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Den hungriga fisken är en ny småbarnsbok av 
Sara Gimbergsson som tidigare charmat de 
minsta läsarna med böcker såsom Min stora 
elefant och Kian och katten. 

Pyssla med Bockarna Bruse!

Smaklig måltid?! 

Den hungriga fisken
av Sara Gimbergsson
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-025-2

Fisken är hungrig. Jättehungrig. Men vad 
smakar gott? Krabba? Mussla? Den hungriga 
fisken smakar sig fram genom det stora havet. 
Men där finns andra som också är hungriga … 

En krabba då?

Nää, snäckan/musslan 

smakade inte gott!

Tvi!

Häng med Bockarna Bruse till 
skolan! Sätt svans på rektorn, 
lär minsta bocken att rita, 
rätta rektor Trolls matte prov 
och hjälp bockarna hitta fram 
till toan – utan att springa in i 
Fröken Älgko.

Roliga och lagom utmanande 
pyssel till alla Bockarna Bruse-
diggare. Finn fem fel, labyrinter, 
från prick till prick och korsord. 
Ja, allt som ska vara med i 
en pysselbok, till och med 
klistermärken.

Årets roligaste pysselbok? Ja, 
utan tvivel!

Bockarna Bruse – pysselbok
av Bjørn F. Rørvik och  
Gry Moursund
48 sidor, med klistermärken
Från 4 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-031-3

Bilden av bilderboken
När vi gav ut Anna Höglunds Om detta talar man endast med 
kaniner 2013 var det många som blev förvirrade. En bilderbok 
för tonåringar?! Var ska den stå i bokhandeln?! Det visade sig 
att det var många tonåringar och unga vuxna som förstod att 
en bra bok är en bra bok. Det behöver inte vara svårare än så. 
I år, fem år senare, märker vi att bokvärlden har en mycket 
vidare syn på vad en bilderbok kan vara. 

En som minst sagt varit betydelsefull i att spränga 
bilderbokens gränser är Shaun Tan. Vi är stolta över att kunna 
presentera hans nya bilderbok Cikada i höst. Kanske kommer 
någon av höstens bilderböcker förvirra en och annan, det 
vet jag inte. Men en sak vet jag säkert – med höstens böcker 
kommer vi att vidga bilden av bilderboken ännu mer! 
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Morgan står inför en omöjlig uppgift: Hur 
ska man kunna välja något att sätta på sig, 
när det man redan bär passar allra bäst? 

Pyjamas är bäst!
Morgans morgon
av Maria Nilsson Thore
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-017-7

God morgon! 
Pappa kikar in hos Morgan. Morgan har 

sovit riktigt länge. Sängen känns alldeles 
extra varm och mjuk idag. Pyjamasen också.
Men så ropar pappa att det är dags att klä  
på sig …

Att klä på sig till förskolan är en morgon-
ritual som alla barn (och föräldrar) kan 
känna igen sig i. Här är den lustfyllt och 
varmt skildrad av Maria Nilsson Thore. 

Pimpelfiske
Text: Ann-Helén Laestadius
Bild: Jessika Berglund
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-018-4

Ett fiskeäventyr
Idag ska Malte pimpelfiska för första 
gången. Mormor, morfar och Malte 
kör skoter till sjön. Där drar morfar 
igång den stora gröna isborren och 
borrar genom den tjocka isen. Mor-
mor sätter fast en gul larv på kroken 
och räcker spöet till Malte. 

Sen är det bara att vänta …

Pimpelfiske är en bilderboksberättelse som skildrar en 
vardag och en natur som är okänd för många barn. Ett 
härligt fiske äventyr på en sjö i norra Sverige. 

Pimpelfiske är Augustprisbelönta författaren  Ann-Helén 
Laestadius första bilderbokstext. Boken är illustrerad av 
naturskildraren Jessika Berglund. 

Alla ska bli mätta!

Matdax
av Pernilla Stalfelt
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-026-9

Vem är bäst på att steka pannkakor? Jo, 
brorsan! Fräääs säger det om stekpannan. 
Och sen vänder han pannkakan i luften! Det 
finns sylt: hallon och blåbär. 

Men vad ska hästen äta? Och fågeln? Och 
ormen? Alla måste ju få bli mätta!

Pernilla Stalfelts roliga 
bilderbok spritter av matglädje. 
Och avslutas med ett recept. Så 
oavsett om du har en storebror 
eller ej – stek en pannkaka!



Sången från andra sidan havet
Text: Emma Virke
Bild: Fumi Koike
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-027-6

Unikt  
bilderboksmöte
Det är en sån där magisk kväll då himlen färgas rosa.
En sån där kväll då man inte vill gå och lägga sej.
Farmor Räv går långsamt uppför berget.  
Bakom henne springer en liten en på kvicka fötter. 
Snart är han ikapp. 
–Farmor vänta! Jag vill följa med! 

Farmor Räv sjunger en sång. På ett språk barnbarnet 
Ritso inte kan förstå, men att sången är sorglig, det hör 
han ändå. Sen berättar Farmor sin äventyrliga historia. 
Hur hon lämnade sitt land, färdades över havet och till 
slut hittade nya vänner och en ny framtid.

Sången från andra sidan havet är en bedövande 
vacker äventyrshistoria som också handlar om hur man 
kan bygga ett hem på en främmande plats. Boken är 
 resultatet av ett unikt bilderboksprojekt där Emma Virke 
har skrivit texten och den japanska illustratören  
Fumi Koike har skapat illustrationerna.

Jag håller om trädet  
när det blåser
Text: Inger Lindahl
Bild: Lilian Brøgger
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-88279-80-4

Jag håller om trädet när det blåser.
Så att det inte faller. Och sitter på en gren och spanar. 
Jag ser allt. Katten som gömmer sig i gräset. Mammas 
nya kille. 
Ända ut i rymden ser jag. 

Inger Lindahls och Lilian Brøggers bilderbok 
stannar kvar hos läsaren, oavsett ålder. I text och 
bild berättas om en flickas liv, med ömsinthet och 
skärpa. Flickan bor med sin mamma, sin katt (när 
han inte har stuckit) och sin mammas kille (när han 
inte har stuckit), men allra mest lever hon i trädet. 

Vissa bilderböcker rymmer en roman innanför 
pärmarna, detta är en sådan. Inger Lindahl är känd 
för sina barnböcker 
med perfekt gehör, 
inte minst böckerna 
om Zigge. Lilian 
Brøgger räknas till 
Danmarks främsta 
bilderboksskapare. 
Detta är deras första 
gemensamma bok.

Med barnets blick

Vad sopas
Under mattan
Text: Sara Lövestam
Bild: Per Gustavsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-011-5

Pappa blir inte lika förvånad över monstret som dyker 
upp. Han lyfter det i nackpälsen och slänger in det 
under mattan. Där samlas allt möjligt skräp. Till slut är 
högen under mattan stor som en flodhäst, den rör på 
sig och morrar ibland. Men mamma och pappa låtsas 
ändå som ingenting … För vad skulle hända om någon 
lyfte på mattan?!

Under mattan är en finurlig och dramatisk bilderbok om 
ett hem där saker hellre sopas under mattan än tas itu med. 
Det är författaren Sara Lövestams första bilderbokstext, 
illustrerad av Augustnominerade Per Gustavsson. 

under mattan?

1

Jag håller om trädet när det blåser. Så att det inte faller. Och lutar kinden 
mot stammen. Barken är hård och lite rivig men 

ändå ganska mjuk. Och under barken kryper det små djur, små små. Jag tror att de vill vara ifred, så jag stör dem inte.

2

Jag gillar att sitta här och spana.                     

Jag ser allt!                                      
                                            

                            

Katten, som gömmer sig i gräset till exempel, ser jag.

Skrället heter den. 

Och Mojjen ser jag när han kommer på sin motorcykel.

Han är mammas nya kille. 

In i köket till och med, kan jag se.                                        
            

Om det står disk på bordet. Och askkoppar.

Om festen är slut.

Det började med ett ganska litet monster. En 
morgon satt det på köksbänken, just när pappa 
skulle rosta bröd.

– Hallå! ropade jag. Titta vad som sitter där! 



Vardagsnära

Jag heter Beata
Text: Katarina Kieri
Bild: Anna Sandler
Inbunden, 128 sidor
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-88279-75-0

Jag heter Beata och är åtta år. Jag har en 
bror som är död, en kusin som jag är kär 
i och en mormor som jag inte kan prata 
med. Och lite annat.

Det är ovanligt att ha en död bror när 
man själv är ett barn, men Beata är van, 
hon har haft en i hela sitt liv. Hon skulle 
vilja ha något annat ovanligt, helst ett par 
glasögon. Kanske ska hon skriva det på sin 
önskelista, nu när det bara är tre veckor 
kvar till jul.

Tillsammans med vännerna spelar  Beata 
bordtennis, leker Hela Sverige bakar 
och spionerar på store bror Malte. Och så 
funderar hon på om hon ska våga tala om 
för sin kusin att hon är kär i honom.

Med lika delar humor och allvar formulerar  
Katarina Kieri åttaåriga Beatas tankar om 
liv och död, vänskap och kärlek. Boken är 
stämningsfullt illustrerad av Anna Sandler.

och himlastormande
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av Emma Virke
Board book med luckor, 14 sidor
Från 3 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-012-2

Adventskalenderbok 

– med 24 luckor!

– Hallå! ropar Julia nere på stan. 
Nu är det julen som gäller!
Vi vill ha grisar av marsipan
Och glansiga smällkarameller!
Boris, öppna ditt bageri!
Julen är inget man struntar i. 
Kom julros och hyacinter!
Kom glittrande snö och vinter!

Det lackar mot jul, men det är 
ingen som bryr sig, tycker Julia. 
Och vad ska Jultomten säga? 
Kanske han inte alls vill komma 
i år! Nej, det är säkrast att Julia 
själv sätter fart. Tillsammans 
med sin hund ger hon sig ut på 
jakt efter julen. 

Emma Virke är en av våra mest 
nyskapande bilder bokskapare. 
Och med Julias jul har hon 
skapat en helt ny typ av bok – 
där bilderboken kombineras 
med adventskalendern. Hjälp 
Julia fixa julen genom att öppna 
24 luckor, en lucka i taget, hela 
vägen fram till julafton!



Cikada
av Shaun Tan
Översättning: Ulla Roseen
Inbunden, 32 sidor
Från 6 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-029-0

Ny bok av Shaun Tan

Cikada arbetar på ett kontor 
i ett högt hus. Han arbetar 
flitigt, dag ut och dag in. Han 
blir mobbad och osynliggjord 
av sina arbetskamrater. Han 
får ingen uppskattning av sin 
chef. Men en dag går Cikada 
ut på taket till huset och något 
alldeles extraordinärt händer …

Cikada är en bok för alla som någon 
gång känt sig underskattade, osedda 
eller utarbetade. En allåldersbok 
av en av världens mest intressanta 
bilderboksskapare, Shaun Tan, som 
tidigare skapat moderna klassiker 
såsom Ankomsten och Berättelser från 
yttre förorten. 

Ur ALMA-juryns motivering: 
Shaun Tan är en virtuos 
visuell berättare, en 
vägvisare till bilder
bokens nya vägar. 

Mannen som byggde ett hus
av Anna Höglund
Inbunden, 48 sidor
Från 6 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-028-3

En saga för vår tid 

Det var en gång en man som länge 
hade stört sig på att huset han bodde i 
var så litet och oansenligt. 

Så börjar Anna Höglunds bilderbok 
Mannen som byggde ett hus. Med 
stor entusiasm och flera byggherrar 
till sin hjälp sätter mannen igång att 
bygga ett nytt hus. Ett stort hus som 
ska klä honom och hans personlighet. 
Men trots ritningar och uträkningar, 
håller sig inte allt innanför ramarna. 
Tvärtom! 

Anna Höglunds Mannen som byggde 
ett hus är en humoristisk, allegorisk 
och samhällskritisk saga för vår tid. 

     et här huset, tänkte mannen, passar inte mig. 

Jag vill ha ett nytt hus, ett stort. 

Han hittade ett betydligt större hus på nätet. 

Det låg alldeles i närheten 

och han begav sig genast åstad.

av Anna Höglund

Läs också:

     et här tar jag, sa mannen. Det är helt i min stil. Jag betalar 
kontant. Han hade nämligen sparat tjugofem öre av varenda 
krona han förtjänat under hela sitt liv. Han hade sannerligen 
inte slarvat och slösat några pengar på onödigheter. 
Så han hade gott råd.
 



Rymlingarna
Text: Ulf Stark
Bild: Kitty Crowther
Inbunden, 144 sidor
Från 6 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-88279-55-2

- Ser du? sa farfar. 
Han tittade ut genom fönstret på öarna vi 

for förbi, på klipporna som steg upp ur havet, 
på tallarna och granarna och lövträden som 
glödde lite extra eftersom det var en sådan 
särskild dag. 

Han såg allt det som han hade sett tusen 
gånger. 

- Ser du? sa han igen. 
- Ja, sa jag.
- Det gör du inte alls, morrade han. 
- Nä, sa jag.
För jag fattade att vi inte såg likadant. Han 

såg det som hade varit. Det som han hade sett 
tusentals gånger då han åkt den här vägen 
medan farmor ännu levde. Han åkte bakåt i 
tiden. Man kunde se det i hans ansikte. Fast 
det var lika skruttigt och rynkigt som vanligt, 
så fanns det liksom en yngre farfar bakom alla 
rynkorna.

En farfar som svär för mycket ligger på sjukhus och oroar 
sig för om han kommer bli insläppt i himlen eller ej. 
Barnbarnet Lill-Gottfrid besöker honom så ofta som pappa 
tillåter och när pappa inte tillåter, så åker han dit ändå. 

Farfar drömmer om platsen där han var som lyckligast – 
skärgårdsön. Tillsammans bestämmer dom sig för att göra 
en sista resa. Men först måste dom rymma!
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Rymlingarna är en äventyrsroman fylld av 
värme och humor, i Ulf Starks omisskännliga 
kombination. Ulf Stark hann arbeta klart med 
manuset innan sin alltför tidiga bortgång. 
Boken är illustrerad av Kitty Crowther. 
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Humor och värme, 
signerat Ulf Stark

Med bilder av Kitty Crowther



Sagan om Despereaux
av Kate DiCamillo
Översättning: Ulla Roseen
Inbunden, 272 sidor
Från 6 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-014-6

Klassisk äventyrssaga

Det här är berättelsen om 
Despereaux Tilling, en modig 
liten mus med stora öron, 
som förälskar sig i människo-
prinsessan Pea. Det passar 
sig inte! Så Despereaux blir 
förvisad ner i den mörka 
fängelse hålan under slottet. 
Detta är början på ett äventyr 
fyllt av förtvivlan, kärlek … 
och soppa.

”Sagan om Despereaux låg på New York 
Times tioitoppsäljlista under ett helt 
år och är en läsupplevelse för alla åldrar, 
som det brukar heta när sagor belyser 
arketypiska mönster för mänskligt beteende." 
Sundsvalls Tidning
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Läs även:

Kate DiCamillo är en 
av våra mest älskade 
berättare. Sagan om 
Despereaux utkom första 
gången på svenska 2008, 
och kommer nu i nytryck!

Frallan är tillbaka!

Frallan räddar världen
Text: Sara Ohlsson
Bild: Lisen Adbåge
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-009-2

Frallan heter egentligen Fransesca, 
men det är det ingen som säger. Utom 
Klaus, som är mormors kille och bor i 
Tyskland och tycker om att tälta. Fral-
lans familj består av Frallan, mamma 
och mormor – och Klaus!

Idag har Frallan sovit över hos mor-
mor! När hon vaknar smyger hon 
ut i trädgården, för där tältar Klaus. 
Han vet allting om fåglar. En gång 
räddade han en koltrast, som flugit in 
i ett fönster. Frallan vill också rädda 
en koltrast. Eller någon annan fågel. 
Eller vilket djur som helst. Egentligen 
vill hon rädda hela naturen! Det är så 
många som förstör naturen, så någon 
måste ju faktiskt rädda den.

Frallan räddar världen är den 
andra boken om Frallan, skriven 
av Sara Ohlsson och illustrerad av 
Lisen Adbåge. Våren 2018 kom den 
första, Frallan är bäst, och våren 
2019 kommer Frallan och kärleken.
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Ur innehållet: 

Pippi på konst!
Text: Lena Eriksson & Helena Sjödin
Illustrationer: Stina Wirsén
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-020-7 I dag fotograferar vi varandra när vi vill ha en bild på någon. Det går på en sekund, men förr i tiden, långt innan kameran var uppfunnen, så fick konstnärer måla av personer istället. Det tog väldigt lång tid och var dyrt. Det var bara de som hade mycket pengar som kunde beställa ett porträtt av sig själv, sin vän eller sin familj. Alexander Roslin som målat den här bilden gjorde många porträtt av dåtidens kändisar och kungligheter. Han var skicklig på att måla ansik-ten men framför allt på att måla kläder och tyger så att de såg ut som om de var på riktigt. Med bara ögat kan man se hur de olika tygerna känns i handen, blankt och svalt eller matt och varmt. Men hur skulle du beskriva att spetsen på klän-ningen känns eller pärlorna i halsbandet? 

Att känna med ögonen och se med fingertopparna.

Brukspatron John Jennings, hans bror och 
svägerska, 1769

Alexander Roslin

det enda som känns varmt är ljuset som syns i några av fönstren på Stockholm slott. Månen är det enda som lyser upp staden. Målnin-gen är gjord innan det fanns elektriskt ljus och bilar i Stockholm så månen är det enda som lyser upp staden.

I den somriga bilden lyser solen mellan trädens löv och det ligger ett ljusskimmer över hela bilden. Om du tittar riktigt nära på bords-duken så ser du att konstnären har målat varma och ljusa färger bredvid svala och mörka, lite huller om buller. Men om du tittar på långt håll ser du bara ett glittrande solljus 
på duken.

Solen som speglar sig i tekannan på 
bordet och solljuset på duken gör att 
vi kan känna vilken varm och härlig 
sommardag det var den där dagen 
när bilden målades 1887.
1500 tecken

Måla iskallt eller sommarvarmt! 
Det är inte bara det som är avmålat i en bild som berättar något. Även färgerna som konstnären använder kan till exempel förstärka en stämning eller en känsla i en målning. En del färger känns svala som olika blåa toner, medan andra som gul och orange kan upplevas som varma. De svala färgerna verkar också som om de ligger långt bort i bilden, medan de varma färgerna känns som om de kommer emot dej som tittar och lägger sig långt fram i bilden. Sådana här 

färgknep använder sig många konstnärer av när de 
målar sina bilder. 

I vinterbilden har konstnären använt få färger men med stora skillnader mellan ljus och mörker. Snön 
ligger på marken, det är frost på träden och vatten 
ser ut att just ha frusit till is. Allt känns iskallt och 

Frukostdags, 1887
Carl Stefan Bennet

Hanna Pauli Utsikt mot Stockholms 
Slott. Vinterstycke, 
1800-tal  

Man kan inte vara för ung för att 
kliva in i konstvärlden! Men man 
kan behöva några nycklar. I Pippi 
på konst! får barn och nyfikna 
vuxna just verktygen för hur 
man kan förstå konst som ibland 
verkar mer konstig än vacker. 
Boken presenterar konstverk ur 
hela konsthistorien, i ett urval ur 
Nationalmuseums samling. Bland 
annat så får vi möta Roslins Damen 
med slöjan och Eva Bonniers 
Ateljéinteriör. 

Med på konstresan följer Stina 
Wirséns flyhänta illustrationer. 
Tillsammans blir det en fest 
för ögat! Boken utkommer till 
National museums återöppnande 
den 13 oktober!

Upptäck konstvärlden!

Lär dig se: Ingångar till fantastiska konst-
verk genom historien.

Ett brett konstbegrepp: Pippi på konst! 
Berättar också om formgivning och 
konsthantverk.

Upptäck hur du kan använda alla dina 
sinnen när du kliver in i konst världen 
– Känn med ögonen och se med finger-
topparna!

Unika konstverk och förunderliga ting i 
Nationalmuseums samlingar.

Symbollexikon: Hur ska vi tolka saker och 
ting i äldre måleri?



Ufot har landat! 
Egon, tidigare fotbollsstjärna och 
medlem i No Losers Club, har fått 
acceptera faktum: Han är till hälften 
betageekian, har numera svans (!) 
och hänger med skolans nördar. Och 
nu är dessutom hans utomjordiska 
släktingar på besök! När en rymd-
farkost med hans faster och två 
kusiner landar i skogsgläntan känns 
allt först oerhört spännande, men 
släktingarna blir snart svåra att dölja. 
Och rätt svåra att stå ut med. Egons 
kusiner verkar se honom som en 
lägre stående varelse, och hans faster 
kommenterar allt han gör – inne i 
hans huvud. Men om Egon ska lära sig 
att bemästra sina utomjordiska krafter 
måste han ha sina släktingars hjälp ...

Släkten invaderar är den andra 
boken i serien om Egon, en 
dagbokstrilogi med en rejäl twist! 
Den avslutande delen I farsans 
galax utkommer 2019.

”Egon – hälften alien är en smart 
och rolig berättelse i samma 
lättlästa stil som böckerna om 
Greg och Tom Gates.”
BTJ (om första boken i serien)

Egon – hälften alien: 
Släkten invaderar
av Per Simonsson & Stefan Roos
Inbunden, 240 sidor
Från 9 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-88279-95-8

Per Simonsson & Stefan Roos     EG    NHÄLFTEN  ALIEN
SLÄKTEN        INVADERAR

fo
to

: 
st

e
fa

n
 t

e
ll

En förskräckligt 
ryslig uppföljare

Den hiskeliga berättelsen  
om Lilla Han
Text: Lena Ollmark
Bild: Per Gustavsson
Inbunden, 144 sidor
Från 9 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-013-9

Det här är berättelsen om Lilla Han som 
ska hälsa på sin morfar. Morfar som 
förstår honom bättre än någon annan. 
Men när Lilla Han kommer fram är inget 
sig likt, trädgården är vildvuxen och 
morfar ligger svag i sin säng. På natten 
vaknar Lilla Han och möter illvilliga 
spöken. Hur ska morfar kunna hjälpa 
honom nu?

Det här är en förskräckligt ryslig 
berättelse om att våga möta sina rädslor. 
Och om hur man hanterar spöken!

Den förskräckliga historien om Lilla Hon blev 
Augustprisnominerad 2017. Den roade mängder 
av barn och fick flera vuxna att sätta i halsen. 
Den hiskeliga berättelsen om Lilla Han är den 
helt fristående uppföljaren.
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Mumiens gåta
av Kristina Ohlsson
Inbunden, 238 sidor
Från 9 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-88279-94-1

Nytt äventyr med   Herbert och Sally!

Kvinnan låg på mage med ena 
handen knuten. Hon rörde sig inte, 
men det syntes att hon andades.

Herbert satte sig bredvid Sally.
- Hallå? sa han tyst.
Sakta öppnade kvinnan  ögonen. 

Och så väste hon.
- Akta er, barn. Akta er för 

monstret!

En regnig natt bildas ett stort 
slukhål på ängen i Eldsala. Hålet 
avslöjar en gammal källare, men 
Herbert kan inte minnas att det 
någonsin funnits ett hus där. 
Samtidigt sprids en obehaglig 
stank i den lilla staden, och på 
kyrkogården hittas två kistor 
tomma i en av gravarna. Vart har 
de döda tagit vägen? Och vad är 
det för hemskt som hänt i den 
gamla källaren? Herbert och 
kompisen Sally förstår snabbt 
att de är i stor fara. Ska de lyckas 
rädda Eldsala en sista gång, eller 
är det redan för sent?

Mumiens gåta är Kristina 
Ohlssons tredje bok om 
Eldsala och vännerna Herbert 
och Sally. Såväl Zombiefeber 
som Varulvens hemlighet har 
blivit läsarfavoriter! 
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Fler böcker om Eldsala!



Bästisar och kärlek 

Mira har en bästis som är bra på 
att bygga grejer. Och en pinsam 
mamma. Men hon har ingen 
som hon är kär i. Och inget 
eget instagramkonto … Är hon 
kanske barnslig? Det är lätt att 
känna sig ensam när tjejerna i 
klassen startar en kärleksklubb. 
För man får bara vara medlem 
om man har varit kär och det 
har Mira aldrig varit, trots att 
hon verkligen försökt. 

Mira är en serieroman där vi får 
hänga med under ett fartfyllt år 
i Miras liv.

Mira
Text: Sabine Lemire
Bild: Rasmus Bregnhøi
Översättning: 
Gunilla Halkjaer Olofsson
Flexband, 104 sidor
Från 9 år 
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-030-6

Lemire  och Bregnhø i

#vänner

kär

#ettårimittliv

Skal vi ikke prøve dit tøj, Mira?  
Vi kan sammensætte outfits og give 
dig et nyt look.

Nøj, den er fed. Sådan en har 
jeg altid ønsket mig.Er det dine ting?

Og se den her.

Jeg tror altså, jeg 
smutter. Dukkeleg er 
ikke lige noget for mig.

Det var da også bare for sjov 
med dukkerne. Selvfølgelig  

skal vi også lave noget  
rigtigt. Vi kunne se  

Dance forever?Øh …

Øh …

Det er ikke 
så godt.

36 37

Hold da op. Det er ikke til at kende.  

Hvor er her flot! Min store pige.

34

35

Drömmen om 
ett eget lag

Ett eget lag
av Malin Eriksson
Inbunden, 240 sidor
Från 9 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-015-3

En dröm har slagit in! Athena 
och hennes ponny Master har 
blivit erbjudna en plats i ett 
dressyrlag. Ändå vet inte Athena 
vad hon ska svara, för de har 
bara frågat henne, inte Petrus. 
De är ju bästa vänner och har 
drömt om att ha ett lag ihop. 
Men ska Athena ge upp den här 
chansen, för Petrus skull?

Malin Eriksson har skrivit flera 
uppmärksammade hästböcker, för både 
ny börjarläsare och slukar läsare. Ett eget lag 
är en berättelse om val, om att våga stå upp 
för sina drömmar. Och då kan det visa sig, 
att en inte ens behöver välja.
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Tredje boken om Tilda!

Stockholm är fullproppat med tomtar, 
troll, älvor och andra väsen, men de 
flesta människor ser dem inte. Och 
det är Tildas jobb att se till att det 
fortsätter så. Men det är inte så lätt, 
när det är dags för tomteting, och stan 
svämmar över av berusade tomtar. 
En morgon hittas flera ihjälbitna 
getter på Skansen. Både Tilda och de 
trollfientliga tomtarna är övertygade 
om att det är ett troll som varit 
framme. Tomtar och troll ställs mot 
varandra och konflikten trappas upp, 
samtidigt som fler döda djur dyker 
upp, i oväntade konstellationer. Vem är 
det som dödar djuren – och varför?

Sömnernas sömn
av Elin Säfström
Danskt band, 288 sidor
Från 12 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-023-8

Läs också!

Elin Säfström debuterade 2016 med En väktares 
bekännelser, en humoristisk ungdomsroman 
som på ett nyskapande sätt blandar nordisk folk-
tro med urban fantasy. Sömnernas sömn är den 
tredje boken om Tilda.

Elin Säfström

Sömnernas 
sömn

Tankar mellan sött 
och salt

Tankar mellan sött och salt
av Marta Söderberg
Flexband, 256 sidor
Från 12 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-024-5

Måndag, första dagen på 
högstadiet. Moa vet inte hur 
hon ska överleva tre år av 
fångenskap, tillsammans med 
alla idioter. Efter det som hände 
i somras pratar ingen i klassen 
med henne. Utom för att säga 
hur mycket de hatar henne. Tur 
att det finns annat i livet än den 
grå verkligheten i Hellnäs. Som 
Edward, till exempel.

Tankar mellan sött och salt är Marta Söderbergs 
fjärde ungdomsroman. Det är en berättelse om att stå 
upp för det man tror på, vad andra än säger till en. 
Och gör mot en.
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Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

03

Mitt bland stjärnor
När vi blundar
Text: Lotta Olsson
Bild: Olof Landström
978-91-87707-25-4
978-91-88279-81-1 

36

69

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

Vi går på babydisco
Vi går på babysim
Vi går på babymålning
Text: Moa Eriksson Sandberg
Bild: Erik Sandberg
978-91-87707-33-9
978-91-88279-48-4
978-91-88279-79-8 

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)

Valdemars nappar
Valdemars ärtor
Valdemar i stora skogen
Maria Jönsson
978-91-87707-50-6 
978-91-88279-33-0
978-91-88279-54-5 

Jonna plockar bär
Jonna träffar djuren
Text: Eva Susso
Bild: Erica Jacobson
978-91-88279-44-6
978-91-88279-78-1

MIN FÖRSTA BOK
OM

JUDITH DREWS

Mn första bok_Stockholm_coverideas.indd   1 19.12.17   09:13

Min första bok om 
Stockholm
Judith Drews
978-91-7813-000-9

I en pöl
Karin Cyrén
978-91-7813-001-6 

Hemma hos Harald 
Henriksson
Text: Uje Brandelius
Bild: Clara Dackenberg
978-91-88279-98-9 

Orkestern
Chloé Perarnau
Övers. Charlotte Wahlöö
978-91-88279-77-4

Hjälp! Ny i klassen
Jeanette Milde & 
Pernilla Gesén
978-91-7813-002-3 

Den första musen på månen

A R M S T R O N G

Torben Kuhlmann Armstrong – den 
första musen på 
månen
Torben Kuhlmann
Övers. Gunilla  
Halkjaer Olofsson
978-91-88279-35-4 

En duktig hund
Meg Rosoff
Övers. Helena Ridelberg
978-91-88279-99-6 

Doften av ett hem

Doften av ett hem
Bonnie-Sue Hitchcock
Översättning: Helena Hansson
Flexband, 256 sidor
Från 15 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-016-0

Ruth har en hemlighet, som 
snart kommer att bli uppenbar 
för alla. Dora undrar om man 
någonsin kan lämna det man 
kommer ifrån, men plötsligt 
är turen på hennes sida. Alyce 
förväntas hjälpa sin far på 
hans fiskebåt hela sommaren, 
och missa antagningen till 
dansskolan hon drömmer 
om. Hank och hans bröder 
är fripassagerare på en färja, 
tryggare på flykt än i sitt eget 
hem – tills en av dem faller 
ombord. Och fyra öden knyts 
samman. 

Bonnie-Sue Hitchcocks debutroman 
Doften av ett hem utspelar sig i Alaska på 
70-talet och handlar om unga människor 
som försöker bryta sig fria, skapa sig nya 
liv, och samtidigt hjälpa andra. Och som 
ibland, på de mest överraskande sätt, 
faktiskt lyckas.
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912

1215

15+

Ingen normal står i regnet 
och sjunger 
Jag är tyvärr död och kan 
inte komma till skolan idag
Sara Ohlsson
978-91-7813-005-4
978-91-86634-19-3

JOHANNA LINDBÄCK

Superkrafter
Döden är inget skämt
Karl Modig
 978-91-87707-54-4 
 978-91-88279-61-3 

Facebook: Lilla Piratförlaget
 Gilla Böcker

Instagram: @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Följ oss i 
sociala medier!

Böcker av Kristina Ohlsson:
Glasbarnen 
978-91-87027-32-1
Silverpojken
978-91-87027-62-8
Stenänglar
978-91-87707-18-6
Mysteriet på Hester Hill
978-91-87707-34-6
Det magiska hjärtat
978-91-88279-11-8
Mysteriet på Örnklippan
978-91-88279-66-8

Skarven
Gruvan
Sara Lövestam
978-91-88279-24-8
978-91-7813-003-0 

Karta för förälskade
Johanna Lindbäck
978-91-88279-20-0 

Moxie
Jennifer Mathieu
Övers. Carina Jansson
978-91-7813-004-7 

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

Dödsbo
Mia Öström 
978-91-88279-87-3 

Intet
Janne Teller
Övers. Suzanne Sjöqvist
 978-91-88279-97-2 

Hatar  alla utom dig
Allison Raskin & Gaby Dunn
Övers. Anna Thuresson
978-91-88279-86-6


