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Vissa saker måste upplevas i rummet
2020 var ett speciellt år på många vis. Vi fick umgås med nära och kära via
skärmar i högre utsträckning än tidigare. Kulturlivet flyttades ut på nätet och vi
tittade på teater och boksamtal via webbsändningar. Och vi påmindes om hur
vissa saker blir så mycket starkare när vi upplever dem i rummet. Så är det också
med boken. Jag gissar att Gutenberg fortfarande levde när den tryckta boken
dödförklarades första gången.

Du har väl inte missat …?
Lyssna på våra böcker!
Några av våra böcker finns också som ljudböcker. Gå in på
närmsta ljudbokstjänst för att ta del av favoriter som dessa:

Vill du ha vårt
nyhetsbrev?
Mejla:
info@lillapiratforlaget.se

Men ryktet om bokens död har visat sig vara starkt överdrivet, gång på gång.
Barnboken i synnerhet är ett medium som fungerar allra bäst analogt. Inte
minst när bokens form är medberättare! Som t.ex. i den makalösa boken Det
var en gång och blir så mycket mer av Johanna Schaible. Detta är en bok som
måste upplevas och bläddras i! Eller Emma Virkes originella och anarkistiska
fruktböcker. I En cool kiwi interagerar läsaren med boken, lånar ut sina fingrar
och till och med sin frisyr! Bilderbokens koppling till teaterkonsten blir också
tydlig i Anna Höglunds Beckettdoftande Didi och Gogo väntar på bussen.

Facebook:

Lilla Piratförlaget
Gilla Böcker

Instagram:
@lillapiratforlaget
@gillabocker

Så ta dig tiden, hitta rummet och upptäck glädjen i att läsa tillsammans!

Memory för hela familjen!

Erik Titusson

Bara rumpor-böckerna har blivit
riktiga läsarfavoriter! Nu kan du även
spela memory med de mest älskade
bilderna ur böckerna. Vi garanterar
hög igenkänning och många fniss!
Finns att köpa hos Adlibris och Bokus.
Erik Titusson
Förlagschef
erik@lillapiratforlaget.se

Ada Wester
Förläggare
ada@lillapiratforlaget.se

Madeleine Lawass
Försäljningschef
madeleine@piratforlaget.se

Linda Widman
Foreign rights
Marknadskoordinator
linda@lillapiratforlaget.se
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Lärarhandledning till Fula tjejer
LÄRARHANDLEDNING

Fula tjejer är den första delen i en trilogi
och behandlar ämnen som kränkningar
i sociala medier, utseendefixering och
könsmaktsordning.
Ill: stina wirsén

Klara Bjelkenäs
Redaktör
klara@lillapiratforlaget.se

Lilla Piratförlaget
Kaptensgatan 6
114 57 Stockholm
08-545 678 54
info@lillapiratforlaget.se
www.lillapiratforlaget.se

Elin Eirefelt
Förlagsassistent
elin@lillapiratforlaget.se

Sedan 2015 är Gilla Böcker en del av Lilla Piratförlaget.

Bakom den hyllade boken står författarna Lisa Bjärbo,
Johanna Lindbäck och Sara Ohlsson. Nu har trion också tagit
fram en lärarhandledning till högstadieklasser. Finns att
ladda ner kostnadsfritt på www.lillapiratforlaget.se

Dags för fruktstund!
Äntligen! Emma Virkes
frukter är tillbaka! Och
nu är det kiwin som står
i centrum. Kiwin vill så
gärna bli cool. Kanske du
kan hjälpa till? Men hur
blir man cool egentligen?
Det är inte så lätt att veta.

En höna ruvar på ett ägg.
Hon ruvar dag och natt. En
morgon kommer bonden
och vill norpa ägget!
Det går ju inte. Hönan
fortsätter att ruva. Och så!
Plötsligt händer nåt!
Hönan och ägget är ett
minidrama för de minsta.
Om att vänta på och längta
efter den man älskar mest!

Emma Virke är en av
Sveriges mest originella
bilderboksskapare. Hon har
bland annat gjort böckerna
om Toto och tilldelades 2016
Elsa Beskow-plaketten för
Klä på Herr H. 2018 utkom
hennes hyllade småbarnsbok
En sur citron, som nu följs
upp av En cool kiwi. Med
bokens stansade hål bjuds
läsaren in till medskapande,
något som såväl små som
stora läsare kommer att älska.

En cool kiwi
av Emma Virke
Board book, 18 sidor
Från 0 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-277-5

Fängslande om
längtan och väntan

Hanna Albrektson är författare
och illustratör, född 1977. Hon har
fängslat och charmat sina läsare med
småbarnsböcker som Känslornas
pekbok, Bilar på väg och Hela fina
jag. Nu kommer en ny favorit!
Sagt om En sur citron
”Det är bara så bra! En genomarbetad
småbarnsbok som inbjuder till omläsning,
prat och skratt. Kan det bli bättre i sin genre?”
Opsis Barnkultur
”Denna boken tycker vi är en perfekt del av
present till nyfödd eller ettåring. […] Så
rolig!”
Barnboksfamiljen

Hönan och ägget
av Hanna Albrektson
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-180-8

Dramatik i lekparken

Roligt om att testa gränser
Tre små apor sitter tillsammans
med sin stora apa. ”Okej, ungar!
Jag går nu. Kom ihåg … Vad ni än
gör, gå INTE ner till mangoträdet.
Det finns tigrar där.” Mmmmm …
mango! tänker de små aporna. De
ÄLSKAR mango! Kanske kan de i
alla fall gå ner och titta på mangon?
Det måste väl vara okej? Eller?

Efter småbarnssuccén
Hej hej hej, kommer
nu Oj oj oj. Det här
är böcker för dagens
citykids! I Oj oj oj är det
lek och äventyr i parken.
Men det blir lite väl
äventyrligt när man inte
hittar sin mamma!

Ännu ett mästerverk av
oefterhärmlige Chris Haughton!
Det är roligt, spännande och
med hög igenkänningsfaktor.
En berättelse om hur härligt det
är att testa gränser. Åtminstone
när ingen ser på …

Chris Haughton är illustratör och designer bosatt

foto: viet cuong truong

Sagt om Hej hej hej
”som vanligt med Cyrén är det livet, rörelsen och det
som inte nämns i text som gör berättelsen levande
och ger boken ett långt läsliv”
Norra Skåne
”Ett myller av folk, fordon och ett och annat djur
bjuder på igenkänning för stadsbarn och lockar till
nyfiket utforskande för alla små läsare.”
Barnens boktips

Karin Cyrén är författare och
illustratör som har gjort flera
hyllade bilderböcker. 2019
tilldelades hon bilderbokspriset
Snöbollen – årets svenska
bilderbok, för den textlösa
bilderboken Maraton.

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

i London. Hans första bilderbok Mamma borta
har översatts till över tjugo språk och tilldelats en
rad litterära priser runt om i världen.

Läs också!

Kanske …
av Chris Haughton
Översättning:
Gunilla Halkjaer Olofsson
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-266-9

I väntan på …

Vem hinner först?

- Didi?
- Ja, vad är det Gogo?
- Vad väntar vi på?
- Vi väntar på bussen, Gogo. Man
väntar! På bussen! Det vet väl alla!

Två barn väntar på sina
mammor. Vem hinner komma
först att hämta? Vems mamma
är snabbast?! Det blir ett race
utan dess like – med alla
möjliga fordon, slagsmål med
hajar, luftfärd med paraply
och ett par väldigt snabba
springskor! Det här är en
berättelse som knappt ryms
inom bokens pärmar – en sån
tur då att flera sidor går att
vika ut!

De två grisarna Didi och Gogo sitter
på sin bänk och väntar. Och att
vänta på något är ju en aktivitet i
sig. Kanske är det själva väntan som
är huvudakten i livet? Med absurd
humor bjuder Anna Höglund på
en fri tolkning av Beckets I väntan
på Godot för barn och andra med
barnasinnet intakt.

4

Fast min mamma
kommer först.
Hon har redan gått
från jobbet.

14

15

Min mamma är snabbare än din!
är det första samarbetet mellan
författaren och illustratören
Emma Virke och illustratören och
serietecknaren Joanna Hellgren.
Med en fartfylld text och upptäckar
vänliga bilder skapar de tillsammans
en bok vars högläsare garanterat
kommer att få höra ”En gång till!”
efter sista sidan.

Fast då tar min mamma en taxi som kör jättefort, förbi bussen.

Min mamma är snabbare
än din!
Text: Emma Virke
Bild: Joanna Hellgren
Inbunden, 38 sidor
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-269-0

foto: stefan tell

5
Snart kommer min
mamma och hämtar mig.

”Av dryga 40-talet titlar sedan debuten på
1980-talet står Anna Höglund ensam för bild och
text i nästan hälften av böckerna – märkliga som
Syborg-böckerna, eller omedelbart tillgängliga
som de om Mina och Kåge. De är scener ur ett
äktenskap/syskonskap/vänskap för barn, och
vuxna medläsare kan bara njuta, notera och
tänka efter. Humorn i bildernas konkretion och
reducering är fundamentet i Höglunds bildvärld.”
Margareta Sörenson, Expressen

Didi och Gogo väntar på bussen
av Anna Höglund
Från 3 år
Inbunden, 48 sidor
Utkommer: feb
ISBN: 978-91-7813-268-3

Johanna Schaible bor och verkar i Bern i Schweiz. 2019
f o t o : sa n d i n o s c h e i d e g g e r
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var hennes verk Det var en gång och blir så mycket mer en
del av dPICTUS utställning The Unpublished Picturebook
Showcase på bokmässan i Frankfurt. Av 350 deltagande
projekt blev Johanna Schaibles bok korad till den stora
vinnaren, då 23 av 30 jurymedlemmar röstade på den. Nu
utkommer den unika boken samtidigt på nio olika språk
runt om i världen.

Johanna Schaibles Det var en gång
och blir så mycket mer är en unik
bok där tema och form samverkar
för att förmedla känslan av att
här är vi, just här och just nu. Och
tillsammans, från detta ögonblick,
bygger vi framtiden!

För miljarder år sen skapades världen. För flera tusen år sen
byggde människor några mycket stora saker. För en månad sen
var det fortfarande höst. Vad ska du göra i morgon? Vad önskar
du dig för framtiden?
Den här boken tar läsaren med på en resa genom tiden. Med
en början i den avlägsna dåtiden, en mitt det flyktiga nuet, och
med en fortsättning som leder oss in i framtiden. Bokens sidor
minskar gradvis som ett timglas ner till nuets minsta uppslag för
att sedan öka till den enorma framtid som ligger framför oss.

Det var en gång och blir så mycket mer
av Johanna Schaible
Översättning: Gunilla Halkjaer Olofsson
Inbunden, 56 sidor
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-179-2

Den ultimata
boken för alla
prinsessfantaster!
Prinsessan älskar sina klackskor
och sina rosa kläder. Hon gillar
också sitt svärd, att spela hockey
och att rädda prinsar.
När Så gör prinsessor först kom
ut slog den ner som en bomb i
bilderbokslandskapet — så hade
aldrig prinsessor skildrats förut!
I den här praktboken har vi
samlat fyra fantastiska äventyr
med Prinsessan. Häng med när
Prinsessan fyller år, undersöker
konstiga ljud från källaren, åker på
vildmarksläger och så mycket mer!

En ny Frallan
i klassen!
En dag kommer en ny kille till
Frallans klass. Han heter Frans
Allan och kallas för – Frallan! Först
är det ganska spännande, det är
första gången Frallan träffar en
annan Frallan. Men sen säger Nya
Frallan att det bara borde få finnas
en Frallan, precis som på hans
gamla skola. Och att han ska slå
den som kallar honom något annat!
När klassen är på studiebesök på en
brandstation, blir det riktigt bråk.
Tur att mormor har följt med!
Frallan möter Frallan är den
femte boken om Frallan, av Sara
Ohlsson och Lisen Adbåge. Som
vanligt bjuder Frallan på värme och
skratt, men nu också på både tårar
och knytnävar!

Boken innehåller:
Så gör prinsessor
När prinsessor fyller år
När prinsessor tar semester
När prinsessor vaknar om natten

Per Gustavsson är författare och
illustratör med en rad böcker bakom
sig. Hans prinsessböcker räknas i dag
som moderna bilderboksklassiker
och älskas av nya barn varje år.

Stora boken om Prinsessan
av Per Gustavsson
Från 3 år
Inbunden, 120 sidor
Utkommer: jan
ISBN: 978-91-7813-267-6

Frallan möter Frallan
Text: Sara Ohlsson
Bild: Lisen Adbåge
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: jan
ISBN: 978-91-7813-270-6

Sagt om den senaste boken,
Frallan har en hemlighet:
”Det är en konst att kunna göra den här
sortens vardagsberättelser lagom spännande.
Sara Ohlsson och Lisen Adbåge håller tonen
perfekt, med underskruvad humor och
överraskande vändningar. Det är fjärde
boken om Frallan, och hon är fortfarande en
osedvanligt trevlig bekantskap.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Lättlästa världssuccéer
– äntligen på svenska
Att hitta den perfekta boken för
nybörjarläsaren är inte enkelt.
Den ska innehålla en rolig
och tänkvärd berättelse, men
vara tillräckligt lättläst för att
bokstaveraren ska orka. Denna
till synes omöjliga ekvation löser
Mo Willems galant! Böckerna om
Elefanten och Piggy är skrivna i
dialogform och handlar om hur
det är att ha – och vara – en vän.
Böckerna är prisbelönta och har
legat på Times bästsäljarlista. Nu
finns de äntligen på svenska!
Elefanten är försiktig. Det är inte Piggy.
Piggy kan inte låta bli att le. Det kan Elefanten.
Elefanten och Piggy är bästa vänner!

Mo Willems bor med sin familj I Brooklyn. Han
har tilldelats inte färre än sex Emmys, bland
annat för sitt arbete med att animera Spänning
från första till sista sidan!. För sina böcker
om Elefanten och Piggy har Mo Willems fått
mängder av utmärkelser. Men, ännu viktigare –
också fått miljontals barn att börja läsa!

Elefanten & Piggy
– Min vän är ledsen
av Mo Willems
Översättning: Klara Bjelkenäs
Inbunden, 64 sidor
Från 6 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-184-6

Elefanten & Piggy
– Idag ska jag flyga
av Mo Willems
Översättning: Klara Bjelkenäs
Inbunden, 64 sidor
Från 6 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-185-3

Charmig högläsning
om flytt

Spänning från första
till sista sidan!
Slottet Kanterberg har funnits i Carls
familjs ägo i generationer. Och det gamla
slottet döljer mängder av hemligheter
som bara väntar på att bli avslöjade – av
Mysterieklubben, såklart! När Carl
och Amanda får höra talas om ett gömt
silverskrin bestämmer de sig för att hitta
det. Men det visar sig att de inte är de enda
som hört talas om det värdefulla skrinet …
Tjuv-Matte är också skatten på spåret!

Familjen Peachey står inför stora
förändringar. Pappa Peachey har
fått ett nytt jobb, och är strålande
glad. Så glad att barnen knappt
känner igen honom! Men det nya
jobbet innebär att de behöver flytta
till ett nytt hus, i en helt annan
del av stan! Betty kommer att bli
tvungen att börja på en ny skola …
och skaffa sig nya vänner. Det är
inte alltid så lätt – om man inte
har en hund som McTavish!

Patrik Bergström Filippo Vanzo

och silverskrinet

En mörk natt när Carl och Amanda är
ensamma på slottet hör de plötsligt hur en
ruta krossas. Någon är på väg in …

En duktig hund trampar ny mark
är den fjärde boken om McTavish
och Familjen Peachey, av ALMAprisbelönade Meg Rosoff.

En duktig hund trampar ny mark
av Meg Rosoff
Översättning: Ulla Roseen
Inbunden, 112 sidor
Från 6 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-276-8

Sagt om tidigare böcker:
”Med värme och humor skildrar prisbelönta
Meg Rosoff vardagslivets dramatik och
kaoset som uppstår när relationerna i en
familj omförhandlas – genom en ovanligt
kompetent hunds ögon.”
Alexandra Sundqvist, Dagens Nyheter
”en helt underbar bok att läsa högt ur eller
sätta i händerna på nån som precis har
börjat läsa kapitelböcker själv”
Yukiko Duke

foto: felicia yllenius

Tidigare böcker
Patrik Bergström och Filippo Vanzos
böcker om Mysterieklubben är fulla av
spänning, från första till sista sidan. Med
ett raffinerat samspel mellan text och bild
är det kapitelböcker som även den mest
ovillige läsaren inte kan släppa taget om.
Mysterieklubben och
silverskrinet
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: jan
ISBN: 978-91-7813-174-7

Tidigare böcker i serien
Patrik Bergström Filippo Vanzo

Patrik Bergström Filippo Vanzo

och ubåten

och bankrånarna

Av författaren till Alaska

Äventyr på
Island

Fitz föräldrar tänker skiljas och
hon är rasande på dem. Men mitt i
alltihop blir hennes syster skadad
och måste till sjukhuset. Där träffar
Fitz en märklig kille och utan att hon
riktigt förstår hur det går till har hon
gjort upp en romantisk plan för en
sjuksköterska, stulit gips och råkat
blir kär.
Vissa sitter snällt i väntrummet,
medan andra ser till att fixa saker!

Det är dags för den stora
uppgörelsen mellan mästerspionen
Mac B och hans ärkefiende!
De sex korparna har försvunnit från
Towern i London. Vad blir Macs
uppdrag? Bege sig till Island för att
hämta hem korparna! Annars är det,
enligt en gammal legend, ute med
både kungahuset och Storbritannien!
På Island hittar Mac hemliga ubåtar,
hungriga isbjörnar – och sin gamla
nemesis KGB-agenten! Är det han
som ligger bakom fågelstölden?
Kommer Mac att kunna rädda
fåglarna – och England?
Kombinationen av humor och
historiska fakta gör den prisbelönta
amerikanska författaren Mac
Barnetts Kid Spy-serie till något
alldeles eget. Uppgörelsen är den
tredje, fristående boken efter Mac
Mästerspion och Det perfekta brottet.

Kid Spy: Uppgörelsen
Text: Mac Barnett
Bild: Mike Lowery
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden, 160 sidor
Från 6 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-170-9

Läs också!
Sagt om tidigare böcker i serien:
”Mycket humor och referenser till klassiska
deckare, men också genomtänkta, lagom svåra
deckarpussel.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter
”Det här är en humoristisk berättelse som man inte
kan låta bli att fnissa åt medan man läser. Både
illustrationerna och historien lockar till skratt.”
Boktokig

Läs också!

Anna Woltz är en holländsk författare.
Hennes första bok som översattes till
svenska, Alaska, kom ut 2020 och
hyllades av både kritiker och läsare.
”Alaska har alla förutsättningar att bli en
succé i Sverige, med sin begåvade blandning
av igenkänning och överraskande perspektiv.”
Peter Grönborg, Smålandsposten
”Engagerande om epilepsi och mycket mer;
fantastiskt berättat, svårt att sluta läsa.”
Stina Nylén, Göteborgs-Posten
”en helt underbar roman – spännande och
underhållande”
Ingalill Mosander, Aftonbladet

Gips – eller när jag fixade hela
världen på en dag
av Anna Woltz
Översättning: Olov Hyllienmark
Inbunden, 200 sidor
Från 9 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-274-4

Fasansfullt, groteskt
och humoristiskt!
Den här boken börjar med ett
fruktansvärt skrik mitt i natten!
Det kommer från Lilla Hens rum och
när mamma och pappa rusar dit sitter
Lilla Hen mitt i en enda röra. Det är
som om en orkan dragit förbi. Det
var monstret, säger Lilla Hen. Det var
monstret som var här!

Nya spöken att bekämpa!
Nästan alla meddelanden började med något
i stil med: ”Snälla spökjägarna, ni måste
hjälpa mig …”
Och sen något läskigt dom varit med om.
Typ: ”Det finns en blodfläck på min matta
som inte går att torka bort." Eller: ”Min
docka har börjat prata och säger jättehemska
saker!" Eller: ”Min lillasyster gick upp på
vinden och kom aldrig ner igen …"
Hur många som helst!
Hollys pappa är försvunnen. Liksom massor
av barn. Och det verkar finnas spöken i
varenda vrå. Som till exempel Freddy, Olivers
gamla låtsaskompis från när han var liten,
som blivit levande. Skitläskigt! Till på köpet
har socialtjänsten dykt upp för att ta Holly och
Elvir till ett familjehem. Hur sjutton ska hon
då kunna rädda sin pappa och hela Vilaholm?
Eller gå på disco med Joakim?

Att hantera monster är inte lätt. Särskilt
inte när de ställer till oreda i skolan,
bland vänner och till och med hotar
lillebror! Och det blir ju inte lättare om
monstret … är en del av en själv …

Läs också!
foto: stefan tell

Den fasansfulla sagan om Lilla Hen är en humoristisk
skräckroman – det är överdrivet, det är groteskt, ja det
är fasansfullt! Lena Ollmark och Per Gustavsson
har fått barnen att sträckläsa (och givit de vuxna
skrämselhicka) med sina böcker om Lilla Hon och
Lilla Han. Nu är det Lilla Hens tur!

Den fasansfulla sagan om Lilla Hen
Text: Lena Ollmark
Bild: Per Gustavsson
Inbunden, 144 sidor
Från 9 år
Utkommer: jan
ISBN: 978-91-7813-171-6

Läs också!

Nominerad till
Augustpriset 2017!

Sagt om Spökjägare:
”En hisnande berättelse, en hård påfrestning på
nervsystemet samtidigt som den är sjukt underhållande.”
Ingalill Mosander, Aftonbladet
”Allt är upplagt för en klassisk spökhistoria, och i Martin
Jerns händer blir den både läskig och väldigt rolig. Han
har exakt tonträff i dialogen, skriver karaktärer som är
drastiska och så skräms han på riktigt.”
Johanna Lindbäck & Lisa Bjärbo, Vi Läser

Martin Jern är författare,
manusförfattare, filmregissör
och producent. Aldrig i livet
är den tredje boken i serien
Spökjägare, som blandar
action, skräck och humor i
sträckläsning för slukaråldern!

Spökjägare: Aldrig i livet
av Martin Jern
Inbunden, 256 sidor
Från 9 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-272-0

Romantisk och drabbande

Kommer som Netflix-serie

Före: Sommarlovet närmar sig, och
sjuttonåriga Claude drömmer om att skriva.
Till hösten ska hon börja på college, bli en
hyllad författare, och kanske, möjligtvis … ha
sex. Det behöver inte vara stora-kärlekensex, vilket sex som helst duger. Sedan släpper
hennes pappa bomben – han och hennes
mamma ska separera. Och för Claude känns
det plötsligt som om hela hennes liv är byggt
på en lögn.

Alina Starkov är ingen särskild, bara en av alla
fattiga, föräldralösa ungdomar i det krigshärjade
landet Ravka. När hennes bästa vän Mal hotas till
livet, väcks en uråldrig kraft hos Alina. Hon förs
till landets magiska elit, Grishan, och en helt ny
värld öppnar sig för henne. En värld av magi och
gnistrande överflöd, men där Alina inte vet om
hon kan lita på någon – inte ens Grishans mäktige
ledare, Skuggmästaren, som kanske är den enda
som kan hjälpa henne att ta makten över sin kraft
och fullborda sitt öde.

Efter: Claude accepterar motvilligt att
tillbringa sommaren med sin mamma på en
avlägsen, myggomsvärmad ö. Det är tveksamt
vad som egentligen ska bli bättre där, tills
Jeremiah Crew dyker upp. Han jobbar som
guide på ön, är en fantastisk lyssnare men
vägrar själv prata om sitt förflutna. Enligt
Claude är han den perfekta sommarflirten,
killen hon ska ligga med, utan att blanda
in några känslor. Det är ju ändå bara över
sommaren.
Sagt om Som stjärnor i natten:
”Det är en sällsynt rolig och fruktansvärt
sorglig roman för unga vuxna, men
egentligen skulle jag vilja sätta den i
händerna på varenda människa.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter
”Berättelsen om Violet och Finch går rakt
in i hjärtat. Den är rörande, rolig, sorglig
och helt i klass med Förr eller senare
exploderar jag.”
Ingalill Mosander, Aftonbladet

I ljusets makt är den första boken i Grisha-trilogin,
som utspelar sig i en fantasyvärld inspirerad av
1800-talets Tsarryssland. Den följs av Stormens
öga och Ur askan, och sedan även av den
fristående duologin Högt spel och Laglöst rike.

I början av 2021 kommer Netflix-serien Shadow and
bone, som är baserad på båda bokserierna. I samband
med detta ger vi ut I ljusets makt i ny pocketutgåva med
Netflix-omslag.

Jennifer Niven
har tidigare skrivit
ungdomsromanerna
Som stjärnor i
natten och Vända
världen rätt. Den
första har nyligen
filmatiserats av
Netflix. Nu är hon
tillbaka med en
romantisk, drabbande berättelse om att
tappa fotfästet – på mer än ett sätt.

Andetag
av Jennifer Niven
Översättning: Ylva Stålmarck
Flexband, 400 sidor
Från 15 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-178-5

Sagt om I Ljusets makt:
”Jag älskar den här föräldralösa, oönskade flickan som
förändrar världen på sitt eget sätt. Jag älskar att hon är
trubbig och sur och inte passar in bland de lyckade. Jag
älskar att en grå mager speta får vara den som räddar
världen, till slut.”
Linda Skugge, Göteborgs-Posten

I ljusets makt
av Leigh Bardugo
Översättning: Carina Jansson
Pocket, 296 sidor
Från 12 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-275-1

”I avslutningen är det svårt att skilja ond från god och när
Alina sätter segel mot uppföljaren får hon sannolikt med
sig nästan alla läsare.”
Dagens Nyheter
”nervigt, händelserikt och oavbrutet spännande”
Svenska Dagbladet

Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!
Sanna Töringe

Sara Gimbergsson

Lättläst

Anna Höglund
Gesén • Milde
SMÅKRYP OCH SKOLRESA

SMÅKRYP
OCH
SKOLRESA
Pernilla Gesén • Jeanette Milde

KATJA TIMGREN

Följ oss i
sociala medier!

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

