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Miljarder världar att upptäcka
Att se barns världar växa
Ja, när det fått ett namn, så blir det verkligt.
när de lär sig läsa och skriva
Ett troll finns lika mycket som en snok.
är lika magiskt varje gång.
Och när man läser, händer något märkligt:
Man kan se dem på bussar.
det öppnar sig en värld i varje bok.
Hur de fokuserat tittar ut
ur Så växer världen av Lotta Olsson och Maria Nilsson Thore
genom rutan och tyst för sig
själva ljudar reklamtexter
och skyltar som passerar i stadsrummet. Där och då växer världen i realtid.
Och då är steget till att läsa en bok på egen hand inte långt!
I tider när det kan kännas som att världen krymper, på grund av pandemier
eller av andra skäl, så är det en stor tröst att det finns miljarder världar och
verkligheter att upptäcka mellan böckernas pärmar. Vi kan sitta hemma och
samtidigt följa med Bockarna Bruse på solsemester eller den lilla musen
Lindbergh i ett hemmagjort flygplan till Amerika. Eller följa Fula tjejers kamp
om upprättelse!
Hoppas att ni hittar världar ni vill upptäcka i höstens utgivning!
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Minid
Bibbi och mamma är
hemma hos mormor.
Men så ska plötsligt
mamma gå! Det vill inte
Bibbi. Hon vill ingenting,
allra minst leka … Men
hunden Lasse kommer
med bollen. Bort med
den! Bibbi sparkar. Men
Lasse kommer tillbaka!

Erik Titusson

Sagt om Bibbi äter smörgås:

”Helt enkelt så händelserikt som
det brukar vara, på riktigt.”
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Bibbi sparkar boll
Text: Ingrid Olsson
Bild: Charlotte Ramel
Board book, 20 sidor
Från 0 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-165-5

Bibbi sparkar boll är
den tredje boken om
Bibbi av Ingrid Olsson
och Charlotte Ramel.
Böckerna är minidraman
med oväntade vändningar
och har snabbt blivit
småbarnsfavoriter!

Kolla även in de andra
böckerna om Bibbi!

Följ med Lilla
tomten i juletid
Åh, Lilla tomten har så
mycket att stå i! Gårdens
alla djur är hungriga. Vem
ska ge dem mat, om inte
Lilla tomten? Lilla tomten
går med mat från djur till
djur tills alla är mätta och
nöjda. Men Lilla tomten
själv då? Vem tänker på
honom? Hur ska han
kunna äta sig mätt?

Gustaf Fröding
för de minsta
Sol, sol, så skönt.
Lys, lys, mitt ljus.
Trög väg på grus,
Se gräset så grönt.
Här är mycket lätt,
Att äta sig mätt.

Man är aldrig för liten för stor lyrik! Gustaf Frödings Snigelns visa
är ett äventyr berättat ur en snigels perspektiv. Nu tolkat i bild av
Charlotte Ramel. Resultatet är en humoristisk och varm bilderbok
för de minsta. En alldeles utmärkt present!
I Lilla tomten får de minsta barnen
följa med på en matrunda på
bondgården i juletid. Det är precis så
mysigt och juligt som det ska vara!

Lilla tomten
Text: Moa Eriksson Sandberg
Bild: Erik Sandberg
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-7813-113-6

Gustaf Fröding är en av våra mest folkkära
poeter och levde mellan 1860 och 1911. Hans
dikter skildrar ofta naturen och är fortfarande
flitigt lästa. Genom åren har de även tonsatts
ett flertal gånger.

Moa Eriksson Sandberg är författare och har
skrivit en rad böcker för barn och ungdomar.
Tillsammans med illustratören Erik Sandberg
har hon tidigare gjort småbarnsböckerna om
bebisar som går på aktiviteter, som inleddes
2016 med Vi går på babydisco.

Charlotte Ramel är illustratör som bland
annat har samarbetat med författare som
Lennart Hellsing, Ulf Stark och Barbro
Lindgren. 2007 tilldelades hon Elsa Beskowplaketten för sin samlade produktion.

Snigelns visa
Text: Gustaf Fröding
Bild: Charlotte Ramel
Inbunden, 20 sidor
Från 0 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-164-8

Upptäckarbok om fåglar!

Vardagsdramatik!
Jag vill bestämma.
Om jag fick bestämma skulle
vi aldrig mer gå hit.
Men mamma bestämmer att
vi ska hit hela tiden.
– Du får ju leka med Cecilia
och Arnold, säger hon.
Men Cecilia vill bara sitta
framför datorn.
– Stäng dörren! ropar hon.
Och Arnold vill bara suga på
nappen och följa efter mig vart
jag än går.
– Lägg av, säger jag. Sluta!
Men han är nästan en bebis
och fattar ingenting.

Joni ska gå till dammen
tillsammans med Kalle
och Vincent. Vincent
har fågelfrön och Joni
får också mata. Först
kommer en, sen en till,
sen alldeles för många!
Men alla måste ju få fika.

Jessika Berglund är författare och tecknare med

Joni matar alla fåglar
av Jessika Berglund
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-162-4

f o t o : at i s j ā k o b s o n s

f o t o : o l a j ac o b s e n

bakgrund inom Fältbiologerna. I Joni matar alla fåglar
berättar hon fint om ett spännande möte med fåglar.
Här får du också se flera av våra mest kända fåglar såsom
gräsanden, fiskmåsen, skatan och talgoxen.
En upptäckarbok för de minsta!

Ingrid Olsson fångar känslan av maktlöshet
perfekt när man som barn blir hoptotad med
andra barn. Till exempel mammas nya killes
barn. Då är det inte lätt att hitta sin plats i
relation till alla andra. Men som tur är kan
oväntad vänskap uppstå!

Jag bestämmer! är ett vardagsdrama
med humor, värme och spänning. I
bild tonsäkert skildrat av lettiska
bilderboksskaparen Anete Melece,
som senast var aktuell med
prisbelönta bilderboken Kiosken.

Jag bestämmer!
Text: Ingrid Olsson
Bild: Anete Melece
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-153-2

Vänskap över
generationer
Farfar i Farsta bor högt
högt upp i ett hus. När man
slänger ut pappersplan
genom fönstret så seglar dom
i himlen som riktiga flygplan,
fast vackrare! För det är
blommor och gubbar och
fjärilar målade på dom.
I Stina Wirséns charmiga
bilderbok får vi följa med
till Farsta, och framför allt
till farfar som tycker samma
saker är goda på smörgåsen.
Fast han doppar i kaffe istället
för i choklad. Om vänskapen
över generationer och glädjen
i att göra saker tillsammans!

Tripp, Trapp, Träd är ett
tv-magasin för 3-5-åringar,
producerat av UR. Varje
program innehåller en
illustrerad berättelse framtagen
specifikt för magasinet av
någon av Sveriges främsta
författare och illustratörer.
Vi ger ut ett urval av dessa
berättelser i bokform!

Farfar i Farsta
av Stina Wirsén
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-7813-167-9

Vintrigt naturäventyr
Det är dags att ge sig av hem.
Sara och mamma har hälsat på
hos mormor. Det är jättemörkt
och lite läskigt, kanske bättre att
stanna hos mormor? Men det går
inte. Ute är det kallt. Väldigt kallt.
Det nyper i kinderna och kommer
rök ur munnen. Skorna knarrar i
snön. När Sara och mamma åkt ett
tag med sparken genom skogen,
stannar plötsligt mamma. Titta!
säger hon. Uppe i himlen, högt
uppe i rymden, har det blivit alla
möjliga lysande färger!

Ann-Helén Laestadius och
Jessika Berglund gör sin
andra bilderbok tillsammans,
efter hyllade Pimpelfiske.
Vinterkväll är en berättelse
från norra Sverige, ett härligt
naturäventyr!

Vinterkväll
Text: Ann-Helén Laestadius
Bild: Jessika Berglund
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-7813-168-6

Med språket öppnas
nya världar

Lotta Olsson är poet som har skrivit för både
vuxna och barn. På Lilla Piratförlaget har hon
tidigare samarbetat med Olof Landström och
gett ut de hyllade bilderböckerna Mitt bland
stjärnor, När vi blundar och Just nu.
Maria Nilsson Thore är illustratör och
författare som både skriver egna böcker och
illustrerar åt andra författare. Tillsammans
med Lotta Olsson var hon Augustnominerad
2011 för kapitelboken Konstiga djur.

O!
Bo.
Iiiii!
Vi.
Så börjar Lotta Olssons och Maria Nilsson Thores härliga bilderbok.
I takt med att barnet Bo lär sig nya ord, så växer världen. För att inte
tala om när Bo lär sig läsa och skriva – då öppnas helt nya världar –
världar att såväl upptäcka som att skapa själv.

Nu samarbetar duon äntligen igen. Så växer
världen är en bilderbok att återvända till många
gånger för att förundras över hur språket gör
världen verklig och så oändligt stor.

Så växer världen
Text: Lotta Olsson
Bild: Maria Nilsson Thore
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-166-2

Bockarna Bruse
är tillbaka!

Tipp tapp, tipp tapp …

Bockarna Bruse har charmat och roat
hundratusentals barn, och nu är det
dags för dem att få åka på semester.
De tre bockarna har sparat och snålat
hela vintern och skrapat ihop till
en semesterresa. Enda kruxet är att
hotellet är ospecificerat.

Midnatt råder, tyst det är
i husen, tyst i husen,
alla sova, släckta äro
ljusen, äro ljusen.
Tipp tapp, tipp tapp,
tippe-tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp.

En extra bra sak med att åka på
solsemester är att det finns en som
inte tål sol överhuvudtaget. En som till
och med spricker i solen! Vem då? Jo,
TROLLET! Så honom kommer bockarna
Bruse i alla fall slippa på sin resa.
Men på plats möter de en märklig
hotellman med solglasögon och väldigt
stor hatt. Han tar dem till ett sjaskigt
hotell med stor trappa upp till andra
våningen. ”Måste jag gå först?” frågar
den minsta bocken Bruse. ”Äsch, vi går
alla tillsammans”, svarar den största
bocken, ”det är inte så noga när vi är på
semester.” Och så börjar de trippa …

Nu även som ljudböcker
– inlästa av Sissela Kyle!

Bjørn F. Rørvik och Gry Moursund
bjuder på ett hejdundrande
semesteräventyr och översättningen till
svenska är gjord av Pija Lindenbaum.

Bockarna Bruse på solsemester
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Gry Moursund
Översättning: Pija Lindenbaum
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-163-1

Alla har vi tipp-tappat
tillsammans i juletid! Och nu
kan vi också följa tomtarnas
julnatt i bild – tack vare
Maria Jönsson. 24 små
tomtenissar, en för varje
decemberdag till julafton,
spelar upp dramat. Följ med
och se hur de kryper fram ur
vrårna och hoppar upp bland
faten. Men det gäller att se
upp för katten!

Tomtarnas julnatt
Text: Alfred Smedberg
Bild: Maria Jönsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-7813-110-5

Maria Jönsson har tidigare bland annat
skrivit de älskade böckerna om Valdemar.
Nu bjuds på stor komik när hon
myllrande skildrar julnissarnas framfart!
Texten till Tomtarnas julnatt skrevs av

Alfred Smedberg. Den publicerades för
första gången i barntidningen Jultomten
som utkom 1898. Och nu finns den
äntligen som bilderbok!

Jon Klassens mästerverk!

I början av 1900-talet bor en liten,
nyfiken mus i Hamburg. En morgon
märker musen att något förändrats
– inte en endaste mus syns till! Var
kan de alla ha tagit vägen? Har de
kanske flytt till Amerika? Musen
bestämmer sig för att följa efter,
fast med flyg. Det blir starten på ett
fantastiskt äventyr.

En briljant bilderbok av en av världens
främsta berättare – JON KLASSEN!
Björnens hatt är borta. Och han vill
ha den tillbaka. Med stort tålamod
och artighet frågar han djur efter djur
om de har sett hans hatt. Alla säger
nej, en del mer utförligt än andra. Just
som björnen börjar ge upp dyker en
hjort upp och ställer en fråga som får
björnen att tänka efter … han HAR ju
sett sin hatt!

Prisbelönte Torben Kuhlmann
har hyllats för sina detaljerade
bilderböcker som blivit bästsäljare över
hela världen. Hans makalöst vackra
bok om Lindbergh är såväl en härlig
äventyrsbok som en hyllning till flygets
historia och pionjärerna som vågade
genomföra de första flygturerna.

Jon Klassen tillhör de stora bilderboksberättarna och
mästerverket Jag vill ha min hatt har tagit emot otaliga
priser runt om i världen. Översatt till svenska av poeten
Lotta Olsson.

”En underbar och
häpnadsväckande
berättelse, den
typen av bok som
får både barn och
vuxna att skratta.
Charmigt ond!”
New York Times

En makalös vacker
äventyrsbok

Sagt om Armstrong:

”En oemotståndligt vacker bilderbok.”
Dagens Nyheter

”En högläsningsbok att njuta av
tillsammans.”
Norra Skåne
Lindbergh
av Torben Kuhlmann
Översättning: Gunilla
Halkjaer Olofsson
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-169-3

Jag vill ha min hatt
av Jon Klassen
Översättning: Lotta Olsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-161-7

Läs också!

Pippi på konst!

– nu även på arabiska, engelska,
finska och nordsamiska!

Att få vara som man vill!
Nisse är bästa vän med en häst och
killarna i klassen retas. Men så en dag
vill Kevin följa med Nisse hem efter
skolan. De leker riddare, och prins och
prinsessa, och Isabell är kungahäst.
Nästa dag är Nisse så glad, och berättar
om leken för alla i klassen. Men Kevin
säger att Nisse bara ljuger. Kevin skulle
aldrig leka prinsessa!

Lin Hallberg är en av våra mest
älskade författare, bland annat för
böckerna om Sigge. Tillsammans med
Karin Åström Bengtsson har hon
gjort en rad böcker. Den första boken
om Nisse, Isabell, min bästa vän, kom
ut 2019.
Pippi på konst! utkom första
gången 2018, i samband med
Nationalmuseums återöppnande,
och har blivit en stor framgång både
bland barn och vuxna som är nyfikna
på konst. Nu utkommer boken även
på nordsamiska, engelska, finska och
arabiska.
I Pippi på konst! presenteras
konstverk ur hela konsthistorien
i ett urval ur Nationalmuseums
stora samling, på ett lekfullt och
spännande sätt. Med på konstresan
följer även Stina Wirséns flyhänta
och humoristiska illustrationer,
som tillsammans med de generösa
bilderna av konstverken bildar en fest
för ögat och fantasin!

Läs oc

kså!

Sagt om Isabell, min bästa vän:

”Med varlig hand skriver Lin Hallberg
inkännande och utan pekpinnar en varm
berättelse om mobbing och vänskap.”
BTJ

Pippi på konst!
Text: Lena Eriksson & Helena Sjödin
Illustrationer: Stina Wirsén
Inbunden, 120 sidor
Från 6 år
Utkommer: april
Arabisk översättning: Jasim Mohamed
ISBN: 978-91-7813-134-1
Engelsk översättning: Andy Turner
ISBN: 978-91-7813-117-4
Finsk översättning: Jaana Nikula
ISBN: 978-91-7813-118-1
Nordsamisk översättning: Nils-Henrik Sikku
ISBN: 978-91-7813-132-7

”Samspelet mellan bild och text hade inte
kunnat vara bättre och jag älskade den
här boken från första sidan”
Jennys Bibliotek

”En bok med ett varmt och viktigt innehåll.”
Isabell – vara som man vill
Text: Lin Hallberg
Bild: Karin Åström Bengtsson
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-157-0

Marie Strömberg Andersson, Norra Skåne

Skräckläsning
som fängslar

Spännande
äventyrsfantasy!

Jimmy är sen till
kulturskolan och genar
över kyrkogården som han
brukar undvika. Och så
fort han kommer in händer
något märkligt - det blixtrar
till! Omtumlad, slår Jimmy
sig ner på en bänk framför
en grav för att hämta andan.
Då ringer plötsligt mobilen.
Vem är det egentligen som
ringer? Och varifrån ...?

Draken flög så tätt över värdshuset
att Marius kunde känna hettan som
strömmade ut från henne. De gröna
fjällen glittrade i solen. Hon var den
mest fantastiska varelse Marius
någonsin hade sett och han jublade
högt av glädje. Där och då bestämde
han sig. ”En dag ska jag flyga på din
rygg!” skrek han efter henne.

Mårten Melin och Mattias Olssons bildroman
Husets hjärta blev en läsar- och kritikersuccé.
Nu är duon tillbaka med en helt fristående
roman – Gravens gåta. En genomillustrerad
bok som med sin spänning och form lär fånga
även den mest ovillige läsaren!

Läs också!
Gravens gåta
Text: Mårten Melin
Bild: Mattias Olsson
Inbunden, 80 sidor
Från 9 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-7813-155-6

Sagt om Husets hjärta:

”En fullträff för alla som
älskar riktigt ruggiga
böcker, sådana man
knappt vågar läsa ut.”
Ingalill Mosander, Aftonbladet

Dimmornas träsk är häftig
äventyrsfantasy som håller läsaren
i ett järngrepp! Boken utspelar sig
i Draconia, och är en fristående
fortsättning på romanen med samma
namn.

Kökspojken Marius längtar efter
äventyr - och plötsligt kommer
äventyret till honom! Han får följa med
handelsresande Daria på hennes resa
till huvudstaden i Dimmornas träsk,
Skugghem, där hon ska sälja sin last.
En last vars innehåll hon insisterar
på att hålla hemligt. Med på resan är
också vagabonden Castor, som misstas
för den sedan länge fängslade prins
Creon. Den osannolika trion beger sig
med gott mod till Dimmornas träsk,
men på vägen väntar flera faror, inte
minst vampyrer!

Dimmornas träsk
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-137-2

Patrik Bergström har tidigare skrivit
fantasyserier som Legenden om
Örnfolket och äventyrsböckerna om
Mysterieklubben. Nu samarbetar han
åter med Filippo Vanzo, som står
bakom de fängslande illustrationerna.

Läs också!

M
PATR IK BERG STRÖ

Vanzo
Illustrationer av Filippo

Allt du behöver
veta om puberteten!
Vad är mens? Vad är flytningar?
Måste jag använda behå? Vad är det
som händer?
Det är inte lätt att gå från barn
till ungdom. Kroppen förändras,
hormonerna tar kontroll och i
hjärnan sker en slags ommöblering.
I Boken för dig som är tjej går
läkarna Nina Brochmann och
Ellen Støkken Dahl igenom allt du
behöver veta om puberteten. Så att
du slipper googla, och istället får
veta hur allt egentligen hänger ihop!

Unik debutroman
om en farlig resa
Salman har längtat efter sin första
solsemester med familjen. De ska
åka till Spanien! Men bara dagar
innan avfärd så ändras allt. Salmans
faster i Baluchistan, en del av Iran,
befinner sig i knipa och familjen
måste hjälpa till. Det blir en farlig
resa, eftersom regimen i Iran ser med
stor misstänksamhet på Salmans
föräldrar som en gång lämnade sitt
hemland. Men det blir också första
gången Salman får träffa sina kusiner,
och ett möte med ett hemland som han
tidigare aldrig besökt. Allt ställs på sin
spets när polisen en dag kommer till
byn för att hämta Salmans pappa!

Nina Brochmann och Ellen Støkken Dahl
har tidigare skrivit Underbara underliv, för
vuxna. Boken för dig som är tjej riktar sig
till åldern 9-16 år, men även vuxna kan lära
sig ett och annat!

”Det finns inte en tråkig sida
i den här boken.”
VG, sex av sex tärningsprickar
Boken för dig som är tjej
Text: Nina Brochmann &
Ellen Støkken Dahl
Bild: Magnhild Winsnes
Översättning: Marianne Mattsson
Inbunden, 268 sidor
Från 9 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-135-8

”Det är fantastiskt
hur författarna och
illustratören banar väg,
så att läsarna slipper
snubbla sig igenom
internetdjungeln på jakt
efter information.”
Aftonposten

Den riktiga solen är en unik berättelse
om en pojkes resa till Baluchistan. En
kultur han känner så väl genom sina
föräldrar, men som är så annorlunda
när han får uppleva den själv. Det är
också en berättelse om att våga stå upp
för det man tror på – även om det kan
vara farligt.

Peimaneh Mollazehi är 38 år
och född i sydöstra Iran. Hon är
utbildad sjuksköterska men jobbar
som vårdlärare, och debuterar nu
som författare.

Den riktiga solen
av Peimaneh Mollazehi
Inbunden, 208 sidor
Från 9 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-7813-172-3

Uppföljare till Midnattstid!

När de döda
gör sig hörda

För hundra år sedan höll
industrialismen på att utrota
all magi, och därför skapades
ett reservat. Instängt i
midnattstimman levde
magin vidare. Men nu håller
den på att läcka ut, och det är
upp till Emily att ta reda på
varför. Hon beger sig tillbaka
in i den magiska världen, för
att ta reda på mer – och öva
på sina nya färdigheter.

Ollie, Coco och Brian är på
väg till en vinterort för att åka
skidor med sina föräldrar. De
överraskas av en snöstorm,
men lyckas ändå ta sig fram
till huset där de ska bo. Det
finns ingen elektricitet, men
alla är fast beslutna att göra det
mysigt ändå, med varm choklad
framför brasan. Tills märkliga
saker börjar hända …

Katherine Arden har
tidigare skrivit romaner för
vuxna, och förra året kom
Gömställen, hennes första bok
för slukaråldern. Spökröster
är en fristående uppföljare
till Gömställen, med samma
huvudpersoner – men nya
läskigheter!

Sagt om Gömställen:

”Katherine Arden skriver bästa sortens
skräckfantasy”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Läs också!

”Förutom att det är en riktigt spännande
rysare för unga bokslukare är det en
skildring av utanförskap, kamratskap,
mod och att klara av sorg.”

Midnattsskri är den andra boken
i Midnattstid-trilogin. Det är ett
hisnande äventyr med oväntad magi,
underfundig humor och en ovillig,
arg och mycket modig hjältinna.

Karin Anderberg, Skånska Dagbladet

”en riktigt bra rysare”
Spökröster
av Katherine Arden
Översättning: Carina Jansson
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-7813-158-7

Kamratposten

Läs också!

Sagt om Midnattstid:

”Jag har inte varit så fast i ett äventyr
sedan Harry Potter.”
New Statesman

”Den som gillar Nevermoor kommer
att älska den här smarta, roliga,
läskiga världen!”
The Bookseller

Midnattsskri
av Benjamin Read och Laura Trinder
Översättning: Carina Jansson
Inbunden, 256 sidor
Från 9 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-7813-087-0

Noveller som sjuder av liv

Status och drama
i femman

Bart Moeyaert är yngst av sju
bröder. Hans uppväxt i Brygge i
Belgien gav honom mängder av
material till den här samlingen
noveller, som tillsammans lägger
ett autobiografiskt pussel. Små
glimtar av händelser som fångar
äventyret i att växa upp, med massor
av igenkänning för de som själva har
syskon.

När skolan börjar igen efter
sommarlovet vågar Klara plötsligt
ta plats i klassen. Hon är rolig. Hon
pratar. Anton har blivit hennes vän.
Men hur går det när Auriel vill vara
med Anton igen och han säger nej?
Och Auriel bestämmer sig för att
bli vän med Klara istället?
På Antons rum ligger Klaras
kompisbok där hon skrivit om
deras klass. Nu är det Anton som
skriver i den. Boken gör att han ser
allt som händer mycket tydligare.
Klaras kompisbok blir Antons
bästisbok.

foto: ulrica zwenger

Bästisboken av Lin Hallberg är uppföljaren
till Kompisboken och kom ut första
gången 2004. Nu utkommer den i en lätt
moderniserad nyutgåva, och skildrar på
pricken status och dramatik i en femteklass!

Sagt om Kompisboken:

Bästisboken
av Lin Hallberg
Inbunden, 176 sidor
Från 9 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-7813-173-0

foto: susanne kronholm

Som minst i en stor familj är det
lätt att bli ifrånsprungen. Flera av
samlingens texter handlar just om
ensamhet och styrkan som krävs för
att karva ut en egen plats i livet. Men
framför allt är det en bok som sjuder
av värme, humor och, ja - liv!

Bart Moeyaert debuterade som författare 1983 och
har under sitt variationsrika och hyllade författarskap
skrivit allt från bilderböcker och ungdomsböcker
till poesi och sångtexter. 2019 tilldelades han
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Läs också!

”Spännande maktkamp
om hierarki i skolan.”
Sydsvenska Dagbladet

Läs ock

så!

Bröder
av Bart Moeyaert
Översättning: Annika Johansson
Inbunden, 192 sidor
Från 12 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-109-9

Spänning, vänskap
och feminism
”Lova att inte bry dig? Det är bara en
skitdum grej.”
Så tar hon fram sin mobil.
Någon har fotat av klassfotot,
zoomat in på Tilde, publicerat detta
på insta, på ett konto som heter …
Tilde måste kolla ordentligt för att
se att hon verkligen läser rätt. Fula
tjejer. Kontot heter Fula tjejer.
”Vad är det här?” Hon har aldrig
sett eller hört om det förut. Fula tjejer.
Herregud?
”Ett helt idiotiskt konto”, säger
Linnea.
”Men vadå, vem är det? Vem har
det?”
”Det är anonymt.”

På en högstadieskola i Gnesta startar någon instagramkontot Fula tjejer. Både
populära och mindre populära tjejer får foton på sig själva publicerade där, och på
skolan sprids en skräck för att sticka ut, för att bli nästa offer. Tilde, Eleni och Jasmine
går i samma klass men har knappt pratat med varandra – förrän nu. Trots sina
olikheter bestämmer de sig för att gå ihop. De tänker sätta dit den jäveln som ligger
bakom kontot, och de tänker göra det tillsammans.

Fula tjejer
av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Ohlsson
Flexband, 288 sidor
Från 12 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-133-4

f ö r f at ta r p o rt r ät t av s t i n a w i r s é n

Sara Ohlsson, Johanna Lindbäck och Lisa Bjärbo är tre av
Sveriges främsta ungdomsboksförfattare. Fula tjejer är första
boken i deras gemensamma projekt, och kommer att följas av
Jobbiga tjejer och Svaga tjejer. Böckerna kombinerar humor,
vänskap och feminism med tydliga drag av spänningsroman!

Kommer hösten 2021 och hösten 2022

Nominerad till Nordiska
rådets litteraturpris!

Ny ungdomsroman
av Meg Rosoff!

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. I vardagsrummet hittar
Anton foton på hästar och cirkusartister, och
ett brev från Gestapo. Vad har den gamle
egentligen levt för liv?

En varm, drömsk sommar på landet
anländer bröderna Godden. Kit, den
äldsta av dem, både ser ut och för sig som
en gud. Det sjuttonåriga berättarjaget
faller handlöst – liksom resten av
familjen. Det blir en sommar som ingen
av dem någonsin kommer att glömma.
Gudars like är en berättelse om att bli
förälskad och för första gången känna sig
sedd och utvald – bara för att upptäcka
att man inte är ensam om det.

I trettiotalets Berlin hittar två unga
cirkusryttare den mytomspunna och
normbrytande klubben Eldorado. Medan
killarna börjar förstå vad de egentligen
känner för varandra, tar nazisterna makten
och samhället hårdnar snabbt omkring dem.

!

Läs också

Sagt om Om jag försvann:

”Romanen är rik på perspektiv
och blandar hisnande akrobatik i
dekadenta klubbmiljöer i Paris och
Berlin med vardaglig omsorg inom
svensk samtida äldrevård. Det är
angeläget, engagerande och vackert. ”

f o t o : j oa n g o l d s m i t h

”Rosoffs roman förmedlar en berättelse
som etsar sig in. Den är ovanlig,
lysande stilistisk och helt igenom egen.”
Pia Huss, Dagens Nyheter

Johan Ehn är skådespelare och

Martin Bensch, Hallå Helsingborg
Gudars like
av Meg Rosoff
Översättning: Ulla Roseen
Flexband, 240 sidor
Från 15 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-7813-154-9

så!

Lydia Wistisen, Dagens Nyheter

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

Meg Rosoff debuterade som författare
2004 med ungdomsromanen Så
har jag det nu och tilldelades 2016
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne. Hon har skrivit böcker för barn,
unga och vuxna, och hennes senaste
ungdomsroman Om jag försvann kom
ut 2017.

”När jag läser den här boken så blir det
så fruktansvärt uppenbart att ALMAjuryn gjorde ett magiskt val att ge
Rosoff priset. Hennes författarskap
är fortsatt extremt intressant och
svindlande.”

Läs ock

dramatiker, och debuterade 2017
med Down under. Romanen
Hästpojkarna utkom hösten 2019
och är nominerad till Nordiska
rådets pris för barn- och
ungdomslitteratur 2020. Den har
hyllats av både läsare och kritiker
och finns nu äntligen som pocket!

Hästpojkarna
av Johan Ehn
Pocket, 368 sidor
Från 15 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-176-1

Böcker om böcker!

Ett måste för alla
Kitty Crowther-fans
Författaren Véronique Antoine-Andersen
leder oss in i Kitty Crowthers värld.
Kitty Crowther är känd över hela världen
för sina oefterhärmliga bilderböcker. Här
får vi veta mer om vad som inspirerar
henne, värderingar och arbetsmetoder.
Boken är rikligt illustrerad med fotografier
av konstnären, hennes studio och bilder
ur hennes böcker. Vi får också följa med i
skapandet av en bok, från A till Ö, en unik
inblick i en bilderboks tillkomst.

Bakom
kulisserna
hos Olof
Landström
Den här lilla boken är egentligen inte
tänkt att vara en ”Hur man ritar”instruktion, och inte innehåller den
några recept till framgång heller.
Det är mest självklarheter och sånt
som kan vara bra att inte glömma
bort. Och så har jag blandat in lite
egna minnen och funderingar.
/Olof

Samtal med Kitty Crowther
av Veronique Antoine-Andersen
Översättning: Johanna Brock
Inbunden, 320 sidor
Från 18 år
Utkommer: november
ISBN: 978-91-7813-156-3

till Stockholm i tonåren. Tillsammans med sin fru
Lena Landström har han skapat klassiska karaktärer
som Bu och Bä, Pom och Pim och Nisse. Han har
även samarbetat med författare som Barbro Lindgren,
Lotta Olsson och Peter Cohen. Olof Landström
har tilldelats flera priser för sina verk, bland annat
Heffaklumpen och Astrid Lindgren-priset

I Berätta med bilder får vi titta in bakom kulisserna
på Olof Landströms yrkesliv som illustratör. Bilder
som har inspirerat, lärdomar som gjorts och samlad
klokskap som är till glädje för de som är intresserade
av bilderbokens möjligheter.

Berätta med bilder
av Olof Landström
Inbunden, 96 sidor
Från 18 år
Utkommer: november
ISBN: 978-91-7813-177-8

f o t o : ly d i e n e s va d ba

f o t o : o l a j ac o b s e n

Olof Landström är född 1943 i Finland och flyttade

Kitty Crowther är född 1970 i Belgien, med en engelsk
pappa och en svensk mamma. Hon har skrivit och illustrerat
runt 40 titlar och tilldelades 2010 Litteraturpriset till Astrid
Lindgrens minne. 2017 gav Lilla Piratförlaget ut Kitty
Crowthers bilderbok Sagor om natten, som sedan har sålts
till runt tjugo språk. Kitty Crowther illustrerade även Ulf
Starks Augustnominerade kapitelbok Rymlingarna.

Vi på Lilla Piratförlaget vill medverka till att samtalet om bilderboken lyfts och
stärks. Därför lanserar vi utgivningen Böcker om böcker – en utgivning som syftar
just till att fördjupa, nyansera och – inte minst – vidareförmedla kunskapen
om bilderbokens konstnärliga potential. Och det hade varit svårt att tänka sig
en bättre start än en bok av Olof Landström och en bok om Kitty Crowther! Två
bilderboksmästare som betytt väldigt mycket för utvecklingen av mediet.

Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!
Sanna Töringe

Sara Gimbergsson
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ANNIKA LEONE & BETTINA JOHANSSON

ANNIKA LEONE
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Lättläst

Anna Höglund
Gesén • Milde

Filippo Vanzo
Patrik Bergström
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KATJA TIMGREN

Följ oss i
sociala medier!

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

