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I småbarnsboken Oj oj oj är det 
dramatik i lekparken. När man går på 
upptäcktsfärd är det så lätt att komma 
ifrån varandra.

I Hej hej hej gäller det att heja på alla 
som man möter på promenad. Hej 
motorcykel, hej alla hundar och heja 
alla som springer! 

Igenkänning för citykidsen!

Karin Cyrén presenterar två 
moderna småbarnsböcker om ett 
barn som älskar att upptäcka! 

Hon har tidigare gjort flera hyllade 
bilderböcker, bland annat I en pöl 
(2018). Oj oj oj och Hej hej hej är 
hennes första böcker för de allra 
yngsta läsarna.

Oj oj oj
av Karin Cyrén
Board book, 18 sidor
Från 0 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-120-4

Hej hej hej
av Karin Cyrén
Board book, 18 sidor
Från 0 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-121-1

Mitt i en storstadsdjungel …

… bland betong och stål. Där bor många barn. De allra flesta 
barn till och med. Bland vårens böcker finns flera som utspelar 
sig i staden på olika vis. I Karin Cyréns småbarnsböcker får vi 
se staden ur barnvagnsperspektiv. Och i Emelie Östergrens 
panoramabilder i Staden kan vi upptäcka hur stadslivet 
gradvis har förändrats från 1890 och fram till våra dagar. En 
alldeles egensinnig stadsskildring bjuder Anete Melece från 
Lettland på. Hennes bok Kiosken väckte stor uppståndelse 
på den internationella barnboksmässan i Bologna och har 
redan vunnit flera priser. Vi är också väldigt stolta över att 
ge ut Sydney Smiths hyllade bilderbok Liten i staden, en 
hjärtknipande berättelse om att klara sig själv i storstadens 
myller.

Trevlig läsning!
Erik Titusson
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Tio små blommor
Text: Emma Virke
Bild: Ida Björs
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-124-2

En klurig räknesaga

Tio små blommor stod i en vas

En tog pappa med på bio
Och sen var dom bara …

Tio små blommor är en klurig 
räknesaga, fylld av språkglädje! 
Boken skildrar tio olika 
blommors skiftande öde, en 
efter en försvinner de från vasen. 
Till slut är det bara vatten kvar 
i vasen, men sagan tar inte slut 
där!

Emma Virke är en av Sveriges mest 
originella bilderboksskapare. Hon har 
gjort böckerna om Toto och tilldelades 
Elsa Beskow-plaketten för Klä på  
herr H (2016). 

Ida Björs är konstnär och kostymör 
som tidigare illustrerat Ulf Starks  
En liten bok om kärlek. Tillsammans 
ger de alla blommor liv och karaktär i 
bilderboken Tio små blommor. 

E M M A  V I R K E      I D A  B J Ö R S

De första egna stegen

Koko sitter så bra på Babas rygg. Han klättrar 
ALDRIG ner. Koko äter, leker och går till och 
med på promenad på Babas rygg. Men när Koko 
vill bestämma själv vart han ska gå så lyssnar inte 
Baba. Koko måste ge sig iväg alldeles ensam …

På Babas rygg är en vacker småbarnsbok om att 
våga ta de första egna stegen ut i livet. Bakom 
boken står kanadensiska bilderboksskaparen 
Marianne Dubuc, en mästare på att skildra 
djur- och naturliv.

På Babas rygg
av Marianne Dubuc
Översättning: Erik Titusson
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-089-4

Hunden, hästen, haren – djuren lämnar spår 
som man kan trampa i, om man inte ser upp! 
Måsen bara gör det den måste, högt i det blå. Då 
gäller det verkligen att se upp! 

Bebisen bajsar utan att bry sig vem som ser på. 
Mamma, däremot, försöker få en stund för sig 
själv, i lugn och ro …

På promenad måste 
man se upp!

Akta bajset
Text: Mårten Melin
Bild: Hanna Albrektson
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-119-8

Akta bajset! är en skitrolig småbarnsbok av 
Mårten Melin och Hanna Albrektson. 



Nya äventyr för  
    prinsessdiggare!

När prinsessor går på äventyr
av Per Gustavsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-116-7

Barnens favoritprinsessa – i efterlängtad 

jubileumsutgåva!Oj, så många prinsessor! Från hela 
världen har prinsessor samlats. 
Men vad ska de göra? Gå på äventyr 
förstås! Tillsammans beger de sig till 
drakens håla … 

För att komma dit måste de genom 
den mörka, mörka skogen där trollen 
bor. En sån tur att prinsessorna är 
utsmyckade med gnistrande juveler 
som lyser upp stigen. Sen måste de 
komma över det stora havet. Men är 
man många går det fort att hugga till 
en flotte! 

Efter många strapatser kommer de 
till slut fram till drakens håla. Men, 
vad händer? Draken sprutar ju ingen 
eld! Den verkar nästan glad …

När prinsessor går på äventyr 
bjuder på ständig spänning för alla 
prinsessdiggare där ute!

Prinsessan älskar sina klackskor och sina rosa kläder. 
Hon gillar också sitt svärd, att spela hockey och att rädda 
prinsar. 

När Per Gustavssons Så gör prinsessor först kom 
ut slog den ner som en bomb i bilderbokslandskapet 
– så hade aldrig prinsessor skildrats förut! Nu är 
den en modern bilderboksklassiker, och i samband 
med utgivningen av När prinsessor går på äventyr, 
kommer – äntligen – Så gör prinsessor i en efterlängtad 
jubileumsutgåva!

Så gör prinsessor
av Per Gustavsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-106-8



När livet ställs på ända!

Sedan många år tillbaka 
arbetar Olga i sin kiosk – det 
är nästan som om hon har 
blivit ett med kiosken! På 
kvällarna drömmer hon om 
att resa till varma länder med 
vacker solnedgång. En morgon 
ligger paketen med dagens 
tidningar lite längre bort än 
vanligt … Det blir början på ett 
dramatiskt äventyr! 

Kiosken
av Anete Melece
Översättning: Juris Kronbergs
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-112-9

Kiosken är en egensinnig bilderbok 
som utnämnts till årets bästa bilderbok 
i Anete Meleces hemland Lettland. 
Nu utkommer den äntligen på svenska 
i översättning av Juris Kronbergs.

Välkommen till Staden! Här får 
du följa stadsbildens förändringar 
sedan slutet av 1800-talet till våra 
dagar. Hur har modet förändrats, 
när försvann hästarna och när tog 
bilarna över? Och hur såg bussarna 
ut förr i tiden? 

Upptäck hur staden 

skiftar form!

Staden
av Emelie Östergren
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i februari
ISBN: 978-91-7813-122-8

Emelie Östergren är serieskapare, 
barnboksförfattare och illustratör. I 
bildverket Staden belyser hon på ett 
lättsamt sätt hur staden ständigt skiftar 
form. Det finns massvis att upptäcka i 
bilderna, både detaljer och berättelser 
att fundera och samtala kring. 



Hurra! Det är veckans bästa stund för Jan 
och Stefan – tvätten! De två strumporna 
imponerar på varandra med sin 
akrobatik. De snurrar, voltar och hojtar.

Och stör. Det tycker i alla fall de andra 
kläderna i tvättmaskinen. Men varför ska 
Jan och Stefan bry sig? De har ju varandra 
och det är allt som betyder något. 

Men så försvinner Jan, och Stefan ger 
sig ut på egen hand. Ett kort, men nära, 
möte med en röd skjorta, lämnar honom 
ensam … och rosa! När han återförenas 
med Jan, känner Jan inte längre igen 
honom. 

Strumporna måste komma på vad det 
innebär att vara ett par, trots att en har 
förändrats. 

En strumpsaga
Text: CK Smouha
Bild: Eleonora Marton
Översättning: Klara Bjelkenäs
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-123-5

”Smouha och Marton vrider 
äkta spänning och vass humor 
ut ur denna smarta, färgglada 
berättelse.” 

– New York Times

Sockor som rockar! 

En strumpsaga är en existentiell saga om 
vänskap och identitet som kommer att 
roa såväl barn som vuxna. Boken ges ut 
i samband med Världsdagen för Downs 
syndrom den 21 mars. Det är då vi hyllar 
olikheter genom att rocka sockorna! En 
del av intäkterna från försäljningen av 
boken går till Svenska Downföreningens 
insamling.

En framtida klassiker
Det kan vara läskigt att vara liten i en 
stor stad, men allt blir lättare om man 
vet att man inte är ensam. 

När man är liten i staden, så ser folk 
en inte, höga oväsen kan skrämma en, 
och det är svårt att veta vart man ska 
ta vägen. Men den här pojken vet hur 
det är, han kan sitt kvarter och några 
bra råd kan räcka långt. En gränd kan 
vara en bra genväg, men vissa gränder 
är för mörka. Det finns många 
bra gömställen också, som uppe i 
valnötsträdet. Och om staden bara 
blir för mycket är du alltid välkommen 
hem igen, där det är tryggt och varmt. 

Sydney Smiths bilderbok Liten i 
staden är den första som han både 
skrivit och illustrerat. Resultatet är en 
framtida klassiker, en berättelse om 
att se en stor stad genom små ögon. 
I tonsäker svensk översättning av 
författaren Katarina Kieri.

”Liten i staden är årets bästa 
bilderbok och en av de mest 
berörande jag läst.”  

– New York Times

”Vissa bilderböcker vill man 
bara krama hårt mot bröstet 
och känna hur hjärtat slår.”  

– Wall Street Journal 

”Extraordinärt, känslosamt 
och vackert genomfört!”  

– Kirkus Review 

Liten i staden
av Sydney Smith
Översättning: Katarina Kieri
Inbunden, 48 sidor
Från 3 år 
Utkommer i januari
ISBN: 978-91-7813-114-3



Det perfekta brottet
Mac B är tillbaka och den här gången 
är en ny fiende ute efter drottningens 
kronjuveler! 

När juvelerna försvinner från ett låst 
rum anlitas Mac för att lösa gåtan. Hur 
bröt sig tjuven in? Vart tog juvelerna 
vägen? Spåren leder Mac till ett 
irländskt slott där han tvingas hantera 
allt från dödliga mördarkobror till 
bisarra isskulpturer. Och en slug plan 
som sträcker sig hundratals år tillbaka 
i tiden. Kommer Mac att lösa detta 
låsta-rummet-mysteriet i tid? 

Kombinationen av humor och 
historiska fakta gör Kid Spy – Det 
perfekta brottet till något alldeles eget. 
En smart skrattfest! 

Kid Spy – Det perfekta brottet
Text: Mac Barnett
Bild: Mike Lowery
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden, 160 sidor
Från 6 år
Utkommer i januari
ISBN: 978-91-7813-058-0

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

Kak-katastrof!
Efter att mamma Peachey nästan 
sa upp sig som mamma, började 
hela familjen att hjälpa till i köket. 
Alla utom pappa Peachey – tills han 
plötsligt får för sig att börja baka. 
Övertygad om att detta är hans kall, 
bestämmer han sig för att vinna 
stadens stora bakningstävling. Tyvärr 
tar han sig vatten över huvudet, eller 
snarare … 3784 pepparkaksbitar! Det 
blir den duktiga hunden McTavish som 
får hjälpa till, som vanligt.

En duktig hund äter kakan
av Meg Rosoff
Inbunden, 128 sidor
Från 6 år
Utkommer i februari
ISBN: 978-91-7813-125-9

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. En duktig hund äter kakan 
är den tredje boken om McTavish och 
familjen Peachey.

Sagt om En duktig hund:

”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

Läs också!

Första delen



Spökjägarna är tillbaka!
Efter att ha räddat sin lillebror från Svarta 
Madam, har Holly insett sanningen. Hon 
är inte galen. Hon är spökjägare. Och hon 
har övertygat både weirdosen Oliver och 
Tommy (med den töntiga spökklubben) 
och supercoola Alva att hjälpa henne. 
Nu övar de för fullt på anti-spökstrid 
och för att få nya uppdrag skapar de 
Instagramkontot Spokjagare2 (Spokjagare 
var upptaget), men de har noll följare och 
ingen hör av sig. Tills störiga mobbaren 
Doris påstår att det är nåt fel i hennes 
rum. Hon och några kompisar lekte 
Anden i glaset, och sen dess är rummet 
iskallt, det luktar dött och saker flyttar på 
sig. Sjukt skumt. Samtidigt har Holly fått 
en ny granne, Vlad, som är jättesöt – men 
saknar spegelbild. 

Spökjägare: Vänner att dö för
av Martin Jern
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-128-0

Martin Jern är författare, manusförfattare, 
filmregissör och producent. Vänner att dö  
för är den andra boken i serien Spökjägare, 
som blandar action, skräck och humor i 
sträckläsning för slukaråldern!

”Allt är upplagt för en klassisk spökhistoria, 
och i Martin Jerns händer blir den både läskig 
och väldigt rolig. ”
– Johanna Lindbäck & Lisa Bjärbo, Vi Läser

och ubåten

Patrik Bergström  Filippo Vanzo

Nytt fall för 
Mysterieklubben

När Amanda och Carl spelar pingis 
i Amandas källare gör de en märklig 
upptäckt. Bakom en hög med bråte 
hittar de en dold trappa som leder 
till en underjordisk tunnel. Ett 
äventyr för Mysterieklubben! Men 
när guldsmedsbutiken i Vilunda 
blir rånad börjar barnen misstänka 
att några tjuvar också upptäckt 
tunnlarna … Nu måste Amanda och 
Carl stoppa tjuvarna innan nästa 
kupp! 

För att lyckas gäller det att följa 
Mysterieklubbens motto:  
Modig och Klok!
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Mysterieklubben 
och bankrånarna
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer i mars 
ISBN: 978-91-7813-037-5

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

Läs också!

Läs också!

”En hisnande berättelse, en hård  
påfrestning på nervsystemet samtidigt 
 som den är sjukt underhållande.”

– Ingalill Mosander, Aftonbladet

Sagt om Spökjägare

och bankrånarna

Patrik Bergström  Filippo Vanzo
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Världens bästa hund!

Det är första dagen på nya skolan, 
och Sven vet att han måste göra 
något. Något lysande, något 
överraskande, något som alla 
kommer prata om. Något som märks 
mer, än det som han vet kommer 
hända sedan.

Parker vill vara osynlig. Hon har 
haft den värsta sommaren i sitt liv, 
och litar inte på någon. Dessutom har 
hon blivit tvungen att lämna ifrån sig 
sin älskade hund, Alaska. Och efter 
skolan upptäcker hon att den som 
har tagit över Alaska är Sven, den 
nya, taskiga killen. Som någon sorts 
assistanshund! För vadå? Parker bara 
måste få träffa Alaska igen, så hon 
cyklar till Svens hus, mitt i natten.

Alaska
av Anna Woltz
Översättning: Olov Hyllienmark
Inbunden, 192 sidor
Från 9 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-126-6

Anna Woltz är en av Hollands mest 
uppskattade författare, med ett stort 
författarskap bakom sig. Alaska är 
den första av hennes böcker som 
översätts till svenska. Det är en 
varm, humoristisk och viktig bok 
om att leva med epilepsi – och hur 
fantastisk en assistanshund kan vara!

”I Alaska visar Anna Woltz än en gång att 
hon bättre än någon annan behärskar 
konsten att skriva om livets smärta på 
ett lysande och bekymmerslöst sätt.”

– Kinderboekenpraatjes

Nominerad till  

Deutscher 

Jugendliteraturpreis 

2019

Familjen
av Cecilia Lidbeck
Inbunden, 256 sidor
Från 9 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-127-3

Att växa upp i en sekt

Han är kort, har mörkt hår och blå 
tröja, och tittar rakt på mig.

Jag stannar mitt i steget, står 
blickstilla med ben som förlorat 
all kraft. Stängslet är emellan oss, 
ändå vågar jag inte röra mig. 

Pojken tvekar.
”Hej”, säger han sen.
Jag står kvar. Vet inte vad jag 

ska göra. Vågar inte gå framåt och 
klarar inte att vända.

Ella bor med Familjen på Gården. I 
Familjen är det Far som styr. Han ser till 
att maten välsignas av solen och att inget 
utifrån, inget förgiftat, kommer innanför 
stängslet som omringar dem. Det gäller 
att göra allting rätt om man ska överleva 
Kollapsen.

En dag får Ella syn på en pojke på andra 
sidan stängslet. Han måste vara en av 
de förlorade. Men varför ser han då så 
solbränd och frisk ut? Det han berättar om 
världen stämmer inte med det som Far 
lärt ut. 

Ella måste ta reda på sanningen. 

Cecilia Lidbeck 
är författare och 
behandlingspedagog 
som tidigare skrivit 
hyllade barnböcker som Barnhemmet och 
De försvunna. Familjen är en barnroman om 
lojalitet, vänskap och livsavgörande val, där 
läsaren hålls i ett järngrepp från första till sista 
sidan och ingen lämnas oberörd.



Allt jag vet om kärlek

Petter: Vad gör du?
Axel: Ligger på sängen och sover inte
Petter: Jag äter inte middag. Jag går 
inte i ett demonstrationståg. Jag syns 
inte från månen
Axel: Jag är inte en gepard
Axel: Jag äter inte chokladkaka
Petter: Jag hånglar inte med dig
Axel: Geparden tvättar inte ditt sår på 
natten
Petter: Inte tassarna. Inte morrhårren. 
Inte spinnandet

Allt jag vet om kärlek
av Katja Timgren
Flexband, 256 sidor
Från 14 år
Utkommer i januari
ISBN: 978-91-7813-115-0

Katja Timgren belönades med Slangbellan 
för bästa barn- och ungdomsdebut för Det 
jag inte säger (2004) och har skrivit romaner 
för både barn, unga och vuxna. Allt jag vet 
om kärlek är en roman om kärlek och förlust, 
längtan och närhet.

En stark nolla
av Sara Lövestam
Inbunden, 208 sidor
Från 12 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-129-7

K A T J A  T I M G R E N

När Axel och Petter möts i trappan 
upp till klassrummet förändras allt. 
Förälskelsen får Axel att se hela världen 
med nya ögon. Han går på fester han 
aldrig skulle ha gått på, bara Petter är 
där. Han skriver konstiga meddelanden 
mitt i natten som bara Petter förstår. 
När de blir ihop är allt så perfekt att 
Axel inte kan förstå att det händer. 

Men Petter mår dåligt och får det 
allt svårare. Och Axel vet inte vad han 
ska göra.

Nytt av hyllade 
Sara Lövestam

Med En stark nolla befäster Sara Lövestam sin roll 
som nyskapande ungdomsboksförfattare. Romanen är 
fast förankrad i dagens samhälle där relationer 
både uppstår och går under i sociala medier, 
samtidigt som den med lätt hand behandlar de 
eviga livsfrågorna.

Hon heter Hilma, har smilgropar och 
blå ögon som kisar som halvmånar. 
Hon ser ut som jag tänker mig att jag 
skulle se ut om jag vore tjej och snygg.

”Ska du skriva till henne?” frågar 
Monika.

”Mm.”
Men det ska jag inte. Jag tar en 

skärmdump av hennes bild och sparar 
den. Hämtar några andra bilder från 
hennes Instagram också, för att göra 
det trovärdigt. 

Det här är mitt enda sätt att komma 
nära André. Han skulle aldrig prata 
med mig som Texas, efter åtta år i 
samma klass har man fått sina roller. 
Med en tjej som profilbild kan jag 
dessutom testa om han verkligen är 
straight.

Det är faktiskt ganska smart.
Jag döper profilen till Amy, efter 

Amy Winehouse.

Texas låtsas vara Amy för att få kontakt med André, en kille i 
samma klass med särskilt vackert nackhår. För att vara trovärdig 
”lånar” han bilder av en tjej på internet som heter Hilma. Men 
snart visar det sig att även Hilma bär på hemligheter. 

Texas blir indragen i en lek med identiteter, där både vänskap 
och kärlek står på spel. Kanske är man som mest sann mot sig 
själv när man låtsas vara någon annan? fo
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Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

Facebook: Lilla Piratförlaget
 Gilla Böcker

Instagram: @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Följ oss i 
sociala medier!

Lotta Olsson & Olof Landström

Lemire  och Bregnhø i

#vänner

kär

#ettårimittliv

#husbat pappa #kar l ek
..

Lemir e  och  Bregnhoi


