lyckan går på grund. 
Mats Wänblad och Per Gustavssons nya bilderbok Den stora smällen handlar om hur det kan kännas när ens föräldrar inte är sams och tillvaron ställs på ända. Men ibland kan även det nya, ovana, visa sig bli riktigt bra! 

Mamma ropar babord       – pappa ropar styrbord



Doktor Proktors galnaste äventyr!
Oslos guldreserv är stulen. Vilka kan 

återbörda guldet om inte en pytteliten 

rödhårig kille, en spinkig tjej med flätor 

och en helgalen doktor? För att lösa fallet 

beger sig Bulle, Lise och doktor Proktor 

till London för att infiltrera landets mest 

fruktade liga. Ett rysligt roligt äventyr 

som avslutas med att trion tvingas 

utmana världens dyraste fotbollsspelare - 

Ibranaldovez.

Jo Nesbø har tagit världen med storm 

med sina berättelser om doktor Proktor, 

Bulle och Lise. Böckerna som är genialt 

illustrerade av Per Dybvig är nu utgivna i 35 

länder och enbart i Sverige har de sålt i över 

70 000 exemplar. 

Doktor Proktor och den stora guldkuppen
Text: Jo Nesbø
Bild: Per DybvigInbunden 220 sidorFrån 6 år

Utkommer i marsISBN: 978-91-87027-35-2

Foto: Peter Knutson 



Foto: Peter Knutson 

Alex och Corinthias äventyr fortsätter. 
I den tredje boken om den eviga eldens 
magi beger sig syskonen över hotfulla 
hav till dvärgarnas rike, djupt ner i 
underjorden. Där, på en klippavsats, 
utspelar sig en strid mot avgrundens 
vidunder. Samtidigt avslöjas fler 
ledtrådar om Alex och Corinthias 
märkliga bakgrund. Patrik Bergströms 
medryckande berättelse om riket 
Eyrvandir fängslar de unga fantasy-
fantasterna. 

Den eviga eldens magi:  

Dvärgarnas stad

Text: Patrik Bergström

Bild: Laura Diehl

Inbunden 80 sidor

Från 9 år

Utkommer i april

ISBN: 978-91-87027-08-6



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

Mamma borta
Chris Haughton
Översättning: Gunilla Halkjaer 
Olofsson
ISBN: 978-91-87027-30-7

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

Glasbarnen
Kristina Ohlsson
ISBN: 978-91-87027-32-1

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

Dagboksanteckningar från ett 
källarhål
David Wiberg
ISBN: 978-91-87027-05-5

6-9
Äventyr i paradiset:
Bästa vänner
Text: Moni Nilsson
Bild: Elin Lindell
ISBN: 978-91-87027-00-0

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

Hemliga fyran:  
Hunden som försvann
Text: Cecilia Lidbeck
Bild: Bettina Johansson
ISBN: 978-91-87027-02-4

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

vi gå över bron också. 

Det är så läskigt med trollet.

Den största bocken ger efter och 

bockarna Bruse drar till badhuset.

Men tror du att dom slipper undan trollet?

Bockarna Bruse på Badhuset utnämndes till 

årets bästa bilderbok i Norge. Nu på svenska 

i översättning av Pija Lindenbaum.

”Mycket bättre än så här blir det inte!”  

ElisabEt HøjE, ForEldrE & barn

”Energisk explosion”  

MortEn HaugEn, adrEssEavisEn

”Ett troll som bara måste upplevas”  

MEttE MoE,  barnEbokkritikk.no  

Bockarna Bruse är på väg till 

vallen för att äta sej feta. 

Men på en skylt står 

det BaDhus 200 meter.

– Kan vi inte sticka dit i 

år? frågar mellanbocken.

– Please? säger den 

minsta bocken. Då slipper

978-91-87027-14-
7

Lättläst

Bästa 
vänner

Moni Nilsson

Elin Lindell

Äventyr i Paradiset

Ba�sta va�nner, omslag.indd   1

12-01-17   13.59.00

Her skulle det stått litt om hva som skjer inni 

denne boka, og så skulle det høres innmari tøft 

og spennende ut. Sånn at akkurat DU skulle få 

lyst til å lese den. Men jeg synes det er litt juks, 

egentlig, siden du kan finne det ut sjøl, hvis du 

gidder. (Og så kan jeg jo ikke røpe superhemmelige 

ting UTENPÅ boka heller! Da er det jo ikke 

akkurat så veldig hemmelig lenger …)

Oi. Nå angrer jeg på at jeg sa at du kunne 
lese dette. 

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

Lättläst

 

Cecilia Lidbeck
Bettina Johansson

Hunden som 
försvann

H4_Hunden som fo�rsvann.indd   1
12-01-17   14.01.13


