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Upptäck och räkna 
tillsammans!

Tittin! Tittut!
Text: Sanna Töringe
Bild: Sara Gimbergsson
Board book, 22 sidor
Från 0 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-142-6

Följ med till bondgården! 
Olika djur tittar in – men 
vem tittar egentligen ut? 
En humoristisk räknesaga 
där de minsta barnen 
både får räkna till fem och 
upptäcka fina djur. 

Sanna Töringe och 
Sara Gimbergssons 
varma och barnnära bok 
kommer att läsas om och 
om igen! 

Sara GimbergssonSanna Töringe

En oersättlig stund
There is no app to replace your lap heter en kampanj för högläsning i 
USA. Och det vet ju alla som har läst högt tillsammans med ett litet barn, 
att stunden är oersättlig. Den går inte att ersätta med iPads. När du läser 
tillsammans med ett barn så visar du att läsning är viktigt. Men du visar 
också, genom att du tar dig tiden att sitta ner och läsa en bok tillsammans,  
att barnet är viktigt. 

På vår sommarlista har vi flera böcker som lämpar sig särskilt bra för 
högläsning. Titta bara på Är det du som har tuggat på min godnattsaga?! En 
bok som bygger på att läsaren, den vuxne, spelar alla roller, för att avsluta 
med ett skrämsbus som kommer få barnet att kikna av skratt! Men att läsa 
tillsammans öppnar också upp för samtal om det man läser. Barnet reagerar 
på och ställer frågor om texten den hör och bilderna den ser. Om du inte tror 
mig – testa Bara rumpor på stranden. Här finns det massvis att prata om! 

Läs en bok tillsammans i sommar!
Erik Titusson
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Är det du som har tuggat 
på min godnattsaga?
av Jean Maubille
Översättning: Erik Titusson
Board book, 20 sidor
Från 0 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-136-5

En riktig högläsningsfest!

Vem har tuggat på bebisens 
godnattsaga?! Kan det 
vara musen? Eller katten? 
Eller … kan det möjligen vara 
monstret under sängen? 
Bebisen bestämmer sig för 
att hitta den skyldige. 

Är det du som har tuggat 
på min godnattsaga? 
av Jean Maubille är en 
högläsningfest där den 
som läser får spela alla 
misstänkta i dramat – till 
barnets stora glädje. En 
ovanligt rolig och fräck 
godnattsaga – med bett! 

Prisbelönt kattbok från 
Katalonien

Godnatt alla katter
av Bàrbara Castro Urío
Översättning: Linda Widman
Board book, 26 sidor
Från 0 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-140-2

Det är läggdags och vi får natta 
katter i regnbågens alla färger. 
En efter en går de små katterna 
in i det stora vita huset för att 
hitta ett eget rum. Bläddra, och 
de utskurna fönstren lyser i 
respektive katts färg!

I den här formfulländade boken 
får de minsta barnen följa 
färgglada små katter till sängs. 
Resultatet blir den ultimata 
godnattsagan. Samtidigt är det 
en första introduktion till former 
och färger. 

Bàrbara Castro Uríos Godnatt 
alla katter vann prestigefulla 
Bologna Ragazzi Award 
2019 och har gjort succé hos 
barnfamiljer runt om i världen. 
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Pudlar och pommes
av Pija Lindenbaum
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-143-3

Pija Lindenbaum
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Ullis, Ludde och Katta bor på ett bra 
ställe. Dom har en pool och potatis 
så det räcker. Men en dag ligger en 
bumling i poolen och trädgårdslandet 
har torkat. Med sin sista potatis i en 
glasburk tvingas dom ge sig ut på öppet 
hav för att hitta en ny plats. När dom 
till slut siktar land möts dom av tre 
hundar på stranden. Kan det här bli 
deras nya ställe? Får dom smaka på lite 
pommes frites?

Pija Lindenbaum är en av vår tids 
främsta bilderboksskapare. Hon 
väjer aldrig för livets stora frågor, och 
skapar psykologiska dramer fyllda av 
humor och originalitet. Nu utkommer 
hennes hyllade och älskade bilderbok 
Pudlar och pommes också som 
Smultronbok!

Pija Lindenbaums 
succébok i nytt format

”Pija Lindenbaum äger ett särskilt 
förfinat handlag, när det gäller att 
gestalta också de mest intrikata 
frågor utan att tappa den lekfulla 
finurligheten mitt i smärtan.”  
Dagens Nyheter
 

”Som vanligt med Pija Lindenbaum 
finns humorn, det lite karga, vinda, 
knasiga. Och så finns detaljerna.”
Skånska Dagbladet

Smultronböcker – väl utvalda 
och älskade bilderböcker i 

mindre format

Älskad duo – nu 
också i board book!

Var är Pim
Text: Lena Landström
Bild: Olof Landström
Board book, 32 sidor
Från 0 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-064-1

Pim vill hoppa. Hunden vill 
också hoppa. Var är Pim?

Var är Pim? är en rafflande 
berättelse där en lekfull 
hund plötsligt springer i 
väg med Pim i parken. Pom 
letar överallt!

Första boken om 

Pom och Pim!

Lena och Olof Landström är mästare på 
att skapa stor bilderbokskonst. Var är Pim? 
är den andra boken om duon Pom och Pim 
och vänder sig till de yngsta läsarna. Nu 
finns Var är Pim? äntligen som board book!

”Perfekt läsning för 

våra allra minsta”

Aftonbladet



BARA 
RUMPOR

BARA 
RUMPOR

ANNIKA LEONE
BETTINA JOHANSSON
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på stranden

Hemma hos dig, hemma hos mig
av Marianne Dubuc
Översättning: Gunilla Halkjaer Olofsson
Inbunden, 32 sidor 
Från 3 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-139-6

Det är en helt vanlig dag i det 
stora huset på Tårtgatan 3. En 
helt vanlig dag? Knappast! Det 
pågår många olika saker i huset 
samtidigt. Och läsaren kan 
betrakta allt som i ett jättestort 
myllrande dockhus. Vi får bland 
annat följa förberedelserna inför 
Lilla Kanins födelsedagskalas, 
hur Lilla Räv får träffa sin lillebror 
för första gången och när Lilla 
Igelkottens pappa äntligen 
kommer hem från sin resa. 

Marianne Dubuc är expert på att fånga 
läsarnas nyfikenhet och läsglädje genom 
att bjuda på många parallella berättelser 
– en kvalitet som gör att boken tål att 
läsas flera gånger, det finns alltid något 
nytt att upptäcka! 

Som ett myllrande 
dockhus!

Nakenchock på stranden!

Bara rumpor på stranden
Text: Annika Leone
Bild: Bettina Johansson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-144-0

Mira, mamma och pappa är 
i Italien på semester! Mira 
ser fram emot att bada i 
stora havet och testa sitt nya 
cyklop. För det finns väl inga 
hajar i vattnet … eller? Pappa 
vill inte bada på stranden där 
alla turister trängs – han har 
hört talas om en fin strand 
dit italienarna själva går. 
Men där ser det inte ut som 
hemma. Har de inte hamnat 
på en strand med lite väl 
många bara rumpor?!

Annika Leone och Bettina Johanssons bilderbok  
Bara rumpor blev en supersuccé när den utkom förra 
året. Bara rumpor på stranden kommer inte göra 
någon läsare, barn som vuxen, besviken!

”en bok som kombinerar 
nyfikenhet, nervositet 
och humor. ” 
Kristianstadsbladet
 

”en charmig lektion i 
kroppspositivism”  
Dagens Nyheter

Läs också!



Barnet som inte kunde blunda
av Anna Höglund
Inbunden, 32 sidor
Från 5 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-7813-146-4

En surrealistisk saga

Ett barn hittas av en hund på 
en sophög. Hunden är blind, 
men barnet ser desto bättre. 
Barnet ser nämligen allt, för 
hon kan inte blunda. Så börjar 
Anna Höglunds saga om ett 
barn som inte förmår blunda 
för världens tillstånd. Med 
hunden som följeslagare och 
vän beger sig barnet ut för 
att finna svar på sina frågor. 
På vägen möter hon både en 
bönsyrsa och en bläckfisk.

Anna Höglund är en av Sveriges främsta illustratörer. 
Hennes egensinniga bildvärld har nått fram till läsare 
runt om i världen och hon är flerfaldigt prisbelönad. 
Barnet som inte kunde blunda är en modern saga – en 
mångbottnad berättelse som kommer att beröra såväl 
barn som vuxna.

Blunda och se.
Mörker och ljus.
Inte det ena utan det andra.

–Men du ska få en
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uppe som inte ser riktigt.

–Ja, det är jag. Äntligen någon som kan se mig. 
                       –Men jag vill kunna blunda, sa barnet. 

–Det kan du också. Du vet bara inte om det.

Anna Höglund
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Poetiskt om 
sommarens sista dag

Kom dagen, kom natten
Text: Åsa Lind
Bild: Emma Virke
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-7813-145-7

Någon ropade: 
”Kom, vi badar!”
Och alla sprang
så fort så att det 
bara dunkade.

Som ett hjärta
i själva marken.

Fast de andra 
de kunde ju simma.
Utan flytkuddar.
Ända ut till hopptornet. 
Och alla skratten följde med.

Kvar på stranden.
Ensam.
Som osynlig.

Och ändå inte. 

Åsa Lind och Emma Virke fångar stämningen i 
sommarens sista dag i den unika bilderboken  
Kom dagen, kom natten. Ett innerligt möte mellan 
poesi och bilderbokskonst där vi får följa dagens 
skeenden och nattens drömmar genom bokens 
unika dragspelsformat. Där dagen slutar, slutar 
inte boken, för på andra sidan kommer natten. 



Fantastiska F 
sätter P för mobbning

Fantastiska F räddar en vän
Text: Cecilia Lidbeck
Bild: Lina Schnaufer
Inbunden, 64 sidor
Från 6 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-055-9

Freddy är i parken tillsammans med 
Elias, Millan och hunden Max när de 
får syn på en gråtande pojke. Det visar 
sig att ett gäng storkillar har tagit hans 
mössa! Och att de retar pojken nästan 
varje dag. Det här är helt klart ett fall 
för Fantastiska F. Nu gäller det bara för 
Freddy att hitta rätt tillfälle att ingripa, 
utan att avslöja sin hemlighet – att hon 
är en superhjälte!

Cecilia Lidbecks lättlästa 
böcker om Fantastiska F är 
fantasirikt genomillustrerade 
av Lina Schnaufer och bjuder 
nybörjarläsarna på spänning, 
humor – och garanterad läslust! 

12 13

”Är det de där?” frågar Freddy. 
Pojken nickar. 
”De tog min mössa”, säger han. ”Den var alldeles ny.” 
Freddy tänker efter. 
”Gillar du bullar?” frågar hon sedan. 
”Jag älskar bullar”, svarar pojken. 
”Då följer du med oss”, bestämmer Freddy.

Lättläst äventyr
med klass 1A!

Småkryp och skolresa
Text: Pernilla Gesén
Bild: Jeanette Milde
Inbunden, 64 sidor
Från 6 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-138-9 

Småkryp och skolresa är en lättläst 
bok i Pernilla Gesén och Jeanette 
Mildes serie Kompisböckerna som 
alla handlar om klass 1A. I den här 
boken är Ringo huvudperson. Han 
får verkligen utmana sin rädsla för 
småkryp när klassen åker på skolresa. 

Lättläst

SMÅKRYP
OCH 

SKOLRESA
Pernilla Gesén • Jeanette Milde

G
esén  • M
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Klass 1A ska åka på skolresa! De ska 
campa en natt ute i skogen. Alla tycker 
att det ska bli jätteroligt. Ringo tänker 
på allt mysigt de ska göra och packar 
med sin gitarr. Men så kommer han 
att tänka på alla småkryp som finns i 
naturen, på insekter som rasslar och 
kryper med sina spretiga ben. 

Läs också!
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Slutstation
av Mia Öström
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-7813-148-8

Vad har hänt på den 
gamla tågstationen?

Iris tvingas tillbringa sommarlovet i 
ett fallfärdigt gammalt stationshus, 
med sin mamma och hennes nya kille. 
I samma stationshus som Maria bodde, 
1943. Då dånade kriget i Europa, och 
tyska soldater färdades på järnvägen. 
Men det vet Iris ingenting om – förrän 
hon hittar en hälsning från en annan tid 
utanför dörren.

De hade kört typ hundra mil genom 
skogen i mörkt regn. Så tog granarna 
och tallarna plötsligt slut och det blev 
så ljust att Iris måste kisa. 

Framför henne stod 
järnvägsstationen i en glänta.   

Den gamla stationen såg ut som 
ett ödehus. De vita väggarna hade 
grå strimmor, som om färgen sköljts 
med av regnet. Och ytterdörren var 
fastspikad med en bräda.

Mia Öström har skrivit böcker för både 
barn, unga och vuxna, och hyllats för sitt 
språk och sina gripande stämningar. Hennes 
senaste roman för mellanåldern var Dödsbo, 
som utkom 2018.

”Med enkla, träffsäkra bilder 

sätter Mia Öström stämningen”

Dagens Nyheter, om Dödsbo

När Klara får en kompisbok av 
sin mormor i födelsedagspresent 
vet hon först inte vad hon ska 
göra med den. Klara har ju inga 
kompisar, men det vill hon inte 
berätta för mormor. Hon är ju inte 
mobbad, bara osynlig ...

Men det är som om boken vill att 
Klara ska skriva i den och det där 
med att vara osynlig blir plötsligt 
en superkraft. Klara ser och 
hör allt! Hon skriver om Auriel, 
klassens drottning. Om klassens 
kung, den tuffa Kemal, som regerar 
över killarna. Och hon skriver om 
Anton som kommer ny till klassen 
och ställer allt på ända. 

Kompisboken
av Lin Hallberg
Inbunden, 176 sidor
Från 9 år
Utkommer: juli
ISBN: 978-91-7813-147-1

Livet på mellanstadiet

Kompisboken av Lin Hallberg kom ut första 
gången 2002, men det sociala spelet och 
hierarkin i mellanstadiet som den skildrar är 
minst lika aktuellt i dag. Nu utkommer den i en 
lätt moderniserad nyutgåva!

”Spännande maktkamp om hierarki i skolan.”
Sydsvenska Dagbladet

fo
to

: 
u

lr
ic

a
 z

w
e

n
g

e
r

I den här boken kommer allt att stå. Det som 
finns allra längst in. Det som man aldrig 
berättar för någon.



Sagt om Louisianas väg hem:

Ny bok av Kate DiCamillo

Här är Beverly
av Kate DiCamillo
Översättning: Johan Nilsson
Inbunden, 256 sidor
Från 9 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-7813-150-1 

Beverly har rymt hemifrån många gånger. 
Den här gången, efter att hennes älskade 
hund Buddy har dött, kallar hon det inte att 
rymma – den här gången handlar det om 
att dra. Hennes mamma bryr sig ändå inte 
tillräckligt mycket för att leta efter henne, 
och utan Buddy har hon ingenting kvar. 

Fjorton år och fast besluten att klara 
sig på egen hand, skaffar hon sig ett jobb 
och någonstans att bo. Beverly vill inte 
vara beroende av någon, och ännu mindre 
att någon ska vara beroende av henne. 
Men trots hennes envishet börjar de nya 
människorna omkring henne att bry sig om 
henne. Och hon om dem.

”Kate DiCamillo är en utmärkt berättare 
för barn runt nio år, en åldersgrupp till 
vilken det ofta är svårt att hitta böcker 
med litterär kvalitet. Louisianas väg 
hem är spännande och mitt i tragiken 
också småhumoristisk.”
Lena Kåreland, Opsis Barnkultur

”Louisianas väg hem är en omtumlande 
historia om utsatthet, men också om 
omtanke, tillit och att hitta lösningar.”
Jonna Fries, Smålandsposten

Kate DiCamillo är en av våra mest 
älskade berättare. Här är Beverly är 
den sista och fristående delen i en 
trilogi, där de två första böckerna är 
Raymie Nightingales stora plan och 
Louisianas väg hem. 

Rick
av Alex Gino
Översättning: Ylva Kempe
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-149-5

Uppföljare till GEORGE

”Jag tycker att ni alla ska läsa George.  
Läs den tillsammans med barn i er närhet, 
läs den själva och tipsa om den så att 
ordet sprider sig. För det här är en bok 
som behöver komma ut och nå många. ”
Sincerely Johanna

Rick är inte en sådan som säger ifrån. 
Inte när hans pappa skojar med honom 
om snygga tjejer, och inte när hans 
bästa vän Jeff beter sig som en mobbare. 
Rick har inte funderat så mycket på vem 
han själv är, för alla andra verkar redan 
veta det.

Men nu börjar han mellanstadiet, och 
nya vägar öppnas. En leder till skolans 
regnbågsförening, där han lär känna 
en rad nya personer. Och en som inte är 
så ny. Melissa, som gick i Ricks klass i 
lågstadiet. Men som då kallades George. 
Långsamt förstår Rick att han inte 
längre vill fortsätta som tidigare, och att 
han behöver bryta med en gammal vän, 
och kanske få några nya …

Sagt om George:

Läs också!

Läs också!

HÄR ÄR 
BEVERLY
HÄR ÄR 

BEVERLY

Alex Gino debuterade som författare med 
George – en mellanåldersroman som hyllats av 
kritiker och legat högt på topplistorna. George 
utkom 2016 i Sverige och nu kommer äntligen 
den fristående uppföljaren.



Favorit i nyutgåva

Jellicoe Road
av Melina Marchetta
Översättning: Katarina Kuick
Inbunden, 352 sidor
Från 14 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-151-8

Nu som Netflix-film!

Som stjärnor i natten
av Jennifer Niven
Översättning: Ylva Stålmarck
Flexband, 384 sidor
Från 14 år
Utkommer: feb
ISBN: 978-91-7813-141-9

Alla är övertygade om att populära Violet Markey räddar 
skolans ”freak”, Theodore Finch, från att hoppa, den 
där dagen uppe i skolans klocktorn – men sanningen är 
egentligen en annan. Ända sedan hennes syster dog i en 
trafikolycka har Violets liv varit skevt. När hon lär känna 
Finch öppnas dörren till något nytt. Men samtidigt som 
Violets värld växer, börjar Finchs värld krympa.

Som stjärnor i natten är en hjärtskärande roman om 
hopp och förlust, som utkom första gången 2015. Netflix 
filmatisering av boken har premiär i februari 2020.

”Som stjärnor i natten är den bästa 
sortens ungdomsroman: den tar 
mänskliga känslor på allvar.”
Dagens Nyheter

Helt ärligt
av Camryn Garrett
Översättning: Anna Thuresson
Flexband, 320 sidor
Från 14 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-048-1

Om att vara HIV-positiv
Simone har fått chansen att börja om, 
på en ny skola – och den här gången 
ska allt bli annorlunda. Hon får 
nya, riktiga vänner, engagerar sig i 
skolpjäsen och vågar till och med flirta 
med Miles, killen som får hennes knän 
att darra varje gång han visar sig. Det 
sista hon vill nu, är att det ska börja 
pratas om att hon är HIV-positiv. För 
förra gången … gick det inte så bra.

Miles och Simone börjar dejta, och hon 
kan inte bestämma sig för om hon ska 
berätta för honom eller inte. Hon vill 
ju vara ärlig mot honom, men är rädd 
för hur han ska reagera. Och en dag 
har någon lämnat en lapp i hennes 
skåp, där hen hotar att avslöja Simones 
hemlighet, om hon inte slutar träffa 
Miles. 

”En orubbligt ärlig, ögonöppnande, hjärtlig 
berättelse som utan tvekan kommer få alla som 
läst den att prata om den.” 
Angie Thomas, författare till The hate U give

Redan som trettonåring blev Camryn Garret utvald som 
reporter till Time for Kids, och därefter har hon även skrivit 
för Huffington Post, MTV och Rookie Magazine. År 2015 
utnämnde MTV henne till en av ”8 Inspiring Teens Using 
Social Media to Change the World” och 2019 valdes hon 
till en av ”Teen Vogue’s 21 Under 21”. Helt ärligt är hennes 
första bok.

Som barn överges Taylor på 7-Eleven av sin 
mamma. Sex år senare börjar det förflutna komma 
ikapp henne då ännu en person i Taylors närhet 
försvinner, och en annan återvänder. Samtidigt 
pågår gängkriget på Jellicoe internatskola för fullt 
och ett manuskript visar sig innehålla nyckeln till 
Taylors förflutna. Vilka var barnen som var med om 
det fruktansvärda för tjugotvå år sedan? Är deras 
öden sammanflätade med Taylors?

"När boken är slut vill man läsa om och om 
och om igen"
Dagens Nyheter

"Jag överdriver inte ens lite när jag påstår att 
det här är en av de bästa ungdomsromaner 
jag någonsin har läst."
Svenska Dagbladet

”Romantisk, rolig, hoppingivande och 
orubbligt äkta.” 
Becky Albertalli, författare till Love, Simon
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Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

Facebook: Lilla Piratförlaget
 Gilla Böcker

Instagram: @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Följ oss i 
sociala medier!

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

och ubåten

Patrik Bergström  Filippo Vanzo

och bankrånarna

Patrik Bergström  Filippo Vanzo


