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Olle vaknar

Olle vaknar
Text: Micaela Annas 
Bild: Moa Graaf
Board book, 20 sidor
Från 0 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-082-5

Alla sover. 
Eller?
Nej titta! Olle är vaken.

Så börjar Micaela Annas och Moa Graafs 
småbarnsbok. Det är total igenkänning 
för hela barnfamiljen, vars sömn ofta styrs 
av den minsta! Olle vill leka och kräver 
allas uppmärksamhet, till och med katten 
måste vara med.

Hej hej! säger jag. Men vad säger foten, magen 
och armarna?

Hela fi na jag är en lekfull bok där hela kroppen 
får vara med! 

Hanna Albrektson är en mästare på att skapa 
originella och roliga böcker som får de minsta 
läsarna att ropa IGEN! På förskolor och hemma 
kommer barn att läsa och röra sig tillsammans 
med Hela fi na jag. 

Hela fi na kroppen!

Hela fi na jag
av Hanna Albrektson
Board book, 24 sidor
Från 0 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-076-4

Olle vaknar är Micaela Annas och 
Moa Graafs första gemensamma bok – 
ett yrvaket äventyr för de minsta läsarna!

I vår och sommar ger vi ut två så kallade silent books, ett begrepp som 
innebär att böckerna inte innehåller någon text. Den mest kända tysta 
boken är nog Ankomsten av Shaun Tan, som utkom på Lilla Piratför-
laget tidigare i år. När berättelsen endast förmedlas genom bild kan 
boken bli en länk mellan människor som inte talar samma språk, en 
plattform för kommunikation, berättande, lek och improvisation. På 
så vis är begreppet felaktigt, eller åtminstone missvisande – silent 
books är långt ifrån tysta. De väcker starka känslor, skapar diskussion 
och lekglädje! Titta bara i Karin Cyréns Maraton!

Trevlig läsning!
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Valdemar är tillbaka

Valdemars tårta
av Maria Jönsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-073-3

Maraton
av Karin Cyrén
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-077-1

Ett maraton i bild!
Klara. Färdiga. Gå! 

Där går startskottet och alla börjar 
springa. Uppför berget, nerför berget, 
förbi tigrar och andra faror längs vägen! 
Vem tar täten? Vilka klarar sig hela 
vägen till mål och vem vinner? 

I den textlösa bilderboken Maraton blir läsaren 
sportkommentator. Vi får följa med från uppslag 
till uppslag och se hur loppet – och berättelsen – 
utvecklar sig! 

Karin Cyrén har gjort fl era bilderböcker, bland 
annat I en pöl (2018). Hon har studerat illustration 
och grafi sk design vid Konstfack, där hon idag själv 
under visar. Maraton var ursprungligen hennes 
examensarbete, som nu, något omarbetad, äntligen 
            blir en bok!

Valdemar och pappa har en hemlighet. 
De ska baka en tårta! Till lillasyster Linn 
som fyller år. Valdemar är duktig på att baka. 
Och ännu duktigare på att slicka skålen! 

På natten ligger Valdemar och tänker på 
tårtan. Han blir lite sugen. Kanske kan han 
smyga ner till köket och smaka pyttelite, 
utan att det syns?
 
Maria Jönssons böcker om Valdemar har 
vunnit läsare i många länder. Det är vardags-
dramatik med överraskande och humoris-
tiska vändningar som kännetecknar böckerna 
och som gjort Valdemar så populär. 

Labyrint – hittar du ut? 

Labyrint
av � éo Guignard
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-075-7

I den här boken får läsaren utforska � orton 
magiska labyrinter med märkvärdiga värl-
dar av växter, skyskrapor och futuristiska 
städer. Det fi nns massor att upptäcka och 
labyrinterna blir alltmer komplexa för varje 
bläddring. Ett kalejdoskopiskt fyrverkeri! 

Den franske illustratören Théo Guignard 
är verksam inom såväl animerad fi lm som 
grafi sk konst. 

”En briljant och interaktiv bok som kommer 
att hålla barn – och vuxna – uppslukade i 
timmar.”
Huffi  ngton Post

”Färgstarkt och fantastisk form … 
den perfekta bron mellan bok och spel” 
� e Guardian

examensarbete, som nu, något omarbetad, äntligen 

I en pöl (2018). Hon har studerat illustration 
och grafi sk design vid Konstfack, där hon idag själv 
under visar. Maraton var ursprungligen hennes 
examensarbete, som nu, något omarbetad, äntligen 
            blir en bok!



Bilderböcker på 
svenska minoritetsspråk!

”En mycket klok bok om hur himla, himla jobbigt det kan vara 
med alla ’sen’ och ’snart’ som man får höra som barn. … Poetiskt 
och humoristiskt och med väldigt uttrycksfulla illustrationer.”
Vi Föräldrar

Vi ger ut tre av våra mest älskade bilderböcker på minoritetsspråken svensk 
romani, meänkieli och nordsamiska. Det här är böcker som redan översatts till 
fl era internationella språk, och nu kommer de också på fl er av Sveriges språk!

Åse har hittat en groda. Hon vill 
visa den för mamma och Ozzy, 
men allra mest vill hon visa den 
för Malte. Han kommer att förstå 
hur speciell den är. Men mamma 
säger bara: ”Maten är klar. Du 
får visa grodan sen.”
 Sen. Ett ord man vill sparka 
på! Hoppa, slå och banka på.

Smultronböckerna 
– bilderboksfavoriter i nytt format!

När det lilla vildsvinet Veke 
hittar en röd baddräkt vid sjön 
är det kärlek vid första ögon-
kastet. Den sitter perfekt! Men 
de andra vildsvinen är inte lika 
glada över Vekes nya stil. Veke 
bestämmer sig för att gå sin 
egen väg – ut i stora skogen, där 
det inte bara lurar lodjur utan 
också fi nns irriterande ekorrar 
och kaxiga fl addermöss.

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

Samla dina favoriter såsom smultron på ett strå!

En natt vill Nalle vara stor
Text: Ulf Stark
Bild: Charlotte Ramel
Översättning: Jon Pettersson (svensk 
romani) Birger Winsa (meänkieli), 
Nils-Henrik Sikku (nordsamiska)
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: feb
ISBN: 
978-91-7813-044-3 (svensk romani)
978-91-7813-045-0 (meänkieli)
978-91-7813-046-7 (nordsamiska)

Veke och den röda baddräkten är en innerlig berättelse om att våga 
följa sitt hjärtas röst av Charlotta Lannebo och Emma Göthner.  

Pimpelfi ske
Text: Ann-Helén Laestadius
Bild: Jessika Berglund
Översättning: Jon Pettersson (svensk 
romani) Birger Winsa (meänkieli), 
Nils-Henrik Sikku (nordsamiska)
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: feb
ISBN:
978-91-7813-038-2 (svensk romani)
978-91-7813-039-9 (meänkieli)
978-91-7813-040-5 (nordsamiska)

Valdemars ärtor 
av Maria Jönsson
Inbunden, 32 sidor
Översättning: Jon Pettersson (svensk 
romani) Birger Winsa (meänkieli), 
Nils-Henrik Sikku (nordsamiska)
Från 3 år
Utkommer: feb
ISBN: 
978-91-7813-041-2 (svensk romani)
978-91-7813-042-9 (meänkieli)
978-91-7813-043-6 (nordsamiska)

Åse och grodan
Text: Ingrid Olsson
Bild: Charlotte Ramel
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-084-9

Veke och den röda baddräkten
Text: Charlotta Lannebo
Bild: Emma Göthner
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-083-2



Mottagare av 
Elsa Beskow-plaketten!

”EN DUBBEL PORTION ROLIGHET OCH BUS!”
– JEFF KINNEY, FÖRFATTARE TILL DAGBOK FÖR ALLA MINA FANS

VÄRRE ÄN 
VÄRSTMAC

BARNETT
JORY
JOHN

KEVIN CORNELL
Illus� � ad av

Tidigare böcker om mästerbusarna!

Det sista stora buset

Dubbel-Trubbel – 
Skrattar bäst som skrattar sist
Text: Mac Barnett & Jory John
Bild: Kevin Cornell
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden, 224 sidor
Från 8 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-085-6

SKRATTAR BÄST SOM 
SKRATTAR SIST

MAC
BARNETT

JORY
JOHN

KEVIN CORNELL
Illustrerad av

”En dubbel portion rolighet och bus!” — Jeff Kinney, författare till Dagbok för alla mina fans

6 7

Det här är Freddy.  
Hon är åtta år och gillar att äta bullar och läsa böcker.  
Alla som känner Freddy tror att hon är en helt 
vanlig tjej. Men de har fel.

När Freddy vill så kan hon förvandla sig till 
Fantastiska F. Då blir hon starkare än ett lejon.  
Hon ser bättre än en hök.  
Och hon hör bättre än en katt.

Möt Fantastiska F!

Fantastiska F och djurtjuven
Text: Cecilia Lidbeck
Bild: Lina Schnaufer
Inbunden, 64 sidor
Från 6 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-054-2

Det här är sista året för Miles 
och Niles på Gäspköpings skola 
och de har ett enda mål – att 
göra det största, mest briljanta 
buset, ett bus som gör att de 
blir ihågkomna av generationer 
elever. Det borde vara lätt som 
en plätt för Miles och Niles, de är 
ju busexperter. Och numera är ju 
rektorn på deras sida. 

Men snart tornar hindren upp 
sig … Rektorns pappa – deras 
svurna fi ende – är tillbaka på 
skolan! Tillbaka för att en gång 
för alla sätta busmästarna på 
plats. Det blir en kraftmätning 
utan dess like. Och vem blir det 
som skrattar sist?  

Freddy är åtta år och gillar att äta 
bullar och läsa böcker. Alla som 
känner Freddy tror att hon är en 
helt vanlig tjej.
 Men de har fel.
 När Freddy vill kan hon för-
vandla sig till Fantastiska F!
 Då blir hon starkare än ett 
lejon. Hon ser bättre än en hök 
och hon hör bättre än en katt. 
Alla vet vem Fantastiska F är, 
men INGEN vet att det är Freddy 
som är Fantastiska F! (Ingen 
utom Freddys lillebror Dino, 
som råkade få reda på det och 
kräver godis hela tiden för att 
inte skvallra.)

I första boken om Fantastiska F 
så har fl era djur försvunnit i sta-
den. Kan det fi nnas en djurtjuv!? 

Cecilia Lidbeck har skrivit 
den lättlästa texten och 
Lina Schnaufer har illustrerat. 

Dubbel Trubbel – Skrattar bäst 
som skrattar sist är den � ärde 
och sista delen i succé serien om 
Miles och Niles. Bakom böckerna 
står den amerikanska trion 
Mac Barnett, Jory John och 
Kevin Cornell.
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Halv-vägs hem stannar Millan. 
”Kolla!” ropar hon. 
Freddy och Elias fortsätter gå. 
De är rädda att Millan ska bli pinsam igen.

Men Millan envisas. 
Hon pekar på huset på andra sidan gatan. 
Och, är det inte…? Jo, det är det.  
Hassans mopsar sitter därinne!  

NY LÄTTLÄST 
SERIE!



”En lysande bok!” 
Anders Pihlblad, TV4

Down under
av Johan Ehn
Pocket, 320 sidor
Från 15 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-081-8

Älskade 
ungdomsböcker  

– nu i pocket

Karta för förälskade 
& andra vilsna
av Johanna Lindbäck
Pocket, 256 sidor
Från 12 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-080-1

”Johanna Lindbäcks penna närapå exploderar 
i språklig spänst och kroppsligt pirr.”
Expressen 

”en berättelse som måste berättas gång på 
gång; den som handlar om att vända sina 
plågoandar ryggen och låta sig bli till.”
Göteborgs-Posten

”Läs!”
Amelia

Louisianas väg hem
av Kate DiCamillo
Översättning: Johan Nilsson
Inbunden, 240 sidor
Från 9 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-079-5

LOUISIANAS
VÄG HEM

Ny bok av 
       Kate DiCamillo!

Julia är på väg till familjens lantställe. Vännerna Karin 
och Astrid, däremot, sitter inte i en stuga. De dricker 
smoothies på Mallorca. Är de ens hennes vänner längre? 
Nu när Julia råkade bli ihop med Isak som Karin hade 
span på först. Sommaren i stugan gör inte livet mer 
okomplicerat eftersom Rasmus dyker upp. Rasmus som 
tecknar och läser samma böcker som Julia. Kort sagt, en 
helt annan typ än Isak.

1987. Jim är nitton år och reser ensam till Nya Zeeland, 
lämnar Stockholm bakom sig för att bli en ny och bättre 
version av sig själv. Han fl yttar in hos sin farbror och 
faster, men efter en tid vill de plötsligt inte att han bor hos 
dem längre, eftersom de har förstått att han är homosex-
uell. Nu börjar en omtumlande inre och yttre resa, och till 
slut vågar Jim äntligen se tillbaka på allt som lett honom 
till andra sidan jorden – down under.

När Louisianas mormor väcker henne 
mitt i natten och berättar att dome-
dagen är här, blir Louisiana först inte 
särskilt orolig. Hennes mormor har 
ofta konstiga idéer – men den här 
gången är det allvar. Louisiana tvingas 
lämna sina vänner Raymie och Beverly, 
och ge sig ut på en farofylld resa. 

I en liten stad i Georgia lär hon känna 
en sur motellägare, en präst med 
valrossmustascher och en mystisk 
pojke med en kråka på axeln. Och ju 
mer hon lär känna dem, desto mer 
vill hon stanna där. Måste hon resa 
vidare? Ska hennes liv bara vara fyllt av 
avsked? Eller kan det vara så, att hon 
faktiskt har hittat hem?

Kate DiCamillo är en av våra mest 
älskade berättare. I Louisianas väg hem 
skildrar hon en ensam fl ickas utsatt-
het, och värmen hos de människor som 
öppnar sina hem för henne.

”DiCamillo visar här hur en historia ska 
berättas och formas, när allt överfl ödigt 
är bortskuret. Trots att boken utspelar 
sig på 70-talet, fi nns en klassisk sago-
känsla med hjältar, hjälpare, skurkar, 
och en prinsessa som söker sitt hem.”  
Booklist

Tidigare utgivet på 

Lilla Piratförlaget



Upptäck fl er böcker från Lilla Piratförlaget!

Facebook: Lilla Piratförlaget
 Gilla Böcker

Instagram: @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Följ oss i 
sociala medier!


