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Vinter & vår 2016

Vi frågade chans!
I höstas, dagarna före bokmässan i Göteborg, blev Lilla Piratförlaget
ihop med Gilla Böcker. Vi har träffats, som man gör, i litteratursammanhang. Och vi har sneglat på varandra, beundrat varandra
lite på avstånd. Och sen frågade vi chans!
Samgåendet mellan förlagen betyder att Lilla Piratförlaget blir
ännu vassare på böcker för ungdomar och unga vuxna. Katalogen
du håller i är vår första gemensamma lista och vi är vansinnigt
stolta över att kunna presentera spännande läsning för alla från
0 till 20. Och uppåt förstås, för man kan aldrig bli för gammal för
att läsa en bra bok.
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Toto hittar inte sin napp! Var kan den
vara? Under täcket? I skåpet? Lyft på
luckorna och leta tillsammans med
Toto i husets alla rum. Och kom ihåg
– det är först när man slutar leta som
man finner det man söker ...
Böckerna om Toto är småbarns
favoriter, där barnen upptäcker och
utforskar boken tillsammans med den
som högläser.

Erik Titusson

Sagt om Toto tittut:

”En pekbok för pur glädje!”
Expressen

Sagt om Toto maskerad:

”Spännande och härlig
att läsa, gång på gång”
Vi Föräldrar
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och författare och bosatt
i Stockholm. 2014 utkom
hennes första småbarnsbok
Toto tittut, som snabbt blev
en favorit bland både läsare
och kritiker.

F o t o : Q l a r a H u lt m a n

Toto – Var är nappen?
av Emma Virke
Board book 14 sidor
Från 0 år
Utkommer 6 april
ISBN: 978-91-87707-48-3

Äntligen tillbaka!

Hoppa, vifta, skaka
– untz untz untz

Ibland blir man så arg att man nästan spricker.
Ibland bubblar skrattet över. Och ibland känner
man bara för att gråta.
Hur känns det när man är riktigt lycklig? Var känns
det? I magen? Eller kanske i benen? Det finns
många olika sorters känslor. I den här boken ryms
både skratt och gråt.

F o t o : P r i vat

Känslornas pekbok
av Hanna Albrektson
Board book 16 sidor
Från 0 år
Utkommer 20 januari
ISBN: 978-91-87707-40-7

Hanna Albrektson är illustratör och
formgivare och bosatt i Malmö. Hennes
omedelbara och färgglada skildring av
känslor blev en favorit när den först utkom 2012. Nu finns Känslornas pekbok
i nyutgåva!

Vi snurrar! Vi hojtar och vi gungar! Det är
babydisco och Molly, Lolli och Ringo är
på topp. Ända tills Lolli ramlar ...
Vi går på babydisco är en bok för alla
dansglada bebisar som älskar att skaka
på rumpan till musiken som låter untz
untz untz.

Tidigare böcker på
Lilla Piratförlaget

Nu i litet format
– perfekt för barnahänder!
Moa Eriksson Sandberg debuterade som

”Det är en enormt stilig och spännande bok,
som balanserar perfekt mellan trygghet och
bus – och låter läsaren vara med och tänka. ”
Jonna Fries, Smålandsposten

Bruno vill vara en duktig hund. Han försöker vara en duktig
hund. Men nu har han fått syn på en TÅRTA.
Vad gör Bruno då?

Chris Haughton är en prisbelönt
irländsk illustratör och designer, bosatt
i London. Han har rest och arbetat runt
hela världen, bland annat med fair trade
i Nepal och Indien. Bland hans andra
böcker finns även favoriterna Mamma
borta och Schh! Vi har en plan.

F o t o : Wa l k e r B o o k s

F o t o : O l a K j e l by e

Åh nej, Bruno!
av Chris Haughton
Översättning:
Gunilla Halkjaer Olofsson
Board book 32 sidor
Från 2 år
Utkommer 20 jan
ISBN: 978-91-87707-49-0

F o t o : P r i vat

Vi går på babydisco
Text: Moa Eriksson Sandberg
Bild: Erik Sandberg
Board book 16 sidor
Från 0 år
Utkommer 6 april
ISBN: 978-91-87707-33-9

författare 2011 med Söta pojkar är bara på
låtas. Sedan dess har hon skrivit flera hyllade
ungdomsböcker. Vi går på babydisco är
hennes första bok för de allra yngsta läsarna.
Bakom illustrationerna står Erik Sandberg,
arkitekt till vardags som här debuterar som
barnboksillustratör. Det är också parets
första bok tillsammans.

Häng med brevbäraren
på postrunda

Se upp – för
maskeringens
mästare!
Ruggiga ugglan är ingen vanlig uggla
– verkligen inte. Han är nämligen
maskeringens mästare! Och nu ska
han använda sina expertkunskaper
i kamouflageteknik för att lura intet
ont anande villebråd. Alla små djur
där ute i natten – se upp!

Har du hälsat på hemma hos en krokodil någon gång? Eller hos en ekorre?
Häng med när brevbärare Mus ska dela
ut posten, så får du se djurens roliga
hem. Det finns massor att upptäcka
när man kommer på besök.
Och det sista paketet ... Vem kan det
vara till?

Men på något vis lyckas Ruggiga
ugglans villebråd alltid komma
undan. Kanske är Ruggiga ugglan
inte fullt så mästerlig som han tror?
ett mjukt och fluffigt mammafår.

Det är bästa sättet att fånga ett lamm.

Jag väntar.

Sean Taylor är engelsk poet och bilderboksförfattare. Jean Jullien, född i Frankrike, är grafisk formgivare och illustratör,
numera bosatt i London. Ruggiga ugglan
– maskeringens mästare är deras första
gemensamma bilderbok.

en knaprig morot.
Det är bästa sättet att
fånga en kanin.

Jag
väntar.

Marianne Dubuc är en hyllad

Hurra, vi får post!
av Marianne Dubuc
Översättning: Erik Titusson
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer 16 mars
ISBN: 978-91-87707-41-4

kanadensisk författare och
illustratör vars bilderböcker
givits ut i tretton länder. 2014
utkom hennes första bok på
svenska, Fjädern har tappat
en fågel – ett samarbete med
Moni Nilsson och Jonatan
Brännström. Nu är hon aktuell
med bilderboken Hurra, vi får
post!.

Ruggiga ugglan
– maskeringens mästare
Text: Sean Taylor
Bild: Jean Jullien
Översättning:
Gunilla Halkjaer Olofsson
Inbunden 48 sidor
Från 3 år
Utkommer 20 jan
ISBN: 978-91-87707-43-8

F o t o : P r i vat

F o t o : Wa l k e r B o o k s

F o t o : Ba p t i s t e L i g n e l

Ett kärt återseende!
– Jo, jag undrar …, sa Igelkotten. Vad gör du om jag får
en vän?
Det blev tyst en lång stund.
Till och med humlan slutade surra.
– Hur … hur menar du? sa Haren till slut. Du har ju mig.
– Jo, men om jag får en vän till. Så att jag har två.
Haren vände ryggen till och korsade frambenen.
– Två vänner? Jaha, jag förstår. Det räcker tydligen inte
med en längre.

Här är havet. Här är vinden.
Här är mjuka mammakinden.
Här är fågelpappans mask.
Här är sol och snö och slask.

I Vad gör du om jag får en vän? möter humor
igenkänning. Igelkotten har träffat en ny vän, Tang.
Och även om Haren insisterar på att han är ÖVER
LYCKLIG för Igelkottens skull så avslöjar kropps
språket att det inte är fullt så enkelt ...
Men Tang då? Nja, han är inte den pratglada typen.

Här är allt för första gången:
skrattet, gråten, fågelsången.
Här är dagen som ska gry.
Allas värld är alltid ny.

Sagt om Vad gör du medan jag sover?:

”Intelligent, rolig text och ovanligt vänliga,
detaljerade bilder som lyckas få fram s tarka
känslor utan att skrämmas.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Lotta Olsson är poet och författare som
skriver både för barn och vuxna. 2011
nominerades hon till Augustpriset för
barnboken Konstiga djur. Mitt bland
stjärnor är Lotta Olssons första samarbete med Olof Landstöm – en av Sveriges främsta barnboksillustratörer som
varit verksam sedan 1970-talet. På Lilla
Piratförlaget har Olof Landström tidigare
gett ut böckerna om Pom och Pim.

Elefanter, grå och tunga,
nga,
syrsor som vill skymningssju
mygg,
björn och örn och val och
rygg.
ruggig varg med raggig

F o t o : P r i va
t

2014 utkom Mats Wänblad och Per Gustavssons
första bilderbok om Haren och Igelkotten, Vad gör
du medan jag sover?. Nu får vi äntligen träffa de
två vännerna igen!

Mitt bland stjärnor rymmer livets
märkvärdighet: från universums oändlighet till loppan i rävens svans. Lotta
Olssons poetiska text tillsammans med
Olof Landstöms kongeniala och humor
istiska illustrationer gör Mitt bland
stjärnor till en bilderbok för alla åldrar.

Vad gör du om jag får en vän?
Text: Mats Wänblad
Bild: Per Gustavsson
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer 16 mars
ISBN: 978-91-87707-47-6

Mitt bland stjärnor
Text: Lotta Olsson
Bild: Olof Landström
Inbunden 40 sidor
Från 3 år
Utkommer 30 mars
ISBN: 978-91-87707-25-4

F o t o : O l a J ac o b s e n

t
F o t o : P r i va

Mästarmöte
det slår
gnistor om!
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Valdemar älskar att slurpa på sin
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att bestämma själv!
Med dråplig humor berättar Maria
Jönsson om Valdemars kärlek till sina
nappar. Den röda nappen och den
Linn
gröna nappen. Men när lillasyster
r
visa
blå,
den
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”Får jag gå ut med Musse? frågar jag
och det får jag alltid.
Vi går iväg, det går långsamt,
Musse går i snigelfart. Han stannar
vid stolpar och staket, han nosar
länge och tittar upp på mej ibland
och då brukar jag säja nåt.
Jag kanske säger lilla gubben med
en speciellt snäll röst som jag aldrig
har annars.”
Bilderbokens jag älskar Musse. Trots
att han går i snigelfart. Och trots att
han äter upp hela matsäcken själv.
Eva Lindströms oefterhärmliga
humor skiner i hundpromenaden och
i kärleken till en gammal och tjock
hund, med öron tunna som pann
kakor.

Eva Lindström är en av Sveriges främsta bilder-

och tidningshar bland annat
tecknare och bosatt i Höganäs. Hon
id, samt illusskrivit flera böcker om spyflugan Astr
cker. Nu får vi
trerat flera av Lotta Olssons bilderbö
r!
äntligen lära känna vargen Valdema

Maria Jönsson är illustratör, författare

Foto: Jenny Mark Ketter

Under samlingsnamnet
Tripp trapp träd ger Lilla
Piratförlaget nu ut ett
urval av dessa berättelser
i bokform. Först ut är
Maria Jönssons
Valdemars nappar och
Eva Lindströms Musse.

et

Tripp trapp träd är ett tv-
magasin för 3-5-åringar
som produceras av UR.
I varje program läser
Bokfågeln en illustrerad
berättelse framtagen
specifikt för magasinet av
någon av Sveriges främsta
författare och illustratörer.

P i r at f ö r l ag
Foto: Lilla

Tripp trapp träd:
Valdemars nappar
av Maria Jönsson
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer 13 april
ISBN: 978-91-87707-50-6

boksskapare och står bakom en mängd hyllade
böcker. Hon har bland annat tilldelats Augustpriset,
Heffaklumpen och Snöbollen, samt nominerades
2013 som enda svensk till det stora internationella
HC Andersen-priset. Musse är hennes första bok på
Lilla Piratförlaget.
Tripp trapp träd:
Musse
av Eva Lindström
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer 13 april
ISBN: 978-91-87707-51-3

N y t r il o g i a v
Kristina Ohlsson!

rnens
Vinnare av Ba 013
Romanpris 2 )
(Glasbarnen
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Vinnare av Bo
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Val 2014
Din Bok – Vårtjken)
(Silverpo

Herbert såg hur främlingen
fick anstränga sig när han lyfte
upp sina väskor. De verkade
vara hur tunga som helst. Men
det var någonting annat också.
Herbert kände magen dra ihop
sig av rädsla. När främlingen
lyfte ena väskan, blev det kvar
något rött på trätrappan.
Blod, tänkte Herbert. Det är
blod på väskan.

En mystisk främling dyker upp i
Eldsala mitt i natten. Det är den
varmaste sommaren Herbert kan
minnas och getingarna är överallt.
Samtidigt börjar människor i Eld
sala att bli sjuka. De får feber och
röda ögon och Herbert och vännen
Sally fylls av onda aningar. Något
hemskt är på väg att hända! Tillsammans söker de skydd i sitt hemliga
gömställe, den nedlagda kvarnen,
där ingen levande – eller död – kan
nå dem. Eller kan de det?

Foto: Thron Ullberg

Kristina Ohlsson är en av Sveriges mest framgångsrika
kriminal- och barnboksförfattare. Hennes bokserie
om barnen i Åhus – Glasbarnen, Silverpojken och
Stenänglar – har blivit en stor läsarsuccé, prisbelönats
och sålt i över 120 000 exemplar. Nu är hon aktuell med
en ny spännande trilogi för slukaråldern som tar sin
början i en zombiefeber …

Författaren till
succéserien om
barnen i Åhus
Zombiefeber
av Kristina Ohlsson
Inbunden 240 sidor
Från 8 år
Utkommer 20 april
ISBN: 978-91-87707-52-0
E-bok: 978-91-88281-03-6

Utkom hösten

2015!

Superkrafter
– på gott och ont

Sista delen i
Grisha-trilogin!
Skuggmästaren har intagit huvudstaden och
styr Ravka från en tron av mörker. Alina och Mal
gömmer sig i underjorden. Snart börjar jakten
på Morozovas tredje främjare, eldfågeln. Den är
Ravkas enda hopp om räddning, men att använda
den skulle kunna kosta Alina allt. Men har hon
något val?

Oscar och Klara är två rätt vanliga
17-åringar i Stockholmsförorten Spånga.
Men på väg hem från en fest träffas de av
blixten och när de vaknar nästa dag kan
Oscar plötsligt kontrollera eld och Klara
kan framkalla smärta hos andra – de har
fått superkrafter.

Grisha-trilogin 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. 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.

Men vad gör man med sina superkrafter?
Ska man bli superhjälte? Hur blir man
det? Och var hittar man egentligen ett
brott att stoppa? Klara och Oscar letar
efter det bästa sättet att använda sina
krafter, men dras in i något mycket större
och allvarligare …

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

F o t o : O l a J ac o b s e n

Leigh Bardugo är född i Jerusalem, uppvuxen i Los
Angeles och bor idag i Hollywood. Hon är utbildad
vid Yale och har vid sidan om sitt författarskap även
arbetat inom journalistik och reklam samt som
makeupartist i filmbranschen.

”Nervigt, händelserikt och
oavbrutet spännande”
Svenska Dagbladet

(Sagt om tidigare delar i Grisha-trilogin)

Superkrafter – på gott och ont
av Karl Modig
Danskt band 256 sidor
Från 12 år
Utkommer 6 april
ISBN: 978-91-87707-54-4
E-bok: 978-91-88281-01-2

Ur askan
av Leigh Bardugo
Översättning: Carina Jansson
Danskt band 368 sidor
Från 12 år
Utkommer 9 mars
ISBN: 978-91-87707-53-7
E-bok: 978-91-88281-00-5

F o t o : Ta i l i S o n g R o t h

DEL ETT
I S B N : 978-91-86634-68-1

D E L T VÅ
I S B N : 978-91-86634-76-6

Karl Modig är född 1994 och bor i Stockholm.
När han inte skriver så pluggar han och DJ:ar.
Superkrafter – på gott och ont är hans debut
roman. Den skildrar svårigheterna med att vara
tonåring – och ha superkrafter. En spännande
och rolig ungdomsroman förankrad i ett samtida
Sverige, som både hyllar och driver med den
klassiska superhjälteberättelsen.

Det första riktiga
förhållandet

Rhiannon vet vem hon är, och vem hon vill vara
med. Hur dryg Justin än kan vara, är det ändå de
två. Men en morgon är Justin inte som vanligt.
Rhiannon känner att han för första gången verkligen ser henne, och de tillbringar en fantastisk,
romantisk dag tillsammans. Dagen därpå är Justin
sitt vanliga svårtillgängliga jag, och Rhiannon förstår ingenting. Hon börjar ifrågasätta deras relation, och hela sitt liv. På en fest träffar hon Nathan,
och något med honom känns bekant. De börjar
mejla med varandra, men när de ska ses möts
Rhiannon istället av en tjej som heter Margaret.
Och hon berättar det mest osannolika Rhiannon
någonsin har hört …

Jag bara gråter och gråter. Han håller mig stenhårt i handen. Hans mamma vankar av och an
på perrongen, är på väg att börja röka säkert tio
gånger, men kommer på sig själv i sista stund. Lilla
gumman, säger hon, men hon tittar inte på mig.
Fram tills nu har jag inte förstått vad det är som
ska hända. Nu kommer det över mig som en lavin:
de ska ta honom ifrån mig. Han har just kommit till mig, efter livslång väntan, och nu ska han
försvinna. Allt runtomkring mig blir otydligt. Jag
skakar, försöker förgäves se det ur hans perspektiv,
men jag är en encellig, bölande flickvän utan någon
som helst förmåga till empati. Hulkar fram förlåt
förlåt, men hör inte om han svarar. Det finns inget
stopp i mig. När vi kysser varandra för sista gången
känns det som jag ska kräkas.

F o t o : Pat r i k L u n d i n

Linnea är ihop med Love, i det första riktiga
förhållandet. När Love flyttar till Gävle för
att gå tekniskt basår lämnas Linnea ensam
med sin längtan. Vi ses i mörkret är en
skildring av förhållandet som betyder allt,
som man riskerar att tappa bort sig själv i
och som omvärlden aldrig kan förstå.

Foto: William Morris

En annan
av David Levithan
Översättning: Helena Ridelberg
Danskt band 336 sidor
Från 14 år
Utkommer 27 april
ISBN: 978-91-87707-55-1
E-bok: 978-91-88281-02-9

I S B N : 978-91-86634-56-8

David Levithan (f. 1972) är känd för sina nyskapande sätt att ifrågasätta normer och fördomar, i såväl
sina samarbeten med Rachel Cohn och John Green
som i sina egna böcker. En annan är den fristående
uppföljaren till Levithans uppmärksammade Jag,
En. Nu får vi följa Rhiannon, och läsa om mötena
med ”En” från hennes perspektiv. Precis som i
föregångaren ifrågasätter Levithan föreställningar
om kön, genus och sexualitet, och tänjer gränserna
för hur det kan skildras i ungdomslitteraturen.

I S B N : 978-91-87027-05-5

Ny roman av
David Levithan

”Wiberg är en makalöst ton
säker författare. Det här är
2013 års bästa svenska bok.”
Amelia
”Ett mästerverk i genren.”
SVT Gomorron Sverige

David Wiberg är författare, samt verksam
inom scen- och bildkonst, arkitektur och
illustration. Efter två kritikerrosade föreställningar om 16-åriga Linnea utkom 2013
hans debutroman Dagboksanteckningar
från ett källarhål som även den fick strålande recensioner. I Vi ses i mörkret får vi
åter träffa Linnea som nu hunnit bli 18 år.

(Sagt om Dagboksanteckningar
från ett källarhål)

Vi ses i mörkret
av David Wiberg
Inbunden 200 sidor
Från 15 år
Utkommer 23 mars
ISBN: 978-91-87707-14-8
E-bok: 978-91-88281-04-3

Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

0-3

Lena och Olof Landström

Min stora elefant
Sara Gimbergsson
978-91-87707-19-3

3-6

6-9

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

Lena och Olof Landström

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

Var är Pim?
Text: Lena Landström
Bild: Olof Landström
978-91-87027-46-8

Pom och Pim på natten
Text: Lena Landström
Bild: Olof Landström
978-91-87707-08-7

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

12+

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

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

9-12

Bodo Bodo Filoo
Svenska Barnboksakademin
978-91-87707-03-2

Peter och vargen
Bild: Ilon Wikland
Berättare: Mark Levengood
Musik: Kungliga Filharmonikerna
978-91-87707-10-0

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

Åse och grodan
Text: Ingrid Olsson
Bild: Charlotte Ramel
978-91-87707-06-3

Vem hämtar vem?
Siri Ahmed Backström
& Karin Cyrén
978-91-87027-58-1

Maximus ring
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
978-91-87707-23-0

Hela familjen!
Text: Alexandra Maxeiner
Bild: Anke Kuhl
Övers: Erik Titusson
978-91-87707-00-1

Superglada magiska skogen
Matty Long
Övers: Erik Titusson
978-91-87707-26-1

Rädda Harry
Text: Martin Widmark
Bild: Kristina Grundström
978-91-87707-27-8

Bäst på häst
Text: Pernilla Gesén
Bild: Jeanette Milde
978-91-87707-20-9

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

En planet i mitt huvud
Sally Gardner
Övers: Helena Ridelberg
978-91-87707-16-2

Som eld
Sara Lövestam
978-91-87707-29-2

Dubbeltrubbel
Text: Mac Barnett &
Jory John
Bild: Kevin Cornell
Övers: Caroline Bruce
978-91-87707-02-5

Att vara jag
Anna Höglund
978-91-87707-37-7

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

Nour och den
Orkans öga
magiska drycken
Lin Hallberg
978-91-87707-24-7
Text: Alexandra-
Therese Keining
Bild: Peter Bergting
978-91-87707-30-8

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

8 saker du aldrig
skulle våga
Eva Susso & Moa
Eriksson Sandberg
978-91-86634-52-0

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

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

Vad gör man inte
Jag är ju så jävla easy going
Maja Hjertzell
Jenny Jägerfeld
978-91-86634-73-5 978-91-86634-66-7

Jag ger dig solen
Jandy Nelson
Övers: Emö Malmberg
978-91-86634-57-5

