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Varför vi gillar bokserier
Barn som vuxna gillar bokserier. Glädjen i att hitta en bokvärld
som man vill återvända till och lära känna karaktärer som blir som
vänner! I vår presenterar vi två nya serier: Mysterieklubben och
Spökjägare. Patrik Bergström är känd som fantasyförfattare, men
i nya serien är det action och spänning som gäller! För barnen i
Mysterieklubben gäller det att vara såväl modiga som kloka för att
lyckas lösa brott och mysterier i Vidala. I Spökjägare, Martin Jerns
serie för mellanåldern, är det övernaturliga fenomen som måste
bekämpas. Detta är världar och vänner som vi är säkra på att barn
kommer att vilja återvända till!

O m v ä n s ka p e n m e d
en katt
LAUR A
ÄR
RÄDD
Ulf Nilsson
Anna Blåder

Erik Titusson

Laura ska passa grannens katt
Murre. Laura vill att de ska bli bästa
vänner, men det är också lite läskigt
att klappa en katt för första gången.
Och de är ju så olika. Till exempel
är de rädda för olika saker. Laura är
rädd för mörkret, det är inte Murre.
Murre är rädd för dammsugaren,
men det är inte Laura. Kanske kan
de hjälpa varandra?

Laura är (inte) rädd är en bok för
de minsta, med tre små berättelser
om Laura och Murre:
Laura vill klappa
Laura i mörkret
Dammsugaren är inte snäll

Erik Titusson
Förlagschef
08-545 678 54
erik@lillapiratforlaget.se

Linda Widman
Förlagskoordinator,
Utländska rättigheter
08-545 678 54
linda@lillapiratforlaget.se

Ada Wester
Förläggare
08-545 678 56
ada@lillapiratforlaget.se

Klara Bjelkenäs
Redaktör
08-545 678 56
klara@lillapiratforlaget.se

Sedan 2015 är Gilla Böcker en del av Lilla Piratförlaget.

Christina Kivi
PR-ansvarig
08-412 13 58
christina@piratforlaget.se

Emilia Aalto
Förlagsassistent
08-412 13 50
emilia@lillapiratforlaget.se

Madeleine Lawass
Försäljningschef
08-412 13 55
madeleine@piratforlaget.se

Laura är (inte) rädd
Text: Ulf Nilsson
Bild: Anna Blåder
Inbunden, 80 sidor
Från 0 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-059-7
Lilla Piratförlaget
Kaptensgatan 6
114 57 Stockholm
info@lillapiratforlaget.se
www.lillapiratforlaget.se

Ulf Nilsson är en av våra mest älskade
barnboksförfattare och har tidigare skrivit
bland annat Adjö, herr Muffin, Min lilla apa
och Ensam mullvad på en scen. Laura är
(inte) rädd är illustrerad av Anna Blåder.

Bibbi is back!

på promenad
Ingrid Olsson
Charlotte Ramel

Bibbi är på besök hos mormor. Hunden
Lasse är också där. När man ändå inte får
äta fler kakor kan man lika gärna gå på
promenad, tycker Bibbi och Lasse. Tillsammans ger dom sig iväg på ett äventyr!

Bibbi på promenad
Text: Ingrid Olsson
Bild: Charlotte Ramel
Board book, 22 sidor
Från 0 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-060-3

Läs och lär om
favoritblommorna!
Små barn tycker om att plocka blommor.
Min blombukett visar och berättar om
blommorna som brukar ingå i barnens första
buketter: vitsippa, rödklöver, förgätmigej med
flera. I boken får vi se buketten växa fram och
få våra första fakta om varje blomma.

Böckerna om Bibbi, av Ingrid Olsson
och Charlotte Ramel, är hårdkokt
action för de allra minsta bokslukarna.
Den första boken, Bibbi äter smörgås,
utkom 2018.

Läs och lär om
våra älskade
försommarblomster!

Min blombukett
av Sara Gimbergsson
Board book, 18 sidor
Från 0 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-061-0

Sara Gimbergsson har gjort flera uppmärksammade
småbarnsböcker som till exempel Kian och katten,
Min stora elefant och Den hungriga fisken.

Dags för
b a by ry t m i k !

Nu som boardbook!
”Perfekt läsning för
våra allra minsta.”

Yes! Babygänget är tillbaka! Och nu ska det skapas
vacker musik och spännande rytmer.
Vi sjunger och vi spelar
Vi trummar och vi tramsar
Klirr klonk dunk donk
Kom och spela med oss!
Böckerna om babygänget som går på aktiviteter har
blivit mycket populära i barnfamiljer på grund av
sin kombination av igenkänning och humor. Text av
Moa Eriksson Sandberg och bild av Erik Sandberg.

Pom och Pim går ut. Det är
varmt. Solen skiner. Vilken tur!

Aftonbladet
Vi går på babyrytmik
Text: Moa Eriksson Sandberg
Bild: Erik Sandberg
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-050-4

Pom och Pim
av Lena och Olof Landström
Board book, 32 sidor
Från 0 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-062-7

Så börjar berättelsen om Pom
och Pims utflykt. En utflykt
som ställer begreppen tur och
otur på ända. Är det verkligen
otur att det regnar? Eller är det
kanske tur?

Lena och Olof Landström är mästare på att skapa
stor bilderbokskonst för de allra minsta.

Möt Snöken, Gräddan
och Språkan!

Äntligen eid!
Efter moskén är det fest. Malik och
Sibou har på sig nya kläder.
Moster Jojo travar pirogerna på fatet.
De är så frasiga! De doftar så gott!
KURR! KURR!
Sibous mage kurrar.

Spindeln trivs bland smuts och damm.
Kråkan kraxar högt i skyn. Vad skulle hända
om de möttes en dag? Och blev kära?!
I Blandade djur får vi möta fantasifulla
kärlekspar från djurens värld. Med humor
och språkglädje rimmar Erik Magntorn
samman djuren, i bild skildrade av
Lisa Sjöblom.

Det är eid, och Malik och Sibou ser fram
emot festen! Men hur länge ska man
behöva vänta? Får man aldrig smaka
den goda maten?

Eid – en festdag
Text: Eva Susso och Madi Susso
Bild: Matilda Ruta
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-83-5

Eid – en festdag är skriven av Madi Susso och
Eva Susso och illustrerad av Matilda Ruta.
2019 infaller Eid al-fitr 4 juni, en fest som
markerar slutet på fastemånaden och som firas
av både troende och sekulariserade muslimer
världen över.

Ett frö slår rot!
En vacker dag dimper ett frö ner i trädgården. Och
snart växer en planta sig större och större, såväl
ovan jord som under. Vännerna i trädgården vet
inte vad de ska ta sig till! Myran Colette, daggmasken Paolo, familjen Skogsmus och alla andra
samlas till ett krismöte. Plantan bara måste bort.
Just innan den ska huggas ner, ropar någon VÄNTA!
Det är lille Tim. Han bor också i trädgården.
Och han har sett något som de andra missat …

Marianne Dubuc

Blandade djur
Text: Erik Magntorn
Bild: Lisa Sjöblom
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-066-5

Författaren Erik Magntorn mottog det
första Lennart Hellsing-priset och har
skrivit flera barnböcker, ofta på rim.
Lisa Sjöblom är serietecknare och illustratör, hennes senaste serieroman Palimpsest
nominerades till bästa svenska seriebok.

Tims trädgård är en mysig berättelse om
hur man kan tänka när omvärlden förändras.
Marianne Dubuc, bilderboksskapare från
Kanada, är en mästare på att skildra djur- och
naturlivet. Det har läsarna sett i till exempel
Jag är inte din mamma och Hurra, vi får post!

Tims trädgård
av Marianne Dubuc
Översättning: Erik Titusson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-065-8

Födelsedagskalas!
Vi har kammat håret och gjort
ett grattiskort. Mamma skrev
med guldpenna på. Vi har köpt
present också. Ett rött litet slott.
Alltså ett leksaksslott. Precis
ett sånt som jag har, fast mitt
är grönt. Grönt, fult och tråkigt
och som jag har tröttnat på!
Jag hade mycket hellre haft
det röda.

Idag är det lördag! Då ska
Mira åka till badhuset och
visa att hon kan hoppa från
kanten av stora bassängen.
Ska hon våga? På badhuset
finns mycket att titta på – alla
nakna kroppar som är så lika
men ändå så olika. Fast vad
man får säga högt verkar vara
väldigt känsligt!

Slottet visar hur det känns att
tvingas ge bort en present som
man mycket hellre hade velat
behålla själv. Men också den
härliga känslan av att ha något
som någon annan vill ha …

Bara rumpor är en rolig
bilderbok om en dag på badhuset. Men också en bok om
våra kroppar, om nakenhet
och om att bejaka och glädjas
åt sin kropp.

Emma AdBåge har perfekt
gehör för barns komplexa –
och samtidigt direkta – känslor.
När hon fångar dessa i text och
bild uppstår stor bilderbokskonst!

Slottet
av Emma AdBåge
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-019-1

Ett äventyr på
badhuset
BARA
RUMPOR

ANNIKA LEONE
BETTINA JOHANSSON

Texten är skriven av journalisten och kroppspositivisten
Annika Leone och illustrerad av Bettina Johansson,
illustratören bakom Kivi och monsterhund, den första
barnboken som använde hen som pronomen.

Bara rumpor
Text: Annika Leone
Bild: Bettina Johansson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-067-2

Alla får plats!
När jag kom hem och öppnade dörren …
då upptäckte jag:
medan jag jagat hela dagen,
hade min plats blivit tagen!
Jeff förklarade att i lagen stod det skrivet:
”Jaga hela dagen, då blir platsen tagen!”
Sånt är livet!
FARWEST är som en countrylåt i
bilderboksformat! En sång om att ta
plats, om att bereda plats för andra och,
allra viktigast, att det faktiskt finns
plats för alla om vi bara bjuder till!

FARWEST
Text: Peter Elliot
Bild: Kitty Crowther
Översättning: Malte Persson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-051-1

Peter Elliot som skrivit texten är fransk illustratör, författare och musiker. Han har arbetat
med över 20 böcker och givit ut flera skivor.
Kitty Crowther är en av vår tids mest hyllade
illustratörer. 2010 tilldelades hon Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Hennes förra
bok, Sagor om natten, har nu utgivits på över
16 språk. FARWEST har översatts till svenska av
poeten Malte Persson.

Bilderboksklassiker
i nytryck
Ankomsten handlar om en
emigrantfamilj. Fadern beger sig i
förväg till det nya landet och först
efter lång väntan återförenas familjen. Få andra böcker har påverkat
bilderboksvärlden som Shaun Tans
ordlösa Ankomsten. Det tog honom
fem år att färdigställa boken och
resultatet är en visuellt storslagen
bok som inte lämnar någon oberörd.

Shaun Tan är född 1974 och är en
australisk författare och illustratör,
bosatt i Melbourne. Han är en av
världens mest intressanta bilderboksskapare och tilldelades 2011
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne. Ankomsten utkom första
gången på svenska 2010.

”Det är träffsäkert och svindlande, ett ordlöst mästerverk om främlingskap och exil.”
Svenska Dagbladet

”ground breaking”

“mezmerising”

The Guardian

New York Times

Ankomsten
av Shaun Tan
Inbunden, 128 sidor
Från 6 år
Utkommer: januari
ISBN: 978-91-7813-032-0

Hur känns det egentligen
att vara kär?
Frallan har en mamma som gillar
ordning och en mormor som avskyr
att städa. Och så har hon en bästis som
heter Ester.
Ester och Frallan går i skolan, så de har
ganska mycket att göra. En dag får de till
exempel göra konst, det är ungefär som
pyssel. Ester hittar en tygbit som hon
ritar ett hjärta på, och i hjärtat skriver
hon Frallan. Och så säger hon att Frallan
får vara kär i henne, om hon vill. Men
Mottagare av
Frallan vet inte om hon vill. Och mamma
Elsa Beskow-plaketten!
säger att kär är som att vara sjuk, och
i så fall vill Frallan verkligen inte bli det!
Frallan och kärleken är den tredje boken
om Frallan, skriven av Sara Ohlsson
och illustrerad av Lisen Adbåge.
2018 kom de två första, Frallan är bäst
och Frallan räddar världen.

”ett opretentiöst glädjeskutt”

Mästerspionen Mac!
Författaren Mac Barnett skriver
äntligen sin självbiografi! För innan
Mac var författare så var han ett
barn. Och när han var ett barn så var
han en spion. Inte vilken spion som
helst utan en spion åt DROTTNINGEN AV ENGLAND!
James Bond möter Dagbok för alla
mina fans i den här boken som
innehåller lika delar humor som
historia, äventyr och absurditeter.
Kronjuvelerna är stulna och det
finns bara en som kan hjälpa drottningen: hennes nyaste agent Mac B.
Mac reser runt jorden i jakten på den
stulna skatten. Men kommer han
hinna i tid!?

Prisbelönte amerikanska författaren Mac Barnett har tidigare skrivit
böckerna om Dubbel-Trubbel. Mac Mästerspion är illustrerad av
Mike Lowery och översatt till svenska av Caroline Bruce.

Frallan och kärleken
Text: Sara Ohlsson
Bild: Lisen Adbåge
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: februari
ISBN: 978-91-7813-010-8

:  

Dagens Nyheter, om Frallan är bäst
Kid spy 1: Mac mästerspion
Text: Mac Barnett
Bild: Mike Lowery
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden, 160 sidor
Från 6 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-057-3

Action och äventyr i Vilunda!

och det hemliga rummet

Amanda flyttar med sin familj
till Vilunda. En helt vanlig,
tråkig, mellanstor stad där
inget händer. Eller? Amandas
nya rum visar sig gömma en
hemlighet, en hemlighet som
kräver att en mysterieklubb
bildas! Som tur är möter
Amanda en ny kompis, Carl,
som bor på Kanterbergs slott.
Och när en brinnande tankbil
riskerar att explodera hamnar
de mitt i händelsernas centrum.

Andra och tredje boken
kommer hösten 2019
och våren 2020!

Patrik Bergström Filippo Vanzo

Mysterieklubben och det
hemliga rummet
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-035-1

Patrik Bergström Filippo Vanzo

och ubåten
och bankrånet

Patrik Bergströms nya serie

om Mysterieklubben bjuder på
spänning, action och äventyr i högt
tempo! Dolda gångar, märkliga ljus,
mystiska grannar och allt annat
som hör mysterier till gör Mysterieklubben till klassisk spänning i
modern tappning.
Böckerna är genomillustrerade i
färg av Filippo Vanzo.

:  

Patrik Bergström Filippo Vanzo

En duktig hund på vift
Familjen Peachey har semester!
Naturligtvis vill alla i familjen
åka till helt olika ställen. Men när
den yngsta dottern Ava föreslår
att de ska ge sig ut och campa,
får hon medhåll från mamma
Peachey, som plötsligt minns en
campingtur innan hon träffade
pappa Peachey … Dessutom är ju
en semester utomhus perfekt för
deras hund, McTavish! Så familjen
ger sig iväg, ut i vildmarken!

Meg Rosoff debuterade som för-

n
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fattare 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. En duktig hund på vift
är hennes andra bok om McTavish och
familjen Peachey, uppföljaren till En
duktig hund som kom ut 2018.

Pressröster om En duktig hund:
En duktig hund på vift
Text: Meg Rosoff
Bild: Grace Easton
Översättning: Helena Ridelberg
Inbunden, 128 sidor
Från 6 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-056-6
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Snart börjar tävlingssäsongen!
Och äntligen har Athena och
Petrus ett eget lag, ihop med nya
kompisen Lilja. Petrus tränar hårt
med sin ponny Pi, men pratar
samtidigt om att sälja henne och
köpa en mer välutbildad häst.
Athena fattar ingenting. Hur kan
han vilja sälja Pi? Själv vill hon
aldrig sälja Master, trots att hon
snart är för gammal för att tävla
honom. Men plötsligt händer
något som förändrar allt och
Athena ställs inför ett svårt val.

och
rid
Malin
Eriksson

Malin Eriksson har skrivit flera
uppmärksammade hästböcker och
har själv växt upp i stallet och
tävlingsridit i dressyr som tonåring. Varsågod och rid är den
andra boken om Athena och
Petrus. Den första, Ett eget lag,
kom ut sommaren 2018.

Missa inte
första boken!

”en helt underbar bok att läsa
högt ur eller sätta i händerna
på nån som precis har börjat
läsa kapitelböcker själv”
Yukiko Duke

”En rolig tvist på längtan
efter husdjur!”
Kulturnytt i P4

”Det må handla om hästar och ridning men
frågorna är universella och eviga. Det svajar
mellan vänskap och lojalitet och att våga stå
upp för sig själv och välja sin egen väg.”
Smålandsposten, om Ett eget lag

Varsågod och rid
av Malin Eriksson
Inbunden, 240 sidor
Från 9 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-068-9

Roligt och läskigt
för slukaråldern
M a rt in Je rn

Han höll fram ett litet visitkort.
”Här.”
SPÖKKLUBBEN stod det på kortet. Och så ett
telefonnummer.
”Ifall ni skulle se … nåt … märkligt.”
Det var nåt i hans blick. Som att han inte
skojade, som om han verkligen trodde på spöken.
”Än så länge är du det märkligaste jag sett”,
sa jag.
Men jag stoppade ändå ner kortet i fickan.

M a rt in Je rn
Holly och hennes lillebror är tvungna att bo ett tag hos
sin faster, i den lilla staden Vilaholm. På tågstationens
anslagstavla sitter en bild på Flora, en flicka som är
försvunnen. Strax därpå dyker två killar upp, och påstår
att det är spöken som tagit henne. Och berättar att de
har en spökklubb. Holly har aldrig hört något töntigare.
Det är ju bara weirdos som tror på spöken.

Spökjägare
av Martin Jern
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-069-6

:  

Martin Jern är författare, manusförfattare, filmregissör
och producent. Han har skrivit tre romaner för unga, och
bland mycket annat producerat och skrivit manus till filmatiseringen av Ingelin Angerborns Rum 213. I sin första bok
för barn kombinerar Martin Jern sin omisskännliga humor
med en stor dos spänning. Spökjägare är en actionladdad,
hårresande och rolig roman för slukaråldern!
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Uppföljaren till Jag, En
Tänk dig att varje morgon vakna upp
i en ny kropp, i ett nytt liv. Vara en
person för en dag, och sedan någon
annan. Så ser livet ut för En, som alltid
har haft det så, och trott att hen var
ensam om det.
Men En har haft fel. Det finns andra.

    :         

Först ser jag några svalor som flyger
högt över mitt huvud.
Högt flygande svalor över
huvudet när man vaknar är ett
dåligt tecken. Det är sen gammalt.
Typ bondepraktika. För det betyder
att man inte ligger i sin säng.
Sedan ser jag Rune och förstår att
jag är illa ute på riktigt. Jag ligger
på en höskulle tillsammans med
skolans töntigaste kille. Dessutom
är jag allergisk mot hö.

Mia Öström har tidigare skrivit
ungdomsböckerna Skuggsommar och
Vakuum, och en rad böcker för barn.
Hon har ett knivskarpt språk, och i sin
nya bok Mitt hjärta borde slå någon
annanstans utökar hon sitt sinne för
stämningar och poetiska formuleringar, med en överraskande humor.

Mitt hjärta borde slå
någon annanstans
av Mia Öström
Flexband, 224 sidor
Från 13 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-070-2

Det är första dagen på sommarlovet,
och Madeleine vill bara bort. Bort
från en landsbygd där ingenting
händer, bort från Rune som hon
kanske har legat med, bort från
föräldrarna som ändå bara bryr sig
om korna. Är de ens hennes riktiga
föräldrar? Hon kan ju lika gärna ha
blivit bortbytt på BB. Tillsammans
med sin bästa vän åker hon till stan
för att köpa akut p-piller. Och när
de ändå är där, kan de väl lika gärna
försöka ta reda på vilka som föddes
samtidigt som Madeleine?

”Språket är skimrande
vackert, uppbyggnaden
elegant, och alla känslorna
intensivt gestaltade. Det här
är en riktig pärla! ”
Borås Tidning, om Vakuum

David Levithan är känd för sina
nyskapande sätt att ifrågasätta normer
och fördomar. Någon dag är fortsättningen på hans uppmärksammade
roman Jag, En. Här får vi följa En,
Rhiannon, Nathan – och X, som likt
En rör sig mellan kroppar, men på ett
helt annat sätt. Precis som i föregångaren ifrågasätter David Levithan
föreställningar om kön, genus och
sexualitet, och väcker frågor om vad
ett jag egentligen är.

”Det finns författare som man förväntansfullt ser fram emot att läsa,
eftersom man vet att de kommer att överraska en. David Levithan är en
sådan författare, en som tar risker för att bryta nya vägar i berättandet.”
Vi Läser, om Jag, En

Boken bakom
filmen Every day

Någon dag
av David Levithan
Översättning: Helena Ridelberg
Danskt band, 400 sidor
Från 15 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-071-9
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Shivaun Plozza är från Australien, och

”Himlastormande, rörande, djup
och rolig. Jag älskar den!”
Jennifer Niven, författare till Som stjärnor
i natten och Vända världen rätt

debuterade 2018 med ungdomsboken
Frankie. Ditt hjärta är mitt är hennes
andra bok, och den första som kommer
ut på svenska. Det är en stark, humoristisk, romantisk roman om att hitta sin
plats i livet.

8

Saker
du
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Jamila, Lisa, Vick och Kay. Ingen av dem
har varit ihop med någon, ingen av dem
har haft sex, knappt hånglat ens. På våren
i nian bestämmer de sig för att ge varandra
utmaningar, och utföra dem, oavsett hur
omöjligt det känns. Första gången blir det
mest bara pinsamt, som att köpa kondomer
och att smyga in i killarnas omklädningsrum. Andra gången blir det desto värre …
8 saker du aldrig skulle våga av Eva Susso
och Moa Eriksson Sandberg är en rolig
ungdomsroman om girl power och stark
vänskap, som ifrågasätter de höga krav och
regler som omger unga tjejer idag.

VAGA

”skriven med lätt hand, tätt intill
de fyra tjejernas olikheter och konflikter, och med fokus på kvinnlig
sexualitet som en kraft att utforska, erövra och förändra.”

    :         

Mitt i allt detta är det dags att börja skolan igen. Och med en lillebror som klär
sig som om hela livet var en maskerad,
en militant vegan till mamma och ett
accelererande krig med slaktarsonen i
huset bredvid, är Marlowes liv kaos. Och
värre blir det, när hon bestämmer sig
för att ta reda på mer om den som gett
henne sitt hjärta.

MOA ERIK SSON SAND BERG & EVA SUSS O

Marlowe har fått ett nytt hjärta. En ny
chans. Men det är som att hennes nya liv
inte riktigt vill börja. Kanske kommer
allt att kännas lättare, om hon bara får
tacka sin donators familj? Enligt sjukhuset vill familjen inte ha någon kontakt
med henne, men en kommentar i en
facebook-grupp säger något annat …

Nu i pocket!

Dagens Nyheter

Göteborgs-Posten
    :        

Ditt hjärta är mitt
av Shivaun Plozza
Översättning: Anna Thuresson
Flexband, 320 sidor
Från 15 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-049-8

”en fartfylld och rolig bok, med
vass situationskomik och fint
skildrade känslor.”

8 saker du aldrig skulle våga
av Eva Susso &
Moa Eriksson Sandberg
Pocket, 256 sidor
Från 12 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-072-6
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