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ÅRETS ALMA-PRISTAGARE 
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
När igelkotten Jefferson går för att klippa 
sig, upptäcker han till sin fasa frisören 
död på golvet – mördad! Jefferson blir 
felaktigt misstänkt för brottet och måste 
fly. Som tur är får han hjälp av sin bästa 
vän, grisen Gilbert. För att inte tala om 
all kunskap han kan hämta från alla 
äventyrsböcker han har läst! Det enda 
sättet att rentvå Jefferson är att med 
mod och list lyckas hitta den riktiga 
mördaren. Med polishundar hack i häl 
leder spåren till människornas land …  

Vi är stolta över att presentera

Äventyr, hemligheter och nervkittlande spänning 
blandas med samhällskritik och humor i den 
här unika barnromanen av årets mottagare av 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA), 
den franske författaren Jean-Claude Mourlevat. 
Juryn kallar honom ”en lysande förnyare av sagans 
traditioner” och det är en träffsäker beskrivning 
av ett mångfacetterat författarskap som ständigt 
återkommer till stora berättelser, det vill säga 
berättelser som – precis som sagan – säger något 
om vad det innebär att vara människa. 

Jefferson
av Jean-Claude Mourlevat 
Översättning: Marianne Tufvesson
Inbunden, 264 sidor
Från 8 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-323-9
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Vad är det som utmärker sagan? Är det upplevelsen av att texten bär på en 
mening som är höljd i dunkel, men vars närvaro man känner väldigt starkt? 
På så vis kanske man kan se på sagan som en motståndsrörelse mot vår 
samtids förkärlek för enkla svar och längtan efter svartvita sanningar. 

I höst ger vi ut Mörkret av Mia Öström, en saga om två barn som växer upp 
vid foten av ett berg vid världens ände. Med hjälp av en stjärnkompass beger 
de sig iväg på jakt efter ljuset. Berättaren Kate DiCamillo rör sig fritt mellan 
genrer. I Profetian om Beatrice återvänder hon till sagans fundament, den 
tidlösa kampen mellan gott och ont. Även Pija Lindenbaums nya bilderbok 
Vitvivan och Gullsippan är en samtida saga. Två barngrupper bor högt uppe 
på en alptopp. De får springa lite hur som helst, men de får absolut inte gå 
utanför strecket. Det har Schäfen bestämt! Hur ska man förstå strecket i Pija 
Lindenbaums bok? Är det barndomens gräns som är uppritad i gräset? 

I sagan finns inga enkla svar. För sagan vet att människan är en märkvärdig 
varelse, med många bottnar. Precis som sagan själv. 

Trevlig höstläsning!

Erik Titusson

Den samtida sagan



Vad säger krokodilen?
av Eva Montanari
Översättning:  
Gunilla Halkjaer Olofsson
Board book, 32 sidor
Från 0 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-301-7

Ljudhärmande och 

hjärtevärmande

Lilla tomten julpyntar
Text: Moa Eriksson Sandberg
Bild: Erik Sandberg
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-304-8

Charmigt för de 
minsta nissarna!

Lilla tomten bygger en 
snögubbe utanför huset. 
Men han måste ju göra fint 
inomhus också! Vilken tur 
att det finns en skorsten. 
Inne i värmen passar Lilla 
tomten på att ta ett bad 
i diskhon. Men just då 
vaknar ett barn! 

Lilla tomten julpyntar är 
en charmig, julig och rolig 
småbarnsbok för de minsta 
tomtenissarna. Förra året gav 
Moa Eriksson Sandberg och 
Erik Sandberg ut Lilla tomten 
som blev en småbarnsfavorit. 
Denna jul kommer fortsättningen 
där vi får följa med när en tomte 
julpyntar, (förhoppningsvis) utan 
att bli upptäckt.

Väckarklockan säger ring 
ring, mammas kittel säger 
hi hi, vattnet säger splash 
och bilen vrom vrom. 
Men när ringklockan 
säger pling plong och 
förskolläraren säger tittut, 
ja då har krokodilen något 
viktigt att säga – högljutt! 

Att läsa ljudhärmande böcker med små 
barn är både roligt och utvecklande! Och 
när boken dessutom innehåller karaktärer 
som Eva Montanaris krokodiler, då blir det 
hjärtvärmande vackert också. Vad säger 
krokodilen? är en liten bok med stora känslor, 
full av igenkänning!

Eva Montanari är född vid havet, nära Rimini, 
i Italien. Hon arbetar med traditionell teknik, 
färgpennor och akryl. Sedan år 2000 har hennes 
böcker blivit utgivna runt om i världen med stor 
framgång. Vad säger krokodilen? är hennes första 
bok utgiven på svenska. 



Bara rumpor – i fjällen!

Bara rumpor i backen
Text: Annika Leone
Bild: Bettina Johansson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-298-0

Mira, mamma och pappa åker till 
fjällen! Mira ska nämligen åka 
skidor för första gången. Hon 
börjar i barnbacken, förstås, men 
snart beger sig mamma och Mira 
mot vuxenbacken. Fast då får 
pappa plötsligt ont i ena knät … 

När de väl är uppe åker mamma 
in bland träden för att kissa. 
Just som hon hukat sig börjar 
skidorna att glida … och hon åker 
nerför hela backen. Med rumpan 
bar! Efter en sån uppståndelse 
finns det bara en sak att göra – att 
koppla av i bastun. Och varför 
inte prova på att vinterbada?! 

Annika Leone och Bettina Johansson har gjort 
stor succé såväl i Sverige som utomlands med sina 
böcker om Mira. Med humorns kraft och ett klockrent 
barnperspektiv bjuder de på kroppspositivism i sin allra 
mest inbjudande form! 

Läs också!Sagt om tidigare böcker

”rolig, både för stora och små läsare”
Cecilia Alstermark, Kommunalarbetaren

”en rolig bok med festliga illustrationer”
Marie Strömberg Andersson, Norra Skåne

”Roligt och representativt som få andra bilderböcker.”
Sofies bokblogg
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När spöket Elsa flyttade till stan
av Carl Johansson
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-308-6

Spöklikt med magiskt 
förstoringsglas

Var är alla barnen på förskolan Valen?!
Text: Emma Virke
Bild: Per Gustavsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-307-9

Hejdlöst kul i explosivt 

samarbete!
Nu ska ni få höra om Förskolan Valen. 
Men var är alla barn idag, undrar 
personalen. 

Då ringer telefonerna.
– Det är Valen här, hallå? Hallå?

Är alla barnen hemma? 
Vad är det som står på?

Emma Virke och Per Gustavsson 
är bilderboksstjärnor i egen rätt. 
Nu, för första gången, i ett explosivt 
samarbete: en bilderbok som kommer 
att få barnen att kikna av skratt och 
de vuxna högläsarna att häpna. 

Det visar sig att Ellinor har feber. 
Hon är het som en spis! Och att 
Aida fått vattkoppor, Jonatan 
tandvärk, Sasha ont i örat och 
att Yoyo red för fort på sin kära 
minigris. Ja, alla barnen har 
råkat illa ut, på olika vis. Det blir 
drastiskt, groteskt och hejdlöst 
roligt när vi får ta del av alla 
krämpor. Till slut mår barnen dock 
bättre igen! Slutet gott, allting gott. 
Eller …?

Spöket Elsa flyttar med sin familj från 
landet till stan. Där finns det så mycket 
att göra! Och så många andra spöken 

– ja, en riktig spökstad skulle man 
kunna säga. Elsa hinner med så mycket 
bara första dagarna. Prova nya skolan, 
gå på biblioteket, besöka museet och 
till och med hamna i finkan! Men så 
plötsligt kommer hon ihåg … hon hade 
ju lovat att hämta lillebror efter skolan. 
Och där är han inte längre kvar ...  
Nu måste läsaren hjälpa till! 

Carl Johansson är född utanför 
Göteborg, har studerat på konstskola 
i London, och bor och arbetar nu i 
Frankrike. Med uppfinnesrikedom 
och myllriga bilder skapar han helt 
egna bildvärldar för barn och vuxna att 
försjunka i. 

Med det magiska förstoringsglaset som 
medföljer boken kan du upptäcka spöken 
och annat som gömmer sig i bild! Lägg 
förstoringsglaset över boksidan, och nya 
bilder framträder. Kanske kan du lösa 
spöklabyrinten? Eller rentav hitta lillebror?!



Vitvivan och Gullsippan
av Pija Lindenbaum
Inbunden, 44 sidor
Från 3 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-306-2

Rättvisa och orättvisa 
av Pija Lindenbaum

Tre (eller fyra) frågor till Pija Lindenbaum
 
Hur kom du på idén till Vitvivan och Gullsippan?
Från flera olika håll. Jag har en vän som ett tag 
som barn bodde i en sekt i Österrike. Hon tyckte 
att det var en rolig tid. Hennes yngre bror minns 
det som hemskt. Sen har jag tänkt på en grekisk 
film som heter Dogtooth tror jag. Den handlar om 
en familj som aldrig lämnar tomten där de bor, 
eftersom pappan talat om att det är farligt utanför.

Schäfen, som är chefen uppe på alptoppen är en 
hund. Varför?
Det blir mer saga då. En vuxen människa som 
håller en massa barn på en begränsad plats blir 
bara obehagligt.

Var rättvisa viktigt för dig när du var barn? 
Min mamma tyckte att jag var ett tråkigt barn.  

”Du bär hela världen på dina axlar” sa hon för att 
jag hela tiden tänkte på barn som var fattiga, krig 
eller övergivna hundar. Eller för den delen blev 
upprörd om inte glassen delades rättvist i familjen.

Och idag?
Ja, världen är ju fortfarande orättvis så jag har 
mycket att bekymra mej över.

Det finns fyra hus.
I huset med röda fönsterluckor 

går Vitvivan. Gullsippan går i det 
med gröna.

Mitt emellan äter vi mat och gör 
allt annat.  Där borta i trädet bor 
Schäfen.

Det är nästan som förskolan men 
man blir inte hämtad. 

Allting är roligt här. Schäfen är 
den långa så klart.

Det är väldigt många barn. 
Kanske tusen. Vi får springa lite hur 
som helst.  Men inte utanför strecket.  

Uppe på en alptopp bor två barngrupper: Vitvivan 
och Gullsippan. Vitvivan får måla tavlor, segla och 
spela badminton, medan Gullsippan diskar, putsar 
skor och bär sten. ”Det är väl orättvist”, säger ett 
barn plötsligt. ”Det ska vara orättvist här. Jag gillar 
när det är orättvist”, svarar Schäfen. Men då får 
barnen en idé: de byter kläder med varandra! Och allt 
blir mer och mer huller om buller. Till sist kanske 
barnen till och med vågar gå utanför strecket?

Pija Lindenbaum är en av  
Sveriges främsta bilderboks-
skapare med en rad priser och 
älskade böcker bakom sig.  
I Vitvivan och Gullsippan har 
hon skrivit och illustrerat en 
bilderbok som rymmer såväl 
humor som spänning. Mitt i 
äventyret är det också en bok 
som berör stora frågor som 
alla barn funderar på: Vem får 
bestämma vad? Vad är rättvist?
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Bilderbokskomedi
i fem akter

Stenen från himlen
av Jon Klassen
Översättning: Lotta Olsson
Inbunden, 96 sidor
Från 3 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-303-1

Försvinn dumma natt
av Klara Persson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-310-9

Igenkänning för 
kvällsfixaren

– Försvinn dumma natt! 

Då hände någonting. 

ropade Vivi.

Till slut kunde Vivi inte se vad det var hon ritade. 
Va! Pappret var helt mörkt. Vivi tittade upp. 
Nej, inte natt nu igen! Hon var ju inte klar!

Vivi pysslar och ritar – hon ska bygga 
en buss! Det är mycket som ska bli rätt, 
alla hjulen, dörrar, och ratt förstås. Det 
blir förmiddag och eftermiddag och 
Vivi bara fortsätter att rita. Men vad nu? 
Plötsligt går det knappt att se pappret 
längre! Det är alldeles för mörkt. 

”Försvinn dumma natt!” ropar Vivi. 

Och natten? Ja, den glider sakta iväg … 
Men lite senare, när Vivi trots allt vill 
sova – då är natten fortfarande borta! 
Den finns inte i soffan, inte i köket och 
absolut inte i sängen. Kanske finns den 
hemma hos vännen Betty?

Klara Persson är författare, illustratör och grafisk 
designer. Hon har hyllats för sina böcker och 
tilldelats flera priser. Försvinn dumma natt är en 
bok full av igenkänning för alla som gillar att hålla på 
att fixa och greja på kvällarna. Bara för att upptäcka 
att det är inte så lätt att sova när man väl vill. Det är 
också en ömsint berättelse om vänskap. Hur en god 
vän, som Betty i boken, kan hjälpa oss att koppla av. 
Men lika mycket om att bli vän med självaste natten.

Se upp! Här kommer Stenen från himlen, 
en bilderbokskomedi i fem akter! Teman 
såsom vänskap, öde och framtidsvisioner 
avhandlas med en alldeles egen Jon 
Klassensk humor som blandar total 
spänning i bild med torr, snudd på lakonisk, 
dialog. Resultatet blir en framtida klassiker! 

Det finns ett ställe.
Ett bra ställe. 
Bästa stället att stå på. 
Det finns ingen anledning att 
vilja stå någon annanstans.
 
Men ovanför finns också en sten. 
Stenen från himlen.

Jon Klassen är en prisbelönt kanadensisk författare 
och illustratör. Hans mästerverk Jag vill ha min hatt 
har legat på New York Times Bestseller-lista och 
sålts i över en miljon exemplar världen över. Nu är 
han tillbaka med en ny, briljant bilderbok!

I en bilderbok på hela 96 sidor får vi möta sköldpaddan, 
bältdjuret och ormen. Alla bär hatt, såklart! Vi som läsare 
ligger alltid liiiite steget före dessa karaktärer, med stor 
komisk effekt. Och så får vi känna oss smarta, det är ju 
inte helt fel, det heller. 
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Siv och Ottos önskelista
av Julia Thorell
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-309-3

Julig feelgood-
berättelse!

Sju barnbarn och en valp  
(och två dvärghamstrar)
Text: Ulf Nilsson
Bild: Johanna Kristiansson
Inbunden, 64 sidor
Från 6 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-311-6

Den perfekta
högläsningsboken!

Siv och Otto längtar till julen och till 
alla julklappar! I år har de siktet inställt 
på en bilbana. Men de vet ju att man 
inte får några julklappar om man inte 
skriver en önskelista och postar till 
tomten. Tur att Siv redan nästan kan 
skriva! Och att Otto är bra på att rita. 

Men hur ska det gå för grannen Ola? 
Han önskar sig en julost, men han 
verkar ju helt strunta i att skriva en 
önskelista. Han verkar mest intresserad 
av mamma … När Siv och Otto hittar en 
plånbok full med pengar i snön ställs 
allt på sin spets. Vad ska de göra? 

Siv och Ottos önskelista är en julig 
feelgood-berättelse för hela familjen. 
En sån berättelse där saker och ting blir 
precis så som det var tänkt, även om 
vägen dit är lite kringelikrokig. Exakt så 
som julen ska vara, med andra ord! 

Julia Thorell är bosatt i Stockholms 
skärgård. Hon har tidigare givit ut 
uppmärksammade grafiska romaner, 
illustrerade kapitelböcker och egna 
bilderböcker. Siv och Ottos önskelista är 
hennes första bok på Lilla Piratförlaget. 

Mormor och morfar sitter och vilar. 
Det är lugnt och tyst. Och städat 
och fint. Snart kommer alla! Det ska 
bli SÅ roligt att passa barnbarnen. 

Och roligt blir det! Fast kanske inte 
precis så som mormor och morfar 
hade tänkt … Sju barnbarn väller 
in – tillsammans med en valp och 
två dvärghamstrar. Hur ska det gå? 
Mormor har storstilade planer på 
museibesök, men det visar sig inte 
riktigt realistiskt. Och morfar, ja 
han försöker bara hålla någorlunda 
ordning mitt i kaoset. 

Sju barnbarn och en valp (och 
två dvärghamstrar) är en dråplig 
berättelse om ett dygn där tålamod 
prövas, datorer fattar eld, kojor 
snickras, och dvärghamstrar försvinner. 
Författad av Ulf Nilsson och illustrerad 
av Johanna Kristiansson – den 
perfekta högläsningsboken! 



Einstein – Musens fantastiska resa i tid och rum
av Torben Kuhlmann
Översättning: Gunilla Halkjaer Olofsson
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-312-3

Ett fantastiskt 
äventyr i tid och rum

Det var en gång en mus som fick nys 
om en stor ostmarknad! Vilken dröm 
för en liten mus! Musen räknar ner 
dagarna, snart är det dags. Men när 
musen väl är på plats är marknaden 
tömd på såväl människor som ost. 
Han missade marknaden med en dag! 

Men hur är det nu? Är tiden relativ? 
Betyder det att man kan vrida 
tillbaka klockan? Med stor portion 
uppfinningsrikedom och en viss 
schweizisk fysikers anteckningar – 
så lyckas faktiskt musen med sin 
tidsresa! Men han hamnar 80 år fel … 
Hur ska han nu komma tillbaka? 
Kanske kan en ung anställd på 
patentverket hjälpa till? En man som 
vände upp och ner på vår uppfattning 
om tid och rum för alltid – nämligen 
Albert Einstein.

Torben Kuhlmann är en tysk illustratör vars böcker 
om Armstrong, Edison och Lindbergh har hyllats 
världen över för den unika kombinationen av äventyr, 
fakta och fantastiska illustrationer. Einstein – Musens 
fantastiska resa i tid och rum är ännu ett mästerverk 
av honom, där han ställer sig frågan: Tänk om Albert 
Einsteins berömda teorier uppstod i mötet med en 
liten mus! Utöver ett fantasifullt äventyr avslutas 
boken med ett faktakapitel där läsaren får en första 
introduktion till Nobelpristagarens liv och teorier. Läs också!fo
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”En oemotståndligt vacker bilderbok” 
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Sagt om Armstrong:

”En högläsningsbok att njuta av tillsammans.”
Karin Anderborg, Norra Skåne



Vad pågår i det 
mystiska fyrtornet?

Mysterieklubben och 
smugglarna
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-175-4

Kodknäckning och 
VM i arkadspel

Mac knäcker koden är den fjärde, 
fristående boken i Kid Spy-serien, vars 
kombination av humor och historiska 
fakta gör den till något alldeles eget. 
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.

Sagt om tidigare böcker i serien:
”Mycket humor och referenser till 
klassiska deckare, men också 
genomtänkta, lagom svåra deckarpussel.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Drottningen av England ringer som 
vanligt till Mac, och den här gången 
gäller det en hemlig, oknäckbar 
kod, som avslöjats för henne av en 
dubbelagent. Ledtrådarna för Mac till 
Japan, och Nintendos huvudkontor, där 
han än en gång möter sin ärkefiende 
KGB-agenten … Och sedan vidare 
till New York, där VM i arkadspel ska 
avgöras! Är Mac en tillräckligt skicklig 
spelare för att vinna över KGB-agenten?

Tidigare böcker

När Carl och Amanda är ute med 
båten i Vilundabukten överraskas 
de av en tät dimma. Plötsligt går det 
inte längre att se åt vilket håll land 
är. Just när det börjar bli mörkt och 
otäckt skär ett skarpt ljus genom 
dimman. Ett fyrtorn! Då blir det 
lättare att hitta in till land igen. 
Men vad är det egentligen för typer 
som håller till i fyrtornet? Och vem 
signalerar de till? 

I böckerna om Mysterieklubben 
skapar författaren  Patrik Bergström 
och illustratören Filippo Vanzo 
action och spänning från första sidan. 
För att klara sina hemliga uppdrag 
krävs det att barnen följer klubbens 
motto: Modig och klok. Det gäller 
att våga, men utan att bli alltför 
dumdristig! Mysterieklubben och 
smugglarna är den femte delen i den 
spännande äventyrsserien.

Kid Spy: Mac knäcker koden
Text: Mac Barnett
Bild: Mike Lowery
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden, 176 sidor
Från 6 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-182-2



Djurens rekordbok
Text: Katharina och Linnea Vestre 
Bild: Linnea Vestre
Översättning: Ada Wester
Inbunden, 88 sidor
Från 6 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-291-1

Roligt och lärorikt om 
djurens världsrekord! Naturen är full av fantastiska djur som 

är experter på konstiga saker. I Djurens 
rekordbok får du träffa världsmästare 
av alla slag. Lär känna fisken som vet 
vad det ska bli för väder, och masken 
som är längre än en blåval. Det här är 
en bok för dig som vill veta allt om de 
mest otroliga djuren på jorden!

Djurens rekordbok är en 
genomillustrerad faktabok,  
skriven och illustrerad av systrarna 
Katharina och Linnea Vestre. 
Katharina Vestre är stipendiat vid 
institutet för biovetenskap i Oslo 
och debuterade som författare 
2018 med Det första mysteriet – en 
populärvetenskaplig berättelse som 
översatts till över tjugo språk. Linnea 
Vestre är illustratör och designer, 
utbildad vid Konstakademin i Oslo. 
Djurens rekordbok är systrarnas 
första bok för barn. 

Vilket djur kan känna lukten av elektricitet?

Vilket djur pruttar mest? Vem ser bäst i mörker?

Hur många tänder har egentligen en snäcka?

”Det är en underbar bok, enorm ... och vacker.”
Klassekampen



Rymlingen och halvdraken
Text: Patrik Bergström
Bild: Peter Bergting
Inbunden, 208 sidor
Från 9 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-313-0

Hisnande 
fantasyäventyr!

Ett enda stort skämt
av Micaela Favilla
Inbunden, 192 sidor
Från 9 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-302-4

Humor, värme 
– och ordvitsar

Rymlingen
halvdraken

och 

patrik bergström

med bilder av peter bergting

Erka älskar skämt och ordvitsar! Varje 
vecka uppträder han på klassens timme, 
och får alla att vrida sig av skratt. Alla 
utom Julian, som mest bryr sig om sport. 
Hur ska Erka få honom att skratta?

En dag börjar Erka och Julian prata 
om orientering, och Erka råkar låtsas 
att han kan en del om det. Julian vill 
gärna prova, så de bestämmer att de ska 
träffas i skogen samma eftermiddag. 
Men Erka vet ju ingenting om 
orientering!

Micaela Favilla 
är författare och 
illustratör, och har 
tidigare skrivit lättlästa 
böcker. Ett enda stort 
skämt är hennes första 
mellanåldersbok. Med 
humor och värme 
skildrar hon känslor 
och relationer på 

mellanstadiet – och svaren på ordvitsarna som 
inleder varje kapitel avslöjas så klart under 
läsningen (och här, om du vänder på sidan)!

Vilken sport är svårast att räkna till?
Vad ska du tänka på när du köper nya 
fotbollsskor?
Varför är det viktigt att kepsen sitter bra?

Inne i grottan, dit explosionen kastat 
honom, reste sig en naken pojke med 
silvervitt hår. Vackra vita drakfjäll 
täckte hans bröst och armar. Han 
förde händerna till ansiktet och kände 
förundrat på det. “Mamma, vad har du 
gjort med mig?” skrek Alexej.

Patrik Bergström briljerar i 
fantasyäventyret Rymlingen 
och halvdraken. Det är action 
och äventyr, men också en 
berättelse om att frigöra sig från 
sina föräldrar och hitta sig själv 
i en förvirrande värld. Boken är 
illustrerad av Peter Bergting 

– med magiska färgbilder som 
förhöjer läsäventyret! 

Sen han var liten har draken Alexej 
fått höra en enda sak: han måste 
skydda sin ofödda syster Nadja. När 
ägget med Nadja stjäls, måste Alexej 
göra allt för att rädda henne. Därför 
förvandlar hans mor honom till 
människa. Men något går fel … Alexej 
blir drake i mänsklig skepnad, en 
halvdrake. Som tur är stöter Alexej på 
Valentina, en skeppsflicka som rymt 
hemifrån. Tillsammans möter de faror 
och motgångar, och lär samtidigt känna 
varandra, men framför allt sig själva. 
Valentina och Alexej: Rymlingen och 
halvdraken.
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1. Biljard. 2. Att de passar bra! 3. Den är huvudsaken.



Fängslande om kampen 
mellan gott och ont

Profetian om Beatrice
Text: Kate DiCamillo
Bild: Sophie Blackall
Översättning: Johan Nilsson
Inbunden, 256 sidor
Från 9 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-314-7

Mörkret
av Mia Öström
Inbunden, 240 sidor
Från 9 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-273-7

I en tid av krig dyker ett barn 
upp på ett kloster. Broder 
Edik hittar flickan Beatrice 
i stallet, smutsig, blodig och 
med hög feber – och med ena 
handen i ett fast grepp om 
geten Answelicas öra. Munken 
tar Beatrice till sig och vårdar 
henne, och snart upptäcker han 
hennes farliga hemlighet. För 
rikets kung söker med ljus och 
lykta efter just en sådan flicka 
som Beatrice – på grund av en 
profetia. En profetia som broder 
Edik en gång var den som skrev. 

Kate DiCamillo 
är en av våra mest 
älskade berättare. I 
Profetian om Beatrice 
återvänder hon till den 
tidlösa kampen mellan 
gott och ont, och 
mellan kunskap och 
okunskap, i en historia 
om en väldigt speciell flicka – och en väldigt speciell 
get! Boken är rikligt illustrerad av Sophie Blackall.

Den morgon allt börjar, vaknar jag 
som vanligt av mistluren. Ljudet 
skär igenom plåtstaden och får 
väggar, fönster och dörrar att 
skaka till. Skjulen av trä och plåt 
är inga stabila byggen. De darrar 
som av en jordbävning och ruskar 
om människorna så att de vaknar 
innan de hör ljudet. Innan de 
öppnar ögonen och allt fortfarande 
är mörker fastän det är gryning.

Förr i världen var man rädd 
för mörkret. För det som kunde 
gömma sig där. Men vem kunde 
tro att det var själva mörkret som 
var farligt?

Nita och Vo bor med morfar intill berget, vid världens ände. Morfar jobbar i gruvan 
som alla andra i plåtstaden. Men en morgon stiger morfar inte upp, och när han hostar 
kommer det blod. På hospitalet säger de att det finns mörka fläckar på morfars lungor. 
Men vad är det för mörker som har tagit sig in i morfar? Är det koldamm från arbetet 
med att bryta skimmer i gruvan? Eller är det … något annat?  

I morfars rum hittar Nita en stjärnkompass, som enligt morfar pekar på motsatsen 
till mörker. Kan det rädda morfar? Och kan Nita och Vo hitta det?  

En skimrande saga

Mia Öström har skrivit 
böcker för både barn, unga 
och vuxna, och har hyllats 
för sina skildringar och 
gripande stämningar. I 
Mörkret vänder hon sig 
till mellanåldern med  en 
saga om två modiga syskon, på 
jakt efter ljuset. Och i den gnistrar Mia Öströms 
språk ikapp med skimret i berget.
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Recept på galenskap
Text: Dita Zipfel
Bild: Rán Flygenring
Översättning: Carina Gabrielsson Edling
Flexband, 208 sidor
Från 12 år
Utkommer: aug
ISBN: 978-91-7813-296-6

Smart, surrealistiskt 
– och träffsäkert

Midnattsjakt
av Benjamin Read & Laura Trinder
Översättning: Carina Jansson
Inbunden, 288 sidor
Från 9 år
Utkommer: okt
ISBN: 978-91-7813-088-7

Avslutande del i
magisk trilogi

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

Sagt om tidigare böcker:
”Om du behöver något att fylla hålet efter 
Harry Potter eller Morrigan Crow är denna 
serie till dig. Jag för min del hoppas på många 
fler böcker från författarduon.”
Johanna Mader, Lokaltidningen Helsingborg

Läs också!

Gå hundpromenad för 20 euro i timmen?! 
Det passar perfekt för trettonåriga Lucie! 
Hon behöver pengar snabbt för att kunna 
flytta hemifrån. Men det visar sig att 
Herr Klinge inte ens har en hund. Istället 
behöver han hjälp med att författa en 
ytterst hemlig kokbok … En kokbok som 
bygger på … ja, ren galenskap faktiskt. Det 
skrämmer inte Lucie. Är det något hon som 
tonåring är van vid så är det just galenskap: 
hennes mamma har träffat en tönt, 
lägenheten är för liten, skolan är trasslig 
och dessutom blir hon förälskad för allra 
första gången. 

Dita Zipfel bor i Frankrike och Nordtyskland, 
och hon skriver dramatik, bilderböcker och 
filmmanus. Recept på galenskap är hennes 
första ungdomsbok. Bakom illustrationerna 
står Rán Flygenring, född i Norge och 
uppvuxen på Island, där hon idag arbetar som 
frilansande illustratör.

Emily och Tarkus är tillbaka i 
den magiska världen, för ett sista 
äventyr. Deras gamla nemesis 
Nocturne är fast besluten att 
förstöra Midnattstimman och alla 
som finns i den, och samtidigt 
härjas gatorna av den illvilliga 
Jakten, vars mål är att förmörka allt. 
Gränsen mellan världarna börjar 
försvagas, och Emily måste hitta 
ett sätt att rädda Midnattstimman. 
Men hon kan inte göra det ensam …

Recept på galenskap är en genomoriginell 
bok som består av en lätt surrealistisk 
handling, smart dialog, fantastiska 
karaktärer, stor portion humor och sist 
men inte minst träffsäkra illustrationer. 

Vinnare av Deutsche 

Jugendliteraturpreis 
2020!



Uppföljaren till förra 
årets succébok!

På Frejaskolans högstadium är 
stämningen spänd. Tjejerna har 
upptäckt att de inte behöver stå ut 
med vilka orättvisor som helst, och 
killarna har upptäckt att de tycker 
att tjejerna är skitjobbiga. Och dagen 
innan vårterminen ska börja inträffar 
en tragedi – gympasalen på skolan 
börjar brinna, och snart är det bara 
aska kvar av den. Det tar inte lång tid 
innan ryktesspridningen på skolan 
och i samhället är i full gång. Kan 
branden ha varit anlagd? Och vem 
är det i så fall som velat tända eld på 
Frejaskolans idrottshall? Tilde, Eleni 
och Jasmine bestämmer sig för att ta 
reda på sanningen.

Jobbiga tjejer är uppföljaren till succéboken 
Fula tjejer, av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck 
och Sara Ohlsson. I den första boken hittade 
Jasmine, Tilde och Eleni varandra, i sin kamp 
att stoppa instagramkontot Fula tjejer. Nu har 
de nya orättvisor att kämpa mot, och ett nytt 
brott att lösa!

Utkommer 2022

Sagt om Fula tjejer
”Genom att bjuda på ett smörgåsbord av feminina identiteter kan fler läsare nås 
och känna sig inkluderade. Det roliga med Fula tjejer är att verket även har tre 
författare. Bjärbo och Lindbäck har skrivit en ungdomsroman ihop förut med lyckat 
resultat men tillsammans med Ohlsson blir resultatet strået vassare.”
Lydia Wistisen, Dagens Nyheter

”En måsteläsning såväl för målgruppen som för deras anhöriga – i synnerhet dem 
med halvbra koll på kidsens verklighet på www.”
Erika Hallhagen, Svenska Dagbladet

”När det triumfatoriska slutet närmar sig kan jag inte låta bli att jubla inombords. ”
Ingalill Mosander, Aftonbladet

”Genom att skildra tre olika huvudpersoner visar Bjärbo, Ohlsson och Lindbäck 
dubbelbestraffningens mekanismer; säger du ifrån straffas du, är du tyst ger du ditt 
medgivande till att hängas ut. Styrkan hittar tjejerna tillslut i varandra.”
Elina Pahnke, Expressen

Jobbiga tjejer
av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck 
& Sara Ohlsson
Flexband, 304 sidor
Från 12 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-263-8

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
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Shaun: ‘Rules of Summer’ is a picture book that 

had a very long gestation; I’d been thinking about 

it for a decade or so, mainly trying to fi gure out 

just what the story could be.

I routinely draw lots of little vignettes in small 

sketchbooks, like loose bones in search of some 

connective tissue that might lead to a narrative, 

and in this case that narrative proved very hard 

to fi nd. I just had lots of scenes of two characters, 

modeled more or less on myself and my older 

brother as kids, getting caught in all manner of 

odd situations. Eventually it occurred to me to 

forget about story altogether – why not? In fact, 

one thing I love about picture books is an ability 

to depart from linear narrative, and particularly 

from explanation. I think readers appreciate that 

too, the ability to freely imagine what is going on 

in each picture.

Just to give you an idea of what I mean, I’ll show 

you a couple of consecutive images with very 

spare text. ‘Never leave a red sock on the clothes-

line’ is a kind of self-contained little story of its 

own, albeit very enigmatic. [1 ]

Turning the page fi nds us in another place alto-

gether, with the cautionary line, ‘Never eat the last 

olive at a party’. [2]

For me this kind of structure, or lack thereof, actu-

ally reminds me of childhood, the memory of 

which can feel quite jumbled and discontinuous. 

At the same time, there’s a sort of emotional 

connectivity under the surface (always the same 

two boys with a particular power relationship), and 

that’s always been my main interest: how we iden-

tify ourselves, and our values and desires, within a 

changing and unexpected world.

Shaun Tan
AUSTRALIA

Shaun Tan grew up in Perth. As well as writing and illustrating world-

renowned books, he’s worked as a concept artist for animated fi lms 

such as Pixar’s WALL-E, and he directed the Academy Award-winning 

short fi lm, ‘The Lost Thing’, with Passion Pictures Australia. In 2011, 

Shaun won the Astrid Lindgren Memorial Award.

In this chapter, Shaun talks about the creation of ‘Rules of Summer’ 

and he gives a fascinating insight into his working process. This 

beautifully surreal picturebook was originally published by Hachette 

Australia in 2013, and has been translated into over twenty languages.

[1]

Ensamvargar
av Katarina Kieri
Flexband, 320 sidor
Från 15 år
Utkommer: sep
ISBN: 978-91-7813-315-4

Starkt om längtan 
och rädsla

Katarina Kieri är en av våra 
mest uppskattade författare. 
Hon skriver för både barn, 
unga och vuxna, och har 
tilldelats flera priser för sitt 
skrivande, bl.a. Augustpriset 
och Astrid Lindgren-priset.

Då såg jag henne.
Först ett hårt hjärtslag, något som fräste till 

inuti, som en hastigt uppflammande eldslåga. 
Sen blev det grått och jag kände mig uppgiven. 
Som om något kommit nära mig, bara för att 
genast vara utom räckhåll. Jag kände mig 
instängd i bilen, instängd i mig själv.

I ett annat liv, eller i en film, hade jag 
öppnat bildörren, ropat hennes namn och 
sprungit ifatt, stått framför henne och sökt 
efter ord, och det hade inte gjort något om jag 
inte hittade de rätta. Jag skulle se i de små 
rörelserna i hennes ansikte att hon förstod, 
hon skulle lyfta sin hand, vinka fram ett litet 
löfte om att ses igen.

Martin och Sasha saknar inte människor 
omkring sig, ändå går de omkring i varsitt 
eget, avskilt universum. Martin släpar runt 
på sin pappas bekymmer som ingen annan 
verkar se. Sasha känner sig inte riktigt 
hemma någonstans – inte hos mamma i den 
lilla staden, inte hos kontaktfamiljen i byn. I 
byn finns också Martins farmor och farfar, 
och hans och Sashas vägar börjar korsas.

Bilderboksmakare
av Sam McCullen
Flexband, 160 sidor
Från 18 år
Utkommer: dec
ISBN: 978-91-7813-299-7

En unik samling 
bilderbokskunskap

Böcker om böcker är en utgivning som syftar till att fördjupa, nyansera och 
– inte minst – vidareförmedla kunskapen om bilderbokens konstnärliga 

potential. I serien har vi tidigare gett ut en bok av Olof Landström och en 
bok om Kitty Crowther. Med den unika boken Bilderboksmakare vill vi 
fortsätta medverka till att samtalet om bilderboken stärks och lyfts.

Ensamvargar är en berättelse om 
två unga människor, om längtan och 
rädsla, om att ibland behöva resa långt 
bort för att hitta sin gräns. 
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Chris: As an illustrator, it’s been drilled into me 

that I need to simplify everything to communicate 

something very elemental – so I try to fi nd the very 

essence of a story and strip everything else back.

One of the things I’ve been trying with my books is 

to tell stories as much as possible through images 

rather than through words. If the story can be read 

without language, it should have the ability to be 

understood by the very young.

I’d like to think all my books are told in a way that 

someone without language could understand, 

but I think this book could be the most visual. It 

certainly has the least text. In fact, the total word 

count is a hundred and three, and ten of those 

words are ‘shh’, which I’m not sure is a word, but I 

counted it anyway.

I started sketching out ideas thinking there must 

be some way of making a chase/catch type book. 

It was sparked by seeing an incredibly inspiring 

show at the Edinburgh Fringe by Mr. Bunk called 

Swamp Juice. It brought me around to thinking 

of the Road Runner cartoons where there are 

elaborate plans which could work well visu-

ally. Quite suddenly, three goon-type characters 

trying to trap a bird popped into my head – and 

I thought it would be great if they each had a 

different plan. What I liked the best was there 

could be a drawn-out pantomime effect (similar 

to ‘A Bit Lost’ and ‘Oh No, George!’) with an 

anticipatory page-turn between ‘ready, steady’ – 

where the three position themselves to catch the 

bird – and ‘GO!’… where of course, they miss.

Finding the ending was easy as I had sort of 

come up with it in the beginning! The really 

tricky part was fi tting it into the story...

Chris Haughton
IRELAND

Chris Haughton’s fi rst picturebook, ‘A Bit Lost’ has been translated 

into over twenty languages and has won many international 

awards, including the Premio Andersen Award. Chris co-founded 

the fair trade social business, NODE, and he was listed in Time 

Magazine’s ‘Design 100’ for his work with the fair trade company, 

People Tree. Born in Dublin, Chris now lives and works in London.

In this chapter, Chris talks about the creation of his bold and 

inventive picturebook ‘Shh! We Have a Plan’. Originally published 

in the UK by Walker Books, the book has been translated into 

numerous languages including Spanish, Japanese and Swedish.

Hur skapar man spänning i – och mellan – text 
och bild? Hur växer en berättelse fram? Vad händer 
mellan skiss och färdig bild? 

I den här boken får vi möta några av världens 
främsta bilderboksmakare. De delar frikostigt 
med sig om sina lärdomar och erfarenheter 
och vi får också följa hur bilderböcker blivit till, 
från A till Ö. Det här är alltså en unik samling 
bilderbokskunskap för alla som är intresserade 
av mediet. Redaktör för boken är Sam McCullen 
som driver bloggen Picturebook makers samt 
bilderboksplattformen dPictus. 

Makare i boken
Jon Klassen

Kitty Crowther
Planeta Tangerina

Eva Lindström
Beatrice Alemagna

Chris Haughton
Blexbolex

Suzy Lee
Shaun Tan

Isol
Manuel Marsol 

Johanna Schaible
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Kitty: It was the fi ftieth anniversary of l’école 

des loisirs in 2015. I used to read those books as 

a child and loved them over and over. I’ve now 

been working with Pastel (the Belgium imprint of 

l’école des loisirs) for twenty years. One of my more 

recent picturebooks with Pastel is called ‘Mère 

Méduse’. To translate the title into English, I would 

say ‘Mother Medusa’ and not ‘Mother Jellyfi sh’. 

Even though medusa and jellyfi sh are connected. 

For me, Mother Medusa is a descendant of Medusa 

from Greek mythology. I’ll come back to that.

The English name jellyfi sh has been used since 

1796, although the term medusa was coined a 

short time before this by Linnaeus (more famous 

as Linné, the Swedish botanist. He was so famous 

that you could just refer to him as L). The Swedish 

author, August Strindberg wrote: ‘Linnaeus was 

in reality a poet who happened to become a 

naturalist’. To keep it short, Linnaeus classifi ed 

and named all the living things, and he gave jelly-

fi sh the name medusa because their tentacles 

made him think of the hair of Medusa, one of the 

three Gorgons from Greek mythology.

I remember speaking about the future with my 

eldest son Theodore, back when he was 17 (he’s 

23 now). I was trying to fi nd out what he wanted 

to do when he was older. For fun, he asked me the 

same question. I smiled, and at fi rst I said ento-

mologist (the study of insects), but after several 

arguments, we opted for biologist. 

I thought about how I love every living thing. I 

have a huge weakness for birds, fl owers, stones. 

And insects, of course. 

So I’m sorry to invade your space with jellyfi sh. 

And science notions. But I like to talk about them. 

Kitty Crowther
BELGIUM

Kitty Crowther, who is half English and half Swedish, was born 

in Brussels and lives in Wallonia in Belgium. She’s written and 

illustrated around forty books which have been translated into 

twenty languages. In 2010, Kitty won the most prestigious prize for 

children’s literature: the Astrid Lindgren Memorial Award.

In this chapter, Kitty talks about the creation of ‘Mother Medusa’, 

and she shares some enchanting sketches and illustrations. This 

striking picturebook about the maternal bond is published in 

French by Pastel—l’école des loisirs.

i l l . :  a n n e l i  f u r m a r k



Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

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

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

Nya ljudböcker


