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Nu ska Ella rita
av Judith Drews
Översättning: Erik Titusson
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-279-9

Charmig katthistoria

Nu ska Ella rita! Ella är 
jättebra på att rita. Men  
det är någon annan som 
också vill vara med … 
nämligen Ellas katt! 
Katten lägger sig på Ellas 
papper och vägrar att flytta 
på sig. Då kanske katten 
får skylla sig själv om det 
skulle råka komma lite 
färg på pälsen … eller vad 
tycker du? 

Judith Drews är en av Tysklands mest älskade illustratörer och designers. 2013 
utkom hennes bilderbok Stockholm – Vimmelboken i Sverige – en unik skildring 
av vår huvudstad för såväl stockholmare som turister. 2018 kom boken även som 
pekbok för de minsta läsarna. 

Nu får vi åter ta del av Judith Drews 
varma bilder i Nu ska Ella rita. En 
charmig småbarnsberättelse som alla 
kattägare kan känna igen sig i! 

Sedan 2015 är Gilla Böcker en del av Lilla Piratförlaget.
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Som barn hade jag en svart katt. När jag låg och läste, vilket jag gjorde 
mest hela tiden, kände hon sig utanför. Då klev hon rakt ut på sidorna, 
vandrade runt ett par varv och la sig sen bekvämt till rätta. Mitt på 
uppslaget. Och förväntade sig att bli gullad med – trots att hon avbrutit 
just när Tintin störtade med pontonflygplanet! 
 Ella i Judith Drews småbarnsbok Nu ska Ella rita har en liknande katt. 
Men Ella har sitt alldeles egna vis att lösa problemet på. Huvudpersonen 
i Emelie Östergrens bok Min hund har en hund som blivit … stor. Väldigt 
stor! Och Millie i Kitty Crowthers bok Jag vill ha en hund (Det spelar 
ingen roll vilken!) längtar efter en egen hund. Men när Millie väl får en 
hund så går det överhuvudtaget inte som hon har tänkt sig. 
 
Husdjur dyker upp i flera av våra sommarböcker – hoppas att ni 
upptäcker dessa och all annan läsning i katalogen. Och att era hundar 
och katter håller sig borta från boksidorna så ni får veta hur det går!

Erik Titusson

Drömmen om ett husdjur



Min hund
av Emelie Östergren
Board book, 12 sidor
Från 0 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-281-2 

Skojigt om husdjur

Tänk att ha en egen hund. En hund som gör allt sånt som hundar gör. Fast … 
den här hunden är inte riktigt som andra hundar, för den är stor. Jättestor!  

Emelie Östergren är serieskapare, barnboks-
författare och illustratör. På Lilla Piratförlaget  
har hon tidigare utkommit med bilderböckerna 
När tomten försvann och Staden.

I den lätt surrealistiska och roliga småbarnsboken 
Min hund visar Emelie Östergren på känslor vi  
kan ha i mötet med ett husdjur – eller kanske  
med något annat i livet, som visar sig bli så  
mycket större än vi tänkt. 

”Vid varje sidvändning utmanas barnen att 

minnas vilket föremål som saknas – och när 

barnen kommer på det rätta svaret så tjuter 

de av glädje!” 
Kirkus Reviews

”De minsta läsarna 
kommer att ropa: En 
gång till, en gång till!” 
Börsenblatt

Vargen och flugan
av Antje Damm
Översättning: Erik Titusson
Board book, 22 sidor
Från 0 år 
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-280-5

Vargen känner sig lite 
småhungrig. Hm … vad ska 
han äta först? Fisken, eller 
varför inte bilen? Eller kanske 
en kaktus?!

Vargen och flugan är en 
snillrik minneslek där grej 
efter grej försvinner ner 
i vargens hungriga gap. 
Åtminstone för en kort stund … 

En snillrik minneslek

Vargen och flugan är skapad av 
Antje Damm från Tyskland. Hon  
är en hyllad författare och illustratör 
som har skrivit en rad barnböcker 
och bland annat tilldelats  
New York Times utmärkelse för 
bästa illustrerade barnbok. 
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Älskad duo!

Finurligt och dramatiskt

Joni plockar alla bär
av Jessika Berglund
Inbunden, 32 sidor
Från 2 år 
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-282-9

Joni ska plocka bär till-
sammans med Vincent och 
Kalle i skogen. Joni har en 
egen burk att lägga sina bär 
i. Det finns många blåbär 
i skogen. Men det finns 
myror också! Myror som gör 
att man tappar sina bär och 
burken blir tom igen … 
Vilken tur att de har fika  
i alla fall!

Upptäck skogens alla bär

Jessika Berglund är författare och teck-
nare med bakgrund inom Fältbiologerna 
och barnomsorg. I sina böcker skildrar 
hon ofta natur, djur och växter. 

Joni plockar alla bär är den andra boken 
om Joni, där de minsta läsarna får möta 
våra mest kända bär – smultron, hallon  
och blåbär, och mycket annat som finns  
att upptäcka i skogen! 

På natten är det tyst och bilarna står stilla. Pom 
kan inte sova. Inte Pim heller. Pom lutar örat mot 
Pim och hör tydligt hur Pims mage kurrar. Pim 
vill ha glass!

Lena och Olof Landströms böcker om Pom och 
Pim har blivit en stor framgång och översatts 
till flera språk. Pom och Pim på natten är deras 
tredje bok om den förtjusande duon och finns nu 
äntligen som board book!

När monstret dyker upp lyfter pappa det i nackpälsen och slänger in det under mattan. 
Där samlas allt möjligt skräp. Till slut är högen stor som en flodhäst, den rör på sig och 
morrar ibland. Men mamma och pappa låtsas som ingenting. För vad skulle hända om 
någon lyfte på mattan?!

Under mattan är en finurlig och dramatisk bilder-
bok om ett hem där saker hellre sopas under mattan 
än tas itu med. Boken fick strålande recensioner när 
den utkom och finns nu även som Smultronbok!

Smultronböcker – 
väl utvalda och 

älskade bilderböcker 
i mindre format

Sagt om Joni matar alla fåglar:

”En lärorik, under hållande 
och mysig upptäckarbok 
för de minsta barnen. 
Helhetsbetyg: 5/5” 
Carola Forslund, BTJ

Under mattan
Text: Sara Lövestam
Bild: Per Gustavsson
Från 3 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-288-1

”Det här är en 
liten mästerligt 
berättad bilderbok 
för tvååringen.”
Dala-Demokraten

”Årets i särklass bästa bilderbok.”
Svenska Dagbladet

Pom och Pim på natten
Text: Lena Landström
Bild: Olof Landström
Board book, 32 sidor
Från 0 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-063-4



Längtan efter en hund!

Millie är van vid att få det hon vill ha. Ändå måste hon tjata jättemycket för att få det 
som hon mest av allt längtar efter – en hund! Mamma säger nej om och om igen.  
I skolan pratar inte klasskompisarna om något annat än sina hundar. De har till och 
med en hundklubb som alla får vara med i – om man har en hund, vill säga. 

Till slut ger mamma med sig och Millie får välja en övergiven hund. Det finns 
mängder av olika hundar att välja mellan på hundhemmet, men Millie 
ser direkt vilken hon vill ha. Hon döper sin hund till Prince. 

De snobbiga tjejerna i hundklubben är inte imponerade. De tycker 
Prince ser ut som ett fånigt miniatyrfår. Och han är ju inte renrasig!  

Nä, det stämmer kanske … men det är ändå Millies hund. Och det visar 
sig snart att Prince har oanade talanger! 

Jag vill ha en hund (Det spelar  
ingen roll vilken!)
av Kitty Crowther
Översättning: Erik Titusson
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-285-0

Kitty Crowther är illustratör och författare bosatt i Belgien. 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 sålts till runt tjugo språk. Kitty Crowther illustrerade även Ulf Starks 
Augustnominerade kapitelbok Rymlingarna.
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Kritikerrosad och 
        prisbelönt bilderbok 

Jag talar som en flod
Text: Jordan Scott
Bild: Sydney Smith
Översättning: Katarina Kieri
Inbunden, 40 sidor
Från 5 år 
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-278-2

– A New York Times Best Children’s Book of 
the Year

– A Wall Street Journal Best Book of the Year
– Named a Best Book of the Year by NPR, 
Kirkus Reviews, Shelf Awareness, Bookpage, 
School Library Journal, Publishers Weekly

– A Horn Book Fanfare Best Book of the Year
– A Junior Library Guild Gold Standard 
Selection

Emma Virke is one of Sweden's most creative 
picture book artist and was awarded with the Elsa 
Beskow-plaque in 2016 for Klä på Herr H (Dress 
up Mr H). Mogu Takahashi is considered one of 
the most influential illustrators at the moment, 
with over 130 000 fans on Instagram. Poodles 
Eating Noodles is her first picture book!

Poodles Eating Noodles 
Text: Emma Virke
Bild: Mogu Takahashi
Språk: Engelska
Board book, 14 sidor
Från 2 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-284-3

A counting book – 
     in English!

What?! A book in English?  
By a Swedish writer and a 
Japanese illustrator?! 

Yes! Why not?! Poodles Eating 
Noodles is a counting book 
for toddlers and for anyone 
who enjoys marveling over 
unexpected rhymes and 
illustrations like no other. This 
is an engaging book, where 
the youngest readers can count 
along from one to ten … and 
then, at the end, meet everyone 
in an amazing parade! 

Jag vaknar varje morgon till ljudet av 
ord omkring mig. Och jag kan inte 
uttala dem alla …

En pojke som stammar känner sig 
isolerad och ensam. Han kan inte 
kommunicera som han skulle önska. 
Men när pappa tar honom till floden, 
så hittar han sin röst. Jordan Scott 
har skrivit en bok utifrån sina egna 
erfarenheter, men det är en berättelse 
som alla barn som någon gång känt 
sig ensamma eller utanför kommer 
att känna igen sig i. Jag talar som 
en flod är magnifikt illustrerad av 
prisbelönade Sydney Smith och 
översatt till svenska av Katarina Kieri. ”Den här viktiga och vackra boken 

sprider självacceptans och empati” 
San Fransisco Chronicle

”En av 2020 års starkaste böcker”  
The Globe  



Stor bilderbokskonst    
    i dragspelsformat

Nycklarna
av Maria Jönsson
Dragspelsformat, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: aug 
ISBN: 978-91-7813-262-1

Maria Jönsson är bosatt i Höganäs och är verksam som författare och 
illustratör. Genom åren har hon både samarbetat med författare som 
Lotta Olsson i bokserien om Morris, och gett ut egna böcker som de 
populära böckerna om Spyflugan Astrid och vargen Valdemar. På Lilla 
Piratförlaget var hon senast aktuell med Tomtarnas julnatt (2020) – en 
bilderboksversion av den klassiska julvisan.

I ett land står husen tomma. I ett annat står husen inte kvar. 

Dragspelsformatet i Maria Jönssons bok Nycklarna låter oss följa Castor, vars 
uppgift är att vakta nedstängda hus på ena sidan. Med sin nyckelknippa går han 
från dörr till dörr. På andra sidan får vi följa Nahid som förlorat sitt hem, men som 
bär med sig nyckeln till sitt hus. Där den enes berättelse slutar uppstår mötet med 
den andre, och en ny berättelse kan börja! 

Maria Jönsson skildrar mötet mellan två olika nyckelbärare och skapar  
stor bilderbokskonst. 
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Kapten Blacks hemlighet
Text: Mårten Melin
Bild: Johanna Kristiansson
Inbunden, 112 sidor
Från 6 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-183-9

Dunder och dödskallar, det är dags 
att kasta loss! 

 
Skeppsflickan Jolly Anne och de 
andra på sjörövarskeppet Äventyret 
ska ut på en ny resa. En storm för 
dem till Hästskoön – ön där den 
legendariske Kapten Black ska ha 
grävt ner sin skatt! Jolly Anne och 
hennes vänner ror iland, och hittar 
ett gammalt skelett, en karta och 
några mystiska ledtrådar … Kan 
detta leda dem till skatten?

Ett fartfyllt piratäventyr!

Mårten Melin är författare, bosatt i Lund, 
som utöver att skriva böcker även arbetar som 
skrivlärare för barn och unga och gör många 
författarbesök i skolor. Genom åren har han 
gett ut över hundra böcker för barn och unga. 
Johanna Kristiansson är illustratör och 
serietecknare som illustrerar böcker samt 
tecknar regelbundet för Kamratposten. 

Kapten Blacks hemlighet är den fristående 
tredje delen i duons serie om Jolly Anne. 
Ett fartfyllt och 
spännande pirat-
äventyr med 
färgillustrationer!

Det blev en älg
Text: Meg Rosoff
Bild: David Ercolini
Översättning: Gunilla Halkjaer 
Olofsson
Inbunden, 48 sidor
Från 3 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-181-5

Det blev en … älg?
När vi fick vår nya bebis, hade han 
sammetsmjukt skinn och stora 
bruna ögon.
 Han åt kvistar och blad.
 Istället för fötter hade han fyra 
perfekta klövar. Och hans näsa sen!
Jag tyckte synd om de andra 
bebisarna. De såg likadana ut 
allihop.

När familjens nya bebis kommer, 
visar det sig vara en älgbebis. Och 
både mamma, pappa och storasyster 
är så glada! De klär sin bebis i små 
kläder, och visar stolt upp honom för 
folk på gatan, som stannar och bara 
tittar. Men en dag har älgbebisen 
vuxit ur alla kläderna, och nästan 
vuxit ur huset också. Då finns det 
bara en sak att göra.

”En lektion i djurskötsel full av värme 
och humor.”
Kirkus Reviews

”en berättelse om hur kärleks fulla 
familjer håller ihop, välkomnar 
skillnader i utseende och ursprung, och 
förstår när det är dags att släppa taget”
Publisher’s Weekly

Meg Rosoff har tilldelats Litteraturpriset 
till Astrid Lindgrens minne, och skrivit 
en rad hyllade böcker för både barn, unga 
och vuxna. Det blev en älg är hennes 
första bilderbok som översätts till svenska, 
underfundigt illustrerad av David Ercolini.



Djupt vatten
av Katherine Arden
Översättning: Anna Thuresson
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-286-7

Brian, Ollie, Coco och deras föräldrar 
är på en båttur, för att försöka få en 
skymt av ett mytomspunnet sjöodjur. 
Med på båten är också Brians före 
detta bästa vän Phil, eftersom han 
råkar vara brorson till skepparen. Phil 
försöker fiska, men allt han får upp är 
en silverfärgad ormliknande varelse, 
som dessutom hugger Ollies pappa 
i handen. Strax därpå börjar båten 
plötsligt ta in vatten, och de måste 
använda livbåten för att rädda sig till 
närmsta ö. Men under livbåten simmar 
något silverfärgat och enormt stort, och 
ön de styr mot finns inte utsatt på någon 
karta …

Djupt vatten är Katherine Ardens 
tredje bok om Ollie, Coco och Brian. 
I Gömställen fick vi lära känna 
Ollie, i Spökröster Coco, och nu är 
det Brians tur! Och liksom i tidigare 
böcker, så har den leende mannen 
ett finger med i spelet.

Sjöodjur och spökande 
       sjömän

Allt som rimmar på kär
av Elin Hansson
Översättning: Sara Ohlsson
Inbunden, 256 sidor
Från 9 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-287-4

Gro och Mina är tolv år och bästisar. 
Mina blir kär i en ny kille varje vecka, 
och Gro brukar hitta på rim på deras 
namn, för hon ska bli poet. Men själv 
har hon aldrig varit kär – förrän 
Josh börjar i deras klass. Han är 
halvamerikan och på Instagram 
finns en bild av honom med en 
surfingbräda. Det tar lite tid för Gro 
att fatta vad hon känner för Josh, 
och då är det försent. För Mina har 
redan berättat för alla att hon är kär 
i honom, och Mina är van att få som 
hon vill.

Gro är ofta hos sin mormor och där 
får hon höra mycket om kärlek, till 
exempel hur den kändes en gång för 
mormor, innan hon träffade morfar. 
En dag när de är ute med mormors 
hund Maggie träffar de en mops och 
hans ägare, som har en hundsalong. Hundarna verkar gilla varandra, kanske till 
och med lite väl mycket? Och snart är de alla invirade i ett riktigt kärlekstrassel!

Förälskelse och vänskap

Allt som rimmar på kär är en hejdlös berättelse om vänskap som prövas, hundar 
som löper och förälskelse som känns som en oljetank – BAM, rakt i magen. 

 
Elin Hansson är norsk 
författare och journalist, 
och Allt som rimmar 
på kär är den första 
av hennes böcker som 
översätts till svenska. 
För den träffsäkra (och 
stundvis rimmande) 
översättningen står  
Sara Ohlsson.fo
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Sagt om Gömställen:

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

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



Stormens öga
av Leigh Bardugo
Översättning: Carina Jansson
Pocket, 304 sidor
Från 12 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-289-8

Ur askan
av Leigh Bardugo
Översättning: Carina Jansson
Pocket, 368 sidor
Från 12 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-290-4

Det värsta har redan hänt
av Marta Söderberg
Inbunden, 144 sidor
Från 12 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-152-5

”Du pratar väldigt bra svenska”, säger 
kvinnan som håller i intervjun. Jag rätar lite 
på mig i stolen och säger: 
 ”Du pratar också bra svenska.” 
 Kvinnan ger mig en blick. Mitt svar var 
tydligen inte det hon sökte. 
 ”Jag är adopterad”, säger jag till slut. 
 ”Jaså, på det viset.” Kvinnan ler mot mig, 
nästan lättat. ”Men då är du ju svensk.” 

Bianca har just slutat nian och får 
sommarjobb på en städfirma, trots att hennes 
föräldrar inte tycker att det är något passande 
jobb för deras dotter. Men Bianca har inget 
emot det, tvärtom. Sedan det värsta hände 
spelar ändå ingenting någon roll, hon plockar 
gärna fimpar. En dag får hon och en kollega 
i uppdrag att städa ur en lägenhet – en 
lägenhet vars hyresgäst har blivit mördad. 
Bianca gräver sig djupt ner i triangeldramat 
som föranledde mordet, men det enda hon 
finner är sin egen sorg.

Kortroman om förlust 
               och mellanförskap

Sagt om Tankar mellan sött och salt:

”Marta Söderbergs fjärde ungdomsroman är en käftsmäll om mod 
och svek i en högstadieskola.”
Borås Tidning

”knivskarpt humoristiskt […]  
En uppstudsigt  
engagerande metooskildring!”
Dagens Nyheter

Det värsta har redan hänt är Marta Söderbergs femte roman för 
unga. I en kortprosa där varje sida landar som en sten i läsaren, 
utforskar hon obarmhärtigt skuld, förlust och mellanförskap.

Vårens Netflix-serie i pocket!

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

I april 2021 kommer Netflix-serien 
Shadow and bone, som är baserad på 
båda bokserierna. Under våren och 
sommaren ger vi ut hela Grisha-
trilogin i nya pocketutgåvor med 
Netflix-omslag.

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 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!

Facebook: Lilla Piratförlaget
 Gilla Böcker

Instagram: @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Följ oss i sociala medier!

Sara GimbergssonSanna Töringe

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

Läs vårt nyhetsbrev!
Evenemang, nyheter och extramaterial – 
prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Anmäl dig på vår hemsida eller  
skriv till info@lillapiratforlaget.se


