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Jonna träffar djuren
Text: Eva Susso
Bild: Erica Jacobson
Board book, 18 sidor
Från 2 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-88279-78-1

Upptäck djuren 

med Jonna!

Jonna sätter på sig kepsen och tar med sig korgen. Hon 
möter kalven, geten och grisen. Och titta där – färska 
ägg! Jonna räknar och lägger i korgen.

Lär känna 
Stockholm

Stockholm i vårt hjärta! I Judith 
Drews pekbok möter vi sådant som 
de minsta barnen brukar lägga märke 
till i huvudstaden. Lär dig känna igen 
Stadshusets torn, Sergels torgs mönster, 
Djurgårdsfärjan, vakt paraden och mycket 
annat som gör Stockholm till  Stockholm. 

Jonna träffar djuren är en upptäckarbok för de minsta! 
Ett färg sprakande samarbete mellan Eva Susso och 
Erica Jacobson och den andra boken om Jonna.

MIN FÖRSTA BOK
OM

JUDITH DREWS
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Min första bok om Stockholm
av Judith Drews
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-000-9

Judith Drews är en av Tysklands 
mest älskade illustratörer. Efter 
ett gediget förarbete utkom 
2013 den hyllade bilderboken 
Stockholm – Vimmelboken. Nu 
är det dags för de yngsta läsarna 
att lära känna huvudstaden.

När verkligheten bryter in
Flera av sommarens böcker skildrar skärvor av verkligheten 
omkring oss, just här och just nu. I Uje Brandelius och Clara 
Dackenbergs bilderbok Hemma hos Harald Henriksson 
möter vi till exempel RUT-samhället ur ett barnperspektiv. 
I Meg Rosoffs kapitelbok En duktig hund säger mamman i 
familjen upp sig som mamma och börjar yoga istället. Och i 
ungdomsboken Moxie får vi ta del av unga tjejers strategier för 
en värdigare vardag.

Men också den mest fantasifulla och påhittiga fantasyromanen 
kan berätta om vår verklighet och bjuda på psykologisk 
sanning. Litteratur när den är bra är alltid sann.

Så njut av sanna sommarböcker!
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Lekdag på andra sidan stan

Hemma hos Harald Henriksson
Text: Uje Brandelius
Bild: Clara Dackenberg
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-88279-98-9

Idag är en rolig dag. En sådan 
dag när mamma och jag ska åka 
till Harald Henriksson. För att 
komma till Harald Henriksson 
måste man först ta en buss, sen 
en tunnelbana, sen en annan 
tunnelbana, sen en buss till och 
sen måste man gå en bit. Det är 
så roligt att leka kurragömma 
hemma hos Harald Henriksson 
för det finns flera miljoner rum 
att gömma sig i. 

Hemma hos Harald Henriksson 
är skriven av Uje Brandelius, 
frontfigur i popbandet Doktor 
Kosmos och huvudperson i den 
hyllade föreställningen Spring, 
Uje, Spring som spelats för 
utsålda hus under 2017 och 2018. 
Nu bilderboksdebuterar Uje 
med en berättelse om vänskap 
och klass tillsammans med 
illustratören Clara Dackenberg. 

Uje Brandelius         Clara Dackenberg

HEMMA HOS
HARALD
HENRIKSSON
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Valdemar i stora skogen
av Maria Jönsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-88279-54-5

Valdemar

Valdemar är en stor varg nu. Han kan gå själv med 
en korg mat genom stora skogen till farfar, det gäller 
bara att hålla sig till stigen. Men när Valdemar får syn 
på vackra blommor är det inte så lätt, det vore ju fint 
med en bukett …

Plötsligt brakar det till i skogen! En jägare! 

Maria Jönssons Valdemar i 
stora skogen är ett spännande 
äventyr där Valdemar får 
känna sig både stor och liten, 
under en och samma utflykt. 
Med samma dråpliga humor 
som läsarna känner igen 
från Valdemars nappar och 
Valdemars ärtor. 

är tillbaka!

Skolstart i myrstacken!

I en pöl
av Karin Cyrén
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-001-6

Myrorna Nissin och Pock bär barr mest 
hela tiden. Ibland vilar de sina trötta 
fötter vid en pöl. En dag bubblar och 
plaskar det i pölen och något tittar 
upp! Nissin vill springa. Pock vill veta 
vad det är. 

Det visar sig vara grodyngel, en massa 
småbarn. Nissin och Pock inser att 
småbarnen behöver vägledning och 
bestämmer sig för att starta en skola. 
Nu ska de lära barnen allt de kan. Bära 
barr till exempel.

Karin Cyréns bilderbok I en pöl är en fantasifylld 
berättelse om två myrors vilja att dela med sig av sin 
kunskap. Med mycket humor och vidunderliga miljöer 
kommer vi våra nya myrvänner mycket nära. 



fo
to

: 
pe

r
 g

u
st

av
ss

o
n

Att börja i en helt ny klass

Tidigare böcker i serien!

Hjälp! Ny i klassen!
Text: Pernilla Gesén
Bild: Jeanette Milde
Inbunden, 64 sidor
Från 6 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-002-3

Hjälp! Ny i klassen! är en lättläst 
bok om hur läskigt det kan vara att 
börja i en ny klass, i en ny skola. 
Pernilla Geséns och Jeanette 
Mildes Kompisböcker skildrar livet 
i första klass med stor igenkänning 
och humor. 

Lättläst

        HJÄLP!
  NY I KLASSEN!

Pernilla Gesén • Jeanette Milde

G
esén  • M

ilde
H

JÄ
LP

! N
Y

 I K
LA

SSEN
!

Den nya skolan är stor. Flera 
våningar hög. Och Maddox är ny i 
klassen! Det är jättemycket som är 
annorlunda – vännerna, lärarna 
och lekarna. Men annorlunda 
kanske också kan vara bra?

Smultronböckerna 
– bilderboksfavoriter i nytt format!

Doris drar
av Pija Lindenbaum
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-007-8

Doris bygger en väg i sandlådan. 
”Kom med en gång”, ropar 
mamma, men Doris har inte gjort 
färdigt. Familjen ska på kalas 
och kalaskläder ska på. Doris 
bestämmer sig för att dra! Över 
berg och djupa dalar, kanske också 
till andra länder, ända tills hon 
kommer fram till det äckliga diket.PIJA LINDENBAUMPIJA LINDENBAUM

Igelkotten förbereder sig 
för att gå i dvala, men innan 
han somnar vill han höra 
berättelsen om när Haren 
hittade honom. När han låg där 
och skräpade i en lövhög och 
 Haren trodde att han var död! 

Vad gör du medan jag sover?
Text: Mats Wänblad
Bild: Per Gustavsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-008-5

Smultronböckerna är vår nya serie med väl utvalda och 
älskade bilderböcker i mindre format och till lägre pris.

Samla dina favoriter såsom smultron på ett strå!

Pija Lindenbaum är en av Sveriges främsta 
bilderboksskapare. I Doris drar lyfter hon kampen 
om att få bestämma själv, trots att man är liten.

Mats Wänblads och Per Gustavssons bilderbok  
Vad gör du medan jag sover? är en varm och humoristisk 
berättelse om vänskap och den nyfikenhet alla barn känner  
igen sig i – vad händer egentligen när man har gått och lagt sig?



Kan dagboken
lösa mysteriet?

Gruvan
av Sara Lövestam
Inbunden, 180 sidor
Från 8 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-003-0

Sara Lövestam har rönt stora framgångar med 
sina romaner och grammatikböcker. 2015 utkom 
hennes första bok för unga läsare – den hyllade 
ungdomsromanen Som eld – och året efter mellan-
åldersboken Skarven. Nu kommer Gruvan, ännu en 
fängslande berättelse för slukaråldern.

Läs också!

Läs också!

Hunden – familjens 
bästa vän!

En duktig hund
Text: Meg Rosoff
Bild: Grace Easton
Översättare: Helena Ridelberg
Inbunden, 144 sidor
Från 6 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-88279-99-6

Meg Rosoff debuterade som författare 2004 
med ungdomsromanen Så har jag det nu, och 
har sedan dess skrivit en rad hyllade böcker för 
barn, ungdomar och vuxna. 2016 mottog hon 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Det är kris i familjen Peachey. Ingen 
lagar mat, ingen plockar upp smutsiga 
kläder och barnen kommer försent 
till skolan. Bara för att mamma har 
sagt upp sig som mamma och börjat 
med yoga istället. Medan hon övar 
krigarposition, kommer yngsta 
dottern Betty på en strålande idé. 
De ska skaffa en hund! Ingen förstår 
riktigt hur det ska lösa situationen, 
men när de hämtat McTavish från 
hundstallet visar det sig vara exakt vad 
de behöver. En riktigt smart hund!

EN DUKTIG 
HUND

ILLUSTRATIONER AV GRACE EASTON
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Ellen tillbringar sommaren på Utö. I ett 
skjul på sommarstugans tomt hittar hon 
en gömd bok. Det visar sig vara tolvårige 
Antons dagbok, från 1848, en tid då barn 
arbetade i järngruvan på ön. Ellen följer 
Antons dramatiska öde dag för dag och 
upptäcker ett olöst mysterium. Kan hon 
lösa det, så många år senare? 

Gruvan är en spännande roman där dåtid 
och nutid möts. Två barn från olika tider, 
olika villkor, visar sig ha mer gemensamt 
än vad man först kan tro – en längtan 
efter rättvisa och upprättelse.



Moxie
av Jennifer Mathieu
Översättare: Carina Jansson 
Danskt band, 336 sidor
Från 12 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-004-7

Vivian har fått nog. Nog av stan hon 
bor i, där killar som spelar amerikansk 
fotboll får göra vad de vill. Nog av 
skolans sexistiska klädregler, och de 
eviga trakasserierna i korridorerna. 
Inspirerad av sin mammas tid som 
Riot Grrrl på nittiotalet, och fanzinen 
som Vivian hittar från den tiden, gör 
hon det första numret av MOXIE – ett 
fanzine som uppmanar till feministisk 
aktion. Och snart visar det sig att 
Vivian är långt ifrån ensam om att ha 
fått nog. I skolan börjar tjejer – som 
Vivian inte ens känner – kalla sig 
för Moxie girls, och snart kan ingen 
längre blunda för sanningen. Det är 
dags för revolution. 

Varför finns det inga kvinnliga trubadurer? Varför är 
det alltid Ella som ska skriva när det är grupp arbete? 
Varför förväntas tjejer vara på ett sätt och killar på 
ett annat, och hur gör en egentligen för att vara 
tvärtom? Och om kärleken är som ett elstängsel och 
elstängslet redan är ihop med någon och någon är 
ens bästa vän i hela världen. Hur gör en då? 

Alla tror att de känner Libby, hon som en gång 
utnämndes till ”Amerikas fetaste tonåring”. Nu ska 
hon visa alla vem hon är – någon som gör precis vad 
hon vill. Alla tror att de känner Jack också. Det ingen 
vet är att Jack är ansiktsblind, han känner inte ens 
igen sina egna bröder. Och han intalar sig att ingen 
behöver veta hans hemlighet – bara han håller alla 
på avstånd. Sedan träffar han Libby. 

Ingen normal står i 
regnet och sjunger
av Sara Ohlsson
Pocket, 208 sidor
Från 14 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-005-4

Vända världen rätt
av Jennifer Niven
Översättning: Ylva Stålmarck
Pocket, 464 sidor
Från 14 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-006-1

Läs också!

Läs också!

”Så starkt och smart och så, så inspirerande. 
Vivian är min nya idol och det här är min 
nya favoritbok. Jag är stolt över att vara en 
Moxie girl.”
Jennifer Niven
 

”Ett fint, roligt och modigt utforskande av hur 
unga tjejer går ihop och startar en rörelse. 
Läs den här och bli en del av kampen.” 
Amy Poehler 

Jennifer Mathieu är en amerikansk författare 
bosatt i Texas. Förutom att skriva böcker arbetar 
hon som engelsklärare. Moxie är hennes fjärde 
ungdomsroman, och en bok som kommer få dig 
att vilja göra uppror!
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Dags för revolution! Älskade ungdomsböcker 
– nu i pocket



Facebook: Lilla Piratförlaget
 Gilla Böcker

Instagram: @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Följ oss i 
sociala medier!


