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Ny bok av Chris Haughton!

Tänkvärt
Jag är övertygad om att litteratur som berör oss på djupet, också
förändrar oss. Det tror jag att alla läsare kan känna igen. Att
det är så innebär såväl en möjlighet som en risk för författare.
Möjligheten att göra världen till en lite bättre plats – och det
paradoxala i att just den goda intentionen riskerar att hamna
i vägen för läsupplevelsen och därmed omöjliggöra det som
författaren ville uppnå. Sen finns det böcker som rakt upp och
ner säger som det är. Som säger till oss: Vakna! Som TNKVRT:
Var kommer du ifrån, egentligen? En bok där unga skriver om
sina erfarenheter av orättvisor – en bok som kommer att få
många att gå ut och förändra världen till det bättre!
I höst har vi flera böcker som kommer att beröra på djupet och
förändra sina läsare och därmed världen. Hoppas att du hittar
din favorit!
Erik Titusson

Lilla krabban och Jättestora krabban bor i
en liten pöl. Men idag ska dom gå till havet
för första gången. Lilla krabban klättrar
först uppåt och sen neråt – han är jättebra
på att klättra. Han känner att han kan gå
ÖVERALLT!
Men på andra sidan kullen får han syn på
havet. Och det är ju JÄTTESTORT. Hm …
det kanske är bäst att vända om, trots allt.
Var inte rädd, Lilla krabban är en bok
om att övervinna sina rädslor, att ta det
där steget i en riktning som känns alldeles
för ny och läskig. Och, som alltid med
Chris Haughton, så är den väldigt rolig
att läsa högt!

Läs också!
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”färgsättningen är rena
explosionen, en solnedgång
i lysande färger.”
– Dagens Nyheter

Var inte rädd, Lilla krabban
Av: Chris Haughton
Översättning: Gunilla
Halkjaer Olofsson
Inbunden, 48 sidor
Från 3 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-095-5

Att byta en fiol ka
mot en fi

Med bilder
som glöder!

På Morgans kafé är det full fart.
Ludd och Tott är där hela dagarna och äter bullar och lyssnar när
Morgan spelar piano. En dag dyker
en helt ny gäst upp!
Han har inga pengar, men en
mycket värdefull fiol. Skulle det
vara möjligt att få byta fiolen mot
en fika? Morgan tar emot fiollådan
och gästen börjar fika. Han äter
bulle efter bulle, tusentals bullar
äter han. Till slut lämnar han
kaféet och Morgan, Ludd och Tott
öppnar fiollådan …

Peter vaknar och tittar ut – den första snön
har kommit! Vi får följa med när Peter
utforskar och gläds åt den första snöiga
dagen. I Ezra Jack Keats bilderboksklassiker i kollageteknik glöder varje uppslag av
oväntade bildlösningar, humor och charm.
Boken utkom för första gången 1962 och
anses idag vara en milstolpe i bilderbokens
historia.

Ezra Jack Keats (1916-1983) räknas
till barnlitteraturens pionjärer. Han
hämtade sina huvudpersoner från sin
egen barndom, men la till kärleksfulla
föräldrar, vänner och husdjur.

Morgans kafé är konstnären
Eva Jacobsons debut. Det är
en originell bilderbok, full av
humor och överraskningar
– precis så som en bilderbok
ska vara!

Den första snön
Av: Ezra Jack Keats
Översättning: Erik Titusson
Inbunden, 32 sidor
Från 2 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-052-8

Morgans kafé
Av: Eva Jacobson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-096-2

Lek på allvar!
Det är jag och Musse och Elin i
rummet.
Det är jag som har en isbjörn
på mej.
Vi måste lägga Ungen i sängen.
Han gnäller och är jobbig. Men
han ska sova för vi måste till
jobbet.

”Pija Lindenbaum är en av våra
stora bilderboksberättare för
barn, alltid nära djupen och
skrattet. ”
Dagens Nyheter, om Doris Drar

foto: ulrica zwenger

I Vi måste till jobbet får vi följa tre
barns lek, från rummet ut i den vida
världen - till sjukhuset, snabbköpet
och skogen. Det är en lek som ibland
är våghalsig, ofta rolig och alltid på
allvar. Bland annat måste barnen
operera en patient. Operationen går
som den ska och patienten skuttar
frisk iväg, men vad ska dom göra med
allt blod? Ge det till vargarna, såklart!

Läs också!

Pija Lindenbaums bilderböcker
bottnar alltid i barnens blick. Leken
är drastisk och vi får vara med om
såväl bilkörning i racerfart som
nedbrottning av elak häxa! En
oförglömlig bilderboksupplevelse
för barn och vuxna.

Dagens Nyheter
om Doris drar:
Vi måste till jobbet
Av: Pija Lindenbaum
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-097-9

”Pija Lindenbaum
är en av våra stora
bilderboksberättare
för barn, alltid nära
djupen och skrattet.”

Från Gambia
till Gröndal
Haddy och Emil väntar med
spänning – det är ju idag Morfar ska
komma! Hela vägen från Gambia till
Gröndal! En stor väska har han med
sig. Kan det finnas presenter i den?
Morfar har aldrig varit i Sverige
förut. Och det märks. Han kan
inte ett endaste ord svenska och
vet knappt hur man beter sig i
snabbköpet. Vilken tur att Haddy
och Emil finns. Dom ska lära
honom allt dom kan!

Hur man räddar
sig för räven
Haren skuttar ut för att göra det han brukar
och älskar – plocka morötter! Varje dag
är den andra lik, men det gör inget, haren
trivs med rutiner. Men … så får han syn på
något mycket märkligt – ett vitt hårstrå i
pälsen. Och ett till! När han går ut nästa
morgon är hela världen vit. Haren drabbas
av en livskris … Men inget ont som inte har
något gott med sig. Det visar sig att en vit
päls kan ha sina fördelar när den lömska
räven är på jakt!

Morfar flyttar in av Jali Madi
Susso, Eva Susso och MarcusGunnar Pettersson är en varm
bilderbok om kulturkrockar som kan
uppstå inom den egna familjen när
en älskad morfar dyker upp från ett
avlägset land.

foto: stefan tell

Morfar flyttar in
Text: Jali Madi Susso & Eva Susso
Bild: Marcus-Gunnar Pettersson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-022-1

En bilderbok om att möta
livets föränderlighet, med Per
Gustavssons omisskännliga
humor i såväl text som bild.

Sen kom vintern
Av: Per Gustavsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-094-8

Allt på en och samma gång!
Nu föds en mus.
Nu dör ett knott.
Nu rivs ett hus.
Nu byggs ett slott.

Lotta Olsson & Olof Landström

Varje uppslag i Just nu berättar
en berättelse. En berättelse om
hur livet pågår överallt, i det
stora och i det lilla. Man skulle
kunna kalla det en novellsamling
i bilderboksformat på temat: Allt
händer på en och samma gång!

Just nu är den tredje
boken i det unika sam
arbetet mellan poeten
Lotta Olsson och
bilderboksmästaren
Olof Landström som
tidigare innefattat
Mitt bland stjärnor
och När vi blundar.

Just nu
Text: Lotta Olsson
Bild: Olof Landström
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-099-3

Sagt om tidigare böcker:

”En svindlande läsupplevelse!”
– Aftonbladet
”Bilderbokspoesi på hög nivå.”
– Dagens Nyheter

Syskonkärlek med förhinder
Max får inte plats i mammas knä.
En bebismage är i vägen.
- Tror du att vi kommer älska den?
frågar mamma och klappar sig på
magen.
- Magen? frågar Max.
- Nej, bebisen, säger mamma. Lika
mycket som jag älskar dig.
- Ja, säger Max. Jag ska i alla fall
älska och älska den. När kommer
den?
- Sen, säger mamma. Då kommer
inget att bli som förut.

Inget är som förut när bebisen
kommer. Max längtar till
Förut. Och det visar sig att
det är det fler som gör: en
gammal tant till exempel.
Tillsammans beger de sig
ditåt, mot Förut, men det
är inte så lätt …
Jag älskar dig redan
imorgon av Moni Nilsson
och Katarina Strömgård
är en lite längre bilderbok,
en berättelse om att bli fler i
familjen och att det inte alltid
är så lätt att bli storebror
som man först kan tro. Men
mest är det en bok om en
syskonkärlek som får
växa fram i sin egen takt.

Max vaknar uppe
i taket av att Minus
gråter under honom.
Han klättrar ner för
stegen och hittar Minus
- Här, säger han och
napp på golvet.
kryper ner i Minus
säng.
Han lägger armen
om honom.

Minus somnar om.
Bara hans hjärta pickar.
Pick, pick, pick, pickar
det.
- I morgon, viskar
Max och pussar sin
lillebror.
I morgon älskar jag
dig redan.

Jag älskar dig redan imorgon
Text: Moni Nilsson
Bild: Katarina Strömgård
Inbunden, 48 sidor
Från 3 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-098-6

Bästa vän – med en häst!

Ny bok om kompisarna
i klass 1b

Isabell bor i hagen bredvid Nisses
hus. Där finns en gran att krypa
in under och mjuk mossa att vila
på. Nisse har precis börjat skolan
och de andra killarna retas. De
säger att Nisse har tjejstövlar, och
att man inte kan vara kompis med
en häst. Men Isabell som också
blivit mobbad är bra på att lyssna
och hon tycker att Nisse ska lära
sig rida. Vilken tur att storasyster
Linda kan visa hur man gör – och
att Isabell alltid finns där för Nisse.

Tyra ska sova över hos Stella, för första
gången. Stella tycker att det ska bli
jättekul, men Tyra är mer tveksam,
tänk om hon inte kan somna? Hon
packar en stor väska. Silly, Bella,
Pinkie Pie, Elli Enhörning och sin
kudde, såklart. Och en massa andra
saker som kanske kan få henne att
känna sig som hemma. Men hos Stella
är allt annorlunda. Hon har en lillebror
som springer runt och en bonuspappa som svär när han tittar på fotboll.
Övernattningen går inte alls som det
var tänkt. Men man kanske kan vara
vänner ändå?

f o t o : p e r g u s tav s s o n

Sova över är en lättläst bok om hur
spännande och läskigt det kan vara att
sova över hos sin bästa kompis.

Pernilla Gesén och
Jeanette Mildes
Kompisböcker
skildrar livet i första
klass med stor igenkänning och humor.

Läs ock

så!

Sova över
Text: Pernilla Gesén
Bild: Jeanette Milde
Inbunden, 64 sidor
Från 6 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-102-0

Lin Hallberg är en av våra mest älskade
författare, bland annat för böckerna
om Sigge. Karin Åström Bengtsson är
konstnär och har tidigare illustrerat den
lättlästa bokserien Tiger Anderssons
djurskola. Med Isabell, min bästa vän har
de tillsammans skapat en hjärtknipande
bok om mobbing och vänskap!

Isabell, min bästa vän
Text: Lin Hallberg
Bild: Karin Åström Bengtsson
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-101-3

En magnifik äventyrsresa!
Mössens värld är full av äventyr!
I Edison – Musen och den försvunna
skatten får vi följa två möss på jakt
efter en försvunnen skatt på havets
botten. Hur ska de göra för att
komma dit? Jo, de måste bygga en
ubåt förstås! Mössen beger sig allt
djupare ner i havet och skatten visar
sig vara en riktig överraskning!
Den prisbelönte illustratören Torben
Kuhlmann bjuder på en fest för
ögat – en högläsningsbok som hyllar
nyfikenheten, vetenskapen och
äventyret!
Sagt om Torben Kuhlmanns Armstrong
– den första musen på månen:

”en oemotståndligt vacker bilderbok”
– Dagens Nyheter
”varje uppslag är ett visuellt äventyr”
– Uppsalatidningen
”en högläsningsbok att njuta av
tillsammans”
– Norra Skåne
Edison – Musen och den
försvunna skatten
Av: Torben Kuhlmann
Översättning: Gunilla Halkjaer
Olofsson
Inbunden, 112 sidor
Från 6 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-090-0

Frallan firar jul!
Frallan har en hemlighet. Hon har lärt
sig att läsa! Det ska vara en hemlighet
ända fram till julafton, för då fyller
mormor år och att Frallan har lärt sig läsa
är ju världens bästa födelsedagsklapp!
På julafton ska Frallan också få träffa
Hanna, som är en bebis och nästan Frallans kusin. Hon är barnbarn till Klaus
och bor egentligen i Tyskland, men på julen ska hon komma hit med sina pappor.
Mormor pratar om Hanna hela tiden,
det blir faktiskt ganska tjatigt. Tänk om
hon bara kommer bry sig om Hanna på
julafton, och inget alls om Frallan?
Frallan har en hemlighet är den
fjärde boken i den hyllade serien om
Frallan, med text av Sara Ohlsson och
illustrationer av Lisen Adbåge.

”Sara Ohlsson och Lisen Adbåges
böcker om Frallan är fina på det
sättet att de både funkar bra att
läsa själv men annars tillsammans
med en vuxen. Det är också en bra
idé om den vuxna läser boken i vilket
fall, för via Frallan får man via
såväl texten som de komiskt talande
bilderna pinsamt nödvändiga,
träffsäkra insikter om konsten att
tala med och lyssna till barn.”
Stina Nylén, Göteborgs-Posten

Frallan har en hemlighet
Text: Sara Ohlsson
Bild: Lisen Adbåge
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-100-6

Action och spänning!

När Amanda och Carl upptäcker mystiska
ljus i Vilundaviken förstår dom att något
skumt är på gång. Ett perfekt fall för
Mysterieklubben! Det är spännande att
spana på natten, men när ett gäng tjuvar
upptäcker dom, då blir det farligt på riktigt!
Bara genom att följa Mysterieklubbens
motto: ”Modig och klok” lyckas Amanda
och Carl med det omöjliga!

Patrik Bergströms och
Filippo Vanzos serie
om Mysterieklubben
serverar spänning och
action i högt tempo –
klassiska äventyrsböcker
för dagens barn!

och ubåten

Max vill bli riddare! Synd bara att den
drömmen är lika osannolik som att
möta en vänlig drake. Men när Max
farbror Budrick blir kidnappad av en
elak kung så måste Max agera både
snabbt och modigt! Tillsammans med
sitt gäng – Miniriddarna – beger sig
Max ut på sitt farliga uppdrag: att
rädda farbror Budrick!
Berättelsen om Max, den 10-åriga
trubadurlärlingen som drömmer om
att bli riddare, är en skrattfest! Med
hundratals illustrationer skapar
Lincoln Peirce en unik bok, som
hämtar mycket från serieromanen.

”Max är episkt kul”
Jeff Kinney, författaren till
Dagbok till alla mina fans

foto: felicia yllenius

”Det här är det skummaste jag
sett”, sa Carl. ”Det ser ut som om
det står en strålkastare nere på
bottnen!” Han lutade sig över relingen och försökte se ner i vattnet.
”Kasta i ankaret!”
Amanda nickade och klättrade
tillbaka till aktern. Hon kontrollerade noga att ankaret var fäst i
tampen innan hon slängde i det.
Carl drog fram sin stora svarta
bag. ”Vad gör vi nu?”, sa Amanda.
”Tog du med dig cyklopen?”

Patrik Bergström Filippo Vanzo

Skrattfest!

”Fantastisk! Jag älskar den!”
Dav Pilkey, författaren
till Kapten Kalsong

Mysterieklubben och ubåten
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-036-8

Max och miniriddarna
Av: Lincoln Peirce
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden, 282 sidor
Från 9 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-091-7

Spännande fantasy!

Elvaåriga Ollie älskar böcker. Så när hon
träffar på en helgalen kvinna nere vid sjön
som är på väg att slänga en bok i vattnet
stjäl hon boken ifrån henne. Och börjar
läsa den. Boken handlar om flickan Beth,
om två bröder som båda älskar henne
och en märklig överenskommelse med en
leende man, som kan ge dig det du önskar
mest av allt.

Emily hade aldrig sett honom så
allvarlig förut. ”Pappa? Vad …?”
Han tog kuvertet, som hängde
bortglömt i hennes andra hand,
och skakade på det. Ett klirrande
ljud hördes inifrån. Han vände
kuvertet upp och ner över sin
öppna handflata. När något
glänsande och metalliskt gled ut
kunde hon ha svurit på att han
ryckte undan handen avsiktligt.
Den trassliga metallen trillade
ner på golvet.
”Oj då”, sa han. ”Ta dem du.
De är ändå till dig.”

En dag är Emilys mamma borta,
och ett brev utan frimärke levereras
till familjens hus. I brevet ligger
halsbandet med mynten som mamman
alltid bär, tillsammans med ett
kryptiskt brev. Strax därpå ger sig
Emilys pappa iväg för att leta efter
mamman – och Emily är ensam.
Men det gamla postkontoret där
hennes pappa arbetar, visar sig dölja
en enorm hemlighet. En hel värld –
fångad i en enda timme.
Midnattstid är den första boken i en
trilogi. Det är ett hisnande äventyr med
oväntad magi, underfundig humor
och en ovillig, arg och mycket modig
hjältinna.

Göm dig!

Dagen därpå åker Ollies klass på utflykt
till en bondgård, och bakom gården
upptäcker Ollie en kyrkogård – och på
gravstenarna står namnen på personerna i
boken! Är historien hon läser sann?

”Anarkistisk humor, rik fantasi
och poetiskt språk samman
vävt i eleganta bågar, ger en
ren njutning – med en tjuv
åkande igelkott som bonus.”
– The Guardian

Midnattstid
Av: Benjamin Read & Laura
Trinder
Översättning: Carina Jansson
Inbunden, 256 sidor
Från 9 år
Utkommer: aug
.
ISBN: 978-91-7813-086-3

På vägen hem går skolbussen sönder,
och deras lärare beger sig tillbaka för
att hämta hjälp och säger åt barnen att
stanna i bussen. Men den underliga
busschauffören har ett helt annat råd:
Hitta gömställen. Innan mörkret faller.

Katherine Arden har tidigare skrivit
romaner för vuxna. Gömställen är hennes
första bok för slukaråldern, och ett
gastkramande äventyr som ger rysningar
längs ryggraden.

Gömställen
Av: Katherine Arden
Översättning: Carina Jansson
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-078-8

”Stämningsfull skräck
när den är som bäst”
– Kirkus Review
”Ollie är en hjältinna som
är lätt att relatera till. Hon
hittar sin styrka genom
vänskap, och de spöklika
äventyr hon utsätts för lär
henne samtidigt en viktig
sanning: att ibland är det
finaste man kan göra för
någon man älskat att själv
fortsätta framåt. Modigt,
och med kärlek.”
– Publishers Weekly

En skräckroman
med puls
Ninni stod kvar i dörröppningen.
”Ingen här”, sa jag och ryckte på
axlarna.
”Men varför är lampan tänd i så
fall?” sa hon. ”Och fönstret öppet? Det
går liksom inte ihop!”
Då hörde vi ett skrap till. Det kom
nerifrån. En rysning drog över min
ryggrad. Ninni flämtade till.
”Jag vill härifrån!” viskade hon.
Skräckromanen Husets hjärta bultar
av spänning. Ninni och Signe tar sig
in i ett till synes öde hus. De upptäcker
snart att saker inte står rätt till, det är
som om huset lever, har en puls och
en egen vilja. Och huset vill att tjejerna
ska stanna kvar. För alltid …

Husets hjärta är en genomillustrerad roman
med text av Mårten Melin och bild av
Mattias Olsson, ett unikt samarbete som
garanterar en uppslukande läsupplevelse.

Husets hjärta
Text: Mårten Melin
Bild: Mattias Olsson
Inbunden, 96 sidor
Från 9 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-074-0

Tredje boken om Egon!

En charmexplosion!
Bregnhoi
Lemire och

#husbat

pappa

..

#karlek

Mira flyttar med sin mamma
till en husbåt, trots att Mira inte
lärt sig simma än. Kompisarna
från sin gamla skola har hon
kvar, men hon får också en ny
vän, en granne som precis som
Mira bor på husbåt. Och så ska
hon möta sin pappa för allra
första gången – det känns väldigt nervöst. Tänk om hon inte
passar in i hans liv? Eller om
han inte passar in i hennes?

Egon är tretton år, och hälften alien.
Han har fått sluta i fotbollslaget, på
grund av sin svans, och håller på att
lära sig vad han kan åstadkomma med
tankekraft. Han har aldrig träffat sin
pappa, betageekianen Sandar, så när
en enögd flygande robot dyker upp
med ett meddelande från honom,
är det inte så konstigt att Egon blir
nyfiken. Och följer med – ut i rymden,
på jakt efter sin pappa!
I farsans galax är den tredje och
avslutande boken i serien om Egon, en
dagbokstrilogi med en rejäl twist!

EG N
HÄLFTEN
ALIEN

Per Simon
sson
& Stefan
Roos

L emire och B regnhø i

Läs också!
#vänne r

kär
#ettåri mittliv

Mira #husbåt #pappa #kärlek
Text: Sabine Lemire
Bild: Rasmus Bregnhøi
Översättning: Gunilla Halkjaer
Olofsson
Inbunden, 104 sidor
Från 9 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-093-1

”Trots att intrigen är skruvad
är igenkänningen skyhög”
Dagens Nyheter, om första boken

foto: stefan tell

Sagt om första boken:

”Det är glädjande att Lilla
Piratförlaget valt att översätta
och introducera ”Mira” för en
svensk publik, särskilt då
nyskrivna barnserier som inte
är rena adaptioner eller bygger
på en befintlig karaktär är en
smal, och styvmoderligt
behandlad, genre.”
Dagens Nyheter

Mira
Egon
– hälften
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Bart Moeyaert: årets ALMA-pristagare!

foto: joost joossen

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
(ALMA) tilldelas 2019 den flamländska
författaren Bart Moeyaert. Kärleken
man inte förstår (1999) kommer ut till
prisutdelningen 27 maj, och till Bart
Moeyaerts besök på bokmässan i Göteborg
kommer Alla är ledsna nuförtiden (2018).

Juryns motivering:
”Bart Moeyaerts förtätade och musikaliska
språk vibrerar av undertryckta känslor
och outtalade önskningar. Med filmisk
närvaro gestaltar han ögonblick där
relationer ställs på sin spets samtidigt
som berättelsernas komplexitet pekar på
vägar vidare. Bart Moeyaerts självlysande
författarskap understryker att böcker
för barn och unga har en självklar plats i
världslitteraturen.”

Kärleken man inte förstår
Av: Bart Moeyaert
Översättning: Annika Johansson
Inbunden, 112 sidor
Från 14 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-107-5

Alla är ledsna nuförtiden
Av: Bart Moeyaert
Översättning: Annika Johansson
Inbunden, 136 sidor
Från 12 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-108-2

Snart som Netflix-serie!
Kaz Brekker och hans gäng har just
överlevt en livsfarlig utmaning. Men
istället för belöningen som de blivit
lovade, får de slåss för sina liv. De är
lurade, sårade och utarmade. Starka
krafter kämpar om hemligheten bakom
drogen jurda parem, som förstärker
magiska förmågor något ofattbart –
men till ett mycket högt pris.
Laglöst rike är en rafflande uppföljare
till Leigh Bardugos Högt spel.
Tillsammans med Grisha-trilogin
kommer böckerna att ligga till grund för
Netflix-serien om Grishaverse.
Pressröster om Grisha-trilogin:

pocket!
Feministisk ungdomsbok – nu i
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.

”Det här är årets mest
medryckande läsning!”
Bladen brinner, Vi Läser

Moxie
Av: Jennifer Mathieu
Översättning: Carina Jansson
Pocket, 352 sidor
Från 12 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-105-1

”nervigt, händelserikt och
oavbrutet spännande.”
Svenska Dagbladet
”när Alina sätter segel
mot uppföljaren får hon
sannolikt med sig nästan
alla läsare.”
Dagens Nyheter

Laglöst rike
Av: Leigh Bardugo
Översättning: Carina Jansson
Inbunden, 544 sidor
Från 14 år
Utkommer: nov
ISBN: 978-91-7813-092-4

Läs också

!

Tänkvärt om
vardagsrasism!
Var kommer du ifrån, egentligen?
Den frågan får många svenskar
regelbundet, på grund av hudfärg,
hårfärg eller anletsdrag. I boken
TNKVRT: Var kommer du ifrån,
egentligen? får vi ta del av en mängd
berättelser om vardagsrasism i
dagens Sverige.
Instagramkontot TNKVRT
uppmärksammar rasism och förtryck
i världen, genom att publicera
följarnas egna berättelser, dela
nyheter och sprida kunskap. Bakom
kontot står bland andra Danny
Lam, Kelly Tran, Denusha Sharma
och Ana Matijevic som nu samlat
berättelser om vardagsrasism i en
bok. De delar också själva med sig av
sina erfarenheter, ger stöd och tips
för att göra motstånd, och ett och
annat råd till allierade.

Mellanförskap: En känsla
som personer med två eller
flera ursprung kan uppleva när
den varken känner sig hemma i
den ena eller andra kulturen.

Var kommer du ifrån,
egentligen?
Text: TNKVRT
Bild: Ruhani Islam m.fl.
Form: Ayman Osman
Flexband, 192 sidor
Från 14 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-103-7

"Var kommer du ifrån, egentligen? En
rätt oskyldig fråga, eller hur? Ja, oftast är
frågan ej av ond avsikt, men för mottagaren
som har en annan kulturell bakgrund än
normen kan ifrågasättandet efter svaret
vara väldigt tröttsamt. Oavsett om svaret
är Helsingborg, Tehran eller Saigon, så ska
svaret accepteras. Det många gör fel är att
ifrågasätta "men nej, alltså var kommer du
ifrån, egentligen?" eller associera landet
med inslag baserat på fördomar såsom "oj,
så ... du äter alltså hundar?". Det du istället
kan göra är att låta mottagaren själv berätta
(om hen vill/kan/orkar) istället för att
anta saker som kanske ändå inte stämmer.
Så, kom ihåg: vi som har flera kulturer än
svensk vill gärna ses som individer med
egna berättelser, erfarenheter och intressen
– och inte en stereotyp. Kanske spara "Var
kommer du ifrån?" till lite senare, när ni
väl lärt känna varandra bättre?"

Hästpojkar!

Vägskäl i livet
Det är tidigt, men solen skiner redan bakom
gardinerna och det är varmt i rummet.
Det är som om hettan pulserar i kroppen,
nästan som feber, trots att vi bara har ett
tunt lakan över oss och fönstret står på
glänt. Sophie ligger tätt intill mig, min ena
arm trycker mot hennes rygg, den andra
vilar på hennes höft och jag hör på hennes
andning att hon är vaken.
Det här räcker inte för henne, tänker jag.
Hon kommer att åka i alla fall.

Anton har nyligen tagit studenten och
fått jobb inom hemtjänsten. En av dem
han besöker är Alexander Kovac, en snart
hundraårig man som inte pratar och som
vägrar lämna sitt kök. Under ett arbetspass
upptäcker Anton att gubben svarar honom
– genom att stöta med käppen i golvet. De
börjar kommunicera, och i vardagsrummet
hittar Anton foton på hästar och cirkus
artister, och ett brev från Gestapo. Vad har
den gamle egentligen levt för liv?

Lukas vaknar upp bredvid Sophie, sin
bästa vän, som han varit kär i så länge han
kan minnas. Och idag ska hon flytta till
Göteborg.

I tjugotalets Tjeckoslovakien växer två pojkar
upp på ett barnhem. När den ena behandlas
illa, rymmer de och får jobb på en cirkus,
där de utför de mest häpnadsväckande
konster på hästryggen. Cirkusen tar dem
vidare till Berlin och den mytomspunna och
normbrytande klubben Eldorado. Medan
pojkarna börjar förstå vad de egentligen
känner för varandra, tar nazisterna makten
och samhället hårdnar snabbt omkring dem.

Sagt om Vad gör man inte:

”utan tvekan en av årets
starkaste och mest
välskrivna ungdoms
romaner”
Borås Tidning
Bli kvar
Av: Maja Hjertzell
Flexband, 224 sidor
Från 15 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-104-4

”Årets bästa stilist”
Lotta Olsson,
Dagens Nyheter

Johan Ehn är skådespelare och dramatiker,
och debuterade 2017 med Down under.
Hans nya roman för unga vuxna utspelar sig
växelvis i nutidens Stockholm och 30-talets
Berlin, och följer olika generationer av
hästpojkar.

Hästpojkarna
Av: Johan Ehn
Flexband, 352 sidor
Från 15 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-047-4

f o t o : o l a k j e l by e

f o t o : o l a k j e l by e

Bli kvar är en kortroman om kärlek.
Om att bli vuxen och välja sin väg.
Om att inte vilja flytta bara för att alla
förväntar sig det. Maja Hjertzell har
skrivit en rad böcker för barn och
unga, senast den uppmärksammade
ungdomsromanen Vad gör man inte.

Sagt om Down under:

”En lysande bok!”
Anders Pihlblad, TV4
”En berättelse som måste
berättas gång på gång; den
som handlar om att vända
sina plågoandar ryggen och
låta sig bli till.”
Malin Lindroth,
Göteborgs-Posten

Shaun Tan

– för nyare oc h visionär

En eftermiddag förvandlades alla styrelsemedlemmar till grodor.
Man kanske kan säga att det var rätt åt dem, men det är inte
det som den här berättelsen handlar om. Den här berättelsen
handlar om den person som hittade dem så.
En unik och vacker bok för barn och vuxna som befäster
ALMA-pristagaren Shaun Tans roll som förnyare och visionär. I
Berättelser från innerstaden kombinerar Shaun Tan noveller, var
och en om ett specifikt djur – tigern, snigeln, noshörningen, hajen
och så vidare – med magnifikt måleri. Hur skulle vi människor
reagera om djuren dök upp i ett landskap av betong, stål och
glas – människans landskap? Det är tankeväckande berättelser,
som utan att moralisera får oss att fundera på relationen mellan
människa och natur.
Berättelser från yttre förorten
Av: Shaun Tan
Översättning: Ulla Roseen
Inbunden, 96 sidor
Från 15 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-033-7

Berättelser från innerstaden
Av: Shaun Tan
Översättning: Ulla Roseen
Inbunden, 224 sidor
Från 15 år
Utkommer: sep
ISBN:978-91-7813-053-5

Berättelser från yttre förorten består av femton
häpnadsväckande historier som samspelar med
en sagolik, varm och mystisk bildvärld. Det
som förenar dem är en märklig situation eller
händelse som inträffar i en annars helt vanlig
förortsmiljö. En valnötsstor utbytesstudent
anländer, en sjöko strandar på någons gräsmatta
och ett hemligt rum fyllt med ljuvligt mörker
upptäcks.

Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

Följ oss i
sociala medier!

Facebook: Lilla Piratförlaget
Gilla Böcker
Instagram: @lillapiratforlaget
@gillabocker

