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Sätt lite fart på dina
spegelneuroner!
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Lilla sni

Någonstans bakom pannloben gömmer de sig. Små neuroner
som avger impulser när vi ser någon annan göra något. Till
exempel om någon skrattar, så får vi impulsen att själva skratta.
När vi ser någon gråta, så väcks känslan av att vi också vill gråta.
Vi speglar känslan hos den vi möter, i verkligheten, men också i
litteraturen.

Lilla snigel beger sig iväg – helt själv!
Ett sånt äventyr! På vägen möter Lilla
snigel andra sniglar, till och med såna
som inte har skal. Ibland, till exempel
på grusvägen, går det trögt, men på
andra ställen får Lilla snigel upp en
väldig fart. Faror dyker också upp – då
gäller det att akta sig!

Tänk vad fint – att vi kan leva oss in så i varandra så mycket
och på det sättet känna empati och gemenskap. I vår ger vi ut
flera böcker som berör känslor på olika vis. I Lilla Molnet får vi
följa med på en känslomässig berg- och dalbana och i Gusten
gråter finns det ingen hejd på tårarna … eller? Bilderboken Azins
längtan skildrar känslan av att längta efter frihet. Det finns alltså
alla förutsättningar att motionera sina spegelneuroner i vår! Och
det behövs alltid – att kunna se sig själv i andra (och tvärtom) är
grunden för solidaritet och ett demokratiskt samhälle.

Till slut tycker Lilla snigel att det
räcker med äventyr, och vill hem igen.
Men hur hittar man vägen tillbaka?
Och vad är egentligen hemma, när
man bär hemmet med sig på ryggen?!

Erik Titusson

f o t o : p r i vat

Hanna Albrektson är författare och illustratör,
född 1977. Hon har fängslat och charmat de yngsta
läsarna med böcker som Bilar på väg, Hela fina jag
och Hönan och ägget. Nu kommer en berättelse om
en egensinnig och äventyrlig snigel!
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Läs också!
Snigel på glid
av Hanna Albrektson
Board book, 20 sidor
Från 0 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-328-4

Bibbi är tillbaka!

Stora känslor
hos en liten gris

Bibbi känner sig stor, i alla fall
stor nog att passa Lasse! Hon kan
faktiskt hålla kopplet helt själv,
mamma behöver INTE hjälpa till.
Tyvärr håller inte mamma med, utan
knyter fast kopplet i Bibbis vagn
när de går på promenad. Men när
mamma stannar för att praaata, ja
då tröttnar både Bibbi och Lasse.
Lasse bestämmer sig för att sticka
och nu gäller det för Bibbi att hänga
med i svängarna!

Den lilla grisen Gusten gråter
när han ska till förskolan.
Han gråter när han måste äta
upp spaghettin. Sedan gråter
han när någon annan äter
upp spaghettin! Ja, Gusten
gråter mest hela tiden.
Men så plötsligt gråter
lillebror – vad gör Gusten då?

Det här är fjärde boken om Bibbi –
ett nytt äventyr i barnens Bibbi-otek!

Sagt om tidigare böcker:
”Bibbi-böckerna är smått geniala i sin
kaxiga enkelhet.”
– Dagens Nyheter
”Helt enkelt så händelserikt som det
brukar vara, på riktigt.”
– Vi läser

Sara Gimbergsson är makalöst bra på
dramatik för de minsta läsarna. Och
Gusten är en riktig drama-gris! Precis
som man själv kanske kan känna sig,
vissa dagar när inget blir som man vill.

Gusten gråter
av Sara Gimbergsson
Board book, 20 sidor
Från 0 år
Utkommer: januari
ISBN 978-91-7813-329-1

Bibbi passar Lasse
Text: Ingrid Ohlsson
Bild: Charlotte Ramel
Board book, 20 sidor
Från 0 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-330-7

ckså!

Läs o

[Bibbi äter smörgås, Bibbi på
promenad, Bibbi sparkar boll]

Galet roligt av författaren
till Bockarna Bruse
Kling, klang, klink, klånk!
Riddarna ger sig av till den
stora riddarturneringen
i Klampenborg. Eller …
inte alla riddare. Riddare
Rosenbuske och riddare
Krasch-Bang dröjer sig
kvar i omklädningsrummet,
de är inte alls sugna på
turnering. Dessutom kan Rosenbuske
inte bestämma sig för om han ska välja
de leopardmönstrade stövlarna eller
de svarta, spetsiga. Just då kommer
självaste chefen – Kungen.
Prinsessan är borta! Antagligen
tillfångatagen i drakens grotta.
Två riddare måste rädda henne
omedelbart … Och eftersom alla andra
är på turneringen finns det ju bara två
tillgängliga kandidater: Rosenbuske och
Krasch-Bang. Motvilligt beger sig de
två riddarna iväg – en drake är ju inget
gosedjur direkt. Och inte är de särskilt
intresserade av prinsessor heller.

Två små riddare
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Alice Bjerknes Lima de Faria
Inbunden, 52 sidor
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-324-6

Ny bilderbok om
älskade favoriter
Nyckelpigan Piggan har en stor fin
krusbärsbuske i trädgården och alla
bären är mogna. Här ska plockas
och syltas! Under rabarberbladen,
i skuggan, sitter suggorna och
spelar spel. De är inte alls sugna på
att hjälpa till. Vilket slöseri, tycker
Piggan, att bara sitta där i mörkret
istället för att vara ute i solen.
Plötsligt dyker Piggans syster upp,
med alla sina sju småpiggor. Då blir
det liv i luckan! Kanske är det inte
så dumt där under rabarberbladen
trots allt?

En riktig k

lassiker!
Lena och Olof Landström har tidigare berättat om
piggorna och suggorna i fyra högläsningsböcker – nu
får vi för första gången möta dem i bilderboksform!
Med humor och värme visar Lena och Olof på livet
som småkryp i en stor värld.

Bjørn F. Rørvik är författaren som fått
hundratusentals barn att kikna av skratt
genom sina böcker om Bockarna Bruse. Nu
presenterar han en ny galet rolig äventyrssaga
om två riddare och en försvunnen prinsessa!
Med bilder av Alice Lima de Faria och i
översättning av Pija Lindenbaum.

Småpiggor i farten
Text: Lena Landström
Bild: Olof Landström
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-331-4

Om frihet och mod
I en stad uppe bland träden bor Azin
med sin familj. De är fåglar, men
ingen flyger. Ugglan har bestämt att
alla ska stanna på marken – det är
faktiskt för deras egen säkerhet.
Men Azin längtar. Hon längtar efter att
pröva vingarna och sväva högt och fritt
däruppe i det blå. När klasskompisen
Salman visar Azin en förbjuden bok
med flyginstruktioner – då bestämmer
sig Azin för att prova! En kväll kastar
hon sig ut. Nu gäller det bara att inte
Ugglan får syn på henne!
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Hasse och Nisse är på väg till ett kalas när
Nisse plötsligt saknar sin svans. Den finns
ingenstans, hur mycket de än letar! Då måste vi
gå till doktorn, säger Hasse.
Doktorn har inga lösa svansar, men kommer
med andra förslag. Vad sägs om till exempel
en slips? Vad är en slips? frågar Nisse. Nåt
man har när man ska vara fin, svarar Hasse.
Det passar ju utmärkt, när de ska på kalas och
allt! Sagt och gjort, doktorn syr fast den nya
slipssvansen. Nu är det bara att bege sig till
kalaset! Men vad är det som ligger där borta
och skräpar? Kan det vara …? Och vem sitter
den fast i …?!
Svansen är lös är ett äventyr med oväntade
vändningar och stor humor! Skriven och
illustrerad av konstnären Eva Jacobson som
tidigare utkommit med bilderboken Morgans kafé.

Azins längtan är en bilderbok om att längta efter en frihet som man
djupt inom sig förstår att man är värd. Det är också en bok om att ha ett
stort mod i en liten kropp. Peimaneh Mollazehi debuterade 2020 med
mellanåldersboken Den riktiga solen, som hyllades av såväl kritiker som
läsare och som nominerats till Barnradions bokpris. Lotta Geffenblad är
illustratör, känd för bland annat böckerna om Prick och Fläck och böckerna
om Aston. 2009 tilldelades hon Elsa Beskowplaketten för sin samlade produktion.

Azins längtan
Text: Peimaneh Mollazehi
Bild: Lotta Geffenblad
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-332-1

Sagt om Morgans kafé:
”en stark debut”
– Smålandsposten

Svansen är lös
av Eva Jacobson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: februari
ISBN: 978-91-7813-333-8

”Jacobson berättar fint och
nyanserat om solidaritet,
vänskap, lurendrejeri och
acceptans.”
– Göteborgs-Posten
”En varm och genuin debut”
– Lokaltidningen Landskrona

Om alla slags känslor

Möt Thomas!
Det här är Thomas. Thomas
har en gul skjorta och blå
byxor. Han har också en
mobiltelefon som är smart.
Och en liten bil. Det är en
röd liten bil. Faktum är
att Thomas har massor av
saker. De går att använda i en
mängd olika situationer, och
ibland också samtidigt. Till
slut blir Thomas trött. Vilken
tur att han har en soffa att ta
en tupplur i! En vit soffa.

I Emma Virkes och Fumi Koikes nya
bilderbok Lilla molnet får läsarna
följa med på en berg- och dalbana av
känslor. Tidigare har de tillsammans
skapat den hyllade bilderboken
Sången från andra sidan havet som
också finns som musiksaga.

Lilla molnet
Text: Emma Virke
Bild: Fumi Koike
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-260-7

foto: stefan tell

Det är sommar. Himlen är
alldeles klar och så där knallblå.
För alla moln har tagit semester.
Alla utom ett litet moln, som de
visst råkat lämna kvar. Men jag
kan klara mig ändå, tänker Lilla
molnet. På badstranden finns det
säkert någon som behöver skugga.
Men riktigt så enkelt går det inte
att få nya vänner. Ingen vill veta av
molnet, inte ens ekorren i trädet
som inte vill bli våt. Då stänger
Lilla molnet in all gråt och blir
alldeles mörkt och tungt.

Thomas
av Anna Höglund
Inb, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: januari
ISBN: 978-91-7813-334-5

Thomas är en bok om saker som omger oss, och
vårt förhållande till dem. Med utgångspunkt
i Grete Janus och Morgens Hertz klassiska
småbarnsbok Nalle från 50-talet berättar
Anna Höglund om livet idag och vår konsumtion.
Anna Höglund är en av Sveriges främsta
illustratörer och var senast aktuell med Didi och
Gogo väntar på bussen (2021), en fri tolkning av
Samuel Becketts pjäs I väntan på Godot.

Häng med Prinsen
på äventyr!
Prinsar är djärva, starka och modiga.
De vågar nästan allt! Men de gillar också
att stanna hemma och ta det lugnt,
och ganska ofta behöver de ta hjälp av
prinsessor för att klara sig ur knipan.

Det finns ett gammalt, övergivet
hus i Vilunda, ett hus som kallas
för spökhuset. Och nu säger folk
i stan att de faktiskt sett spöken
där – på riktigt! Ägaren till huset,
Hilda, är inte så bekymrad över
spöken, men hon skulle gärna
hitta de försvunna smyckena
som hennes mamma gömt
därinne någonstans. Tänk vad
man skulle kunna göra med dem!
Det här låter som ett uppdrag
för Mysterieklubben, tänker Carl
och Amanda, och sent en kväll
smyger de i hemlighet ut för att
undersöka saken …

När Per Gustavssons bok Så gör
prinsessor släpptes första gången för
nästan 20 år sedan slog den ner som en
bomb i bilderbokslandskapet. Sedan dess
har det kommit flera berättelser om både
Prinsessan och hennes kompis Prinsen –
som vänder upp och ner på könsrollerna
på sitt alldeles egna sätt. Nu har vi samlat
fyra populära berättelser om Prinsen i en
praktfull samlingsvolym!

Per Gustavsson är en av våra mest populära
bilderboksmakare. Hans charmiga och roliga
böcker älskas av nya barn år efter år.

Läs också!

Spänning, action –
och spöken!
Patrik Bergströ
m Filippo Vanz
o

och spökhuset

Boken innehåller:
När prinsar blir förtrollade
När prinsar fångar drakar
När prinsar råkar i äventyr
När prinsar stannar hemma.

Stora boken om Prinsen
av Per Gustavsson
Inbunden
Inb, 120 sidor
Utkommer: januari
ISBN: 978-91-7813-339-0

Mysterieklubben och spökhuset
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inb, 88 sidor
Från 6 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-335-2

Mysterieklubben och spökhuset bjuder på
spänning och action! Patrik Bergströms
händelsedrivna berättelse matchas
perfekt med Filippo Vanzos dramatiska
illustrationer. Det är sjätte delen om
barnen i Vilunda som löser fall i smyg,
genom att följa Mysterieklubbens motto:
Modig och klok.

Hedda fyller år och det är åtta
ljus på tårtan när mamma och
pappa ä-n-t-l-i-g-e-n kommer
sjungande! Men det är inte sången
som Hedda lyssnar efter, utan ett
annat ljud. Någon liten som gnyr?
Någon med tassar? Mamma och
pappa vet ju att Hedda bara önskar
sig en sak: en hund!
Men Hedda får ingen hund på sin
födelsedag … hon får skejtargrejer!
Och en anteckningsbok. Hedda
bestämmer sig för att skriva allt
hon kan om hundar i den. Sen
ska hon visa den för mamma, då
kommer hon att förstå att Hedda
är hundexpert. Det är klart att hon
kan ta hand om en egen hund!

En hund till Hedda
Text: Pernilla Gesén
Bild: Emma Göthner
Inb, 160 sidor
Från 6 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-316-1

f o t o : g u s tav g r ä l l

Hedda älskar
hundar!

En hund till Hedda är Pernilla Geséns och
Emma Göthners första gemensamma
bok. Vi får följa Heddas uppfinningsrika,
hjärtknipande och roliga kamp för att få en
hund. Genom Heddas hundbok får vi också
lära oss en massa intressanta fakta om hundar!

Om familjehemligheter ...

Om vänskap och familj
av favoriten Anna Woltz

Harriet har allt. Tillsammans med sin
filmstjärnevackra mamma pendlar
hon mellan villan i Provence, huset vid
kusten och våningen i Madrid. På varje
ställe står ett piano – Harriet har spelat
så länge hon kan minnas och tävlar
numera på internationell nivå. Men
trots att hon kan säga ”tack” på fem
olika språk, sova i ett nytt rum varje natt
och få allt hon pekar på, så är det något
som skaver.
För är inte mammas besatthet av
Harriets pianospelande lite märklig?
Hur fick hon egentligen brännskadan
på sin hand, och varför hålls det gröna
skåpet i huset vid kusten alltid låst?
Harriet tror att hemhjälpen Daisy kan
sitta på svaren. Daisy, som funnits där
sedan Harriet var baby och som verkar
veta mycket mer än hon vill säga …

Att cykla runt hela sjön – 360 kilometer – tar
en hel dag och en hel natt. En vansinnig idé,
men Atlanta har bestämt sig för att klara av
det. Vad ska man annars göra när man väntar
på provsvar som ska komma nästa dag? Otur
att hon nästan direkt krockar med Finley,
som också är på flykt från något. Eller är det
tur? Oavsett slår de följe. I packningen har de
vattenflaskor, tolv frallor – och hajtänder. Man
behöver vara rätt utrustad för att möta sitt öde!
Atlanta är orolig för sin mamma,
och Finley är förbannad på sin.
Tillsammans ger de sig i väg på en
cykeltur som ställer allt på ända.

Anna Woltz är en mästare
på att skildra vänskaps- och
familjerelationer. Trots svårigheter
och motgångar så brinner hennes
romaner av livsglädje!

Cecilia Lidbeck har skrivit
en tät och stämningsfull
roman om att hitta sig själv
trots att det ibland känns
som att man inte ens finns.
Om familjehemligheters
förödande förmåga att
binda människor samman
samtidigt som de gör
verklig närhet omöjlig.

foto: siri lidbeck

H som i Harriet
av Cecilia Lidbeck
Inb, 256 sidor
Från 9 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-336-9

Hajtänder
av Anna Woltz
Översättning: Olov Hyllienmark
Inb, 95 sidor
Från 9 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-327-7

Läs också!

Om syskonkärlek från
två ungdomsboksmästare
En dag är Ezras syster, Bea, plötsligt
bara … borta. Hon har inte berättat för
någon vart hon ska, eller ens att hon tänkt
sticka. Inte för Ezra, inte för pojkvännen,
inte för sin bästa vän. Ezra förstår först
ingenting. Men så hittar han en lapp med
en mejladress som han inte känner igen.
Kan den leda honom till systern?
I Om du lämnar mig här berättas
syskonens historia genom Ezra och Beas
mejlkonversation, som tar sin början
efter försvinnandet. Det är en ömsint och
hoppfull bok om att röra sig framåt, bort
från svåra hemförhållanden och mot en
ljusare framtid. Om hur man hittar hem
när man egentligen aldrig haft något.

1964, Texas.
Det finns duktiga, snälla flickor. Evie
Barnes är inte en av dem. Det är inte hennes
kompisar heller – de är högljudda, klär sig
utmanande och hänger med killar. Framför
allt skyddar de varandra i alla lägen, speciellt
mot de som anser sig vara lite finare.
En dag är Evie med om någonting
fruktansvärt – och den som då skyddar
henne är någon Evie aldrig trodde skulle
stå på hennes sida. Hon blir tvungen att
ifrågasätta alla principer hon någonsin levt
efter, för att komma underfund med vem
hon egentligen är och var hennes lojalitet
ligger.
Bad girls är en svindlande berättelse om
hemligheter, mord och kvinnlig vänskap.
Ett tonårsdrama som utspelar sig i
60-talets USA, men med tankeströmmar
som virvlar hela vägen fram till dagens
ungdomsgeneration.

foto: louis kapeleris

Jennifer Mathieu har tidigare utkommit
foto: william morris

Om du lämnar mig här är David Levithan
och Jennifer Nivens första gemensamma
roman, men de är båda ungdomsboksgiganter
i egen rätt. Levithan har skrivit en mängd
ungdomsromaner, bland annat Jag, En
och Dash och Lilys utmaningsbok
(tillsammans med Rachel Cohn). Nivens
genombrottsroman Som stjärnor i natten
kom som Netflix-film 2020 och hennes
senaste bok Andetag släpptes våren 2021.

Feministiskt tonårsdrama
av författaren till Moxie

med ungdomsromanen Moxie, som älskades
av både läsare och kritiker och som även blev
långfilm regisserad av Amy Poehler. Nu är
hon tillbaka med en ny bok i samma anda!

Läs ock
Om du lämnar mig här
av Jennifer Niven & David Levithan
Översättning: Ylva Stålmarck
Flexband, 336 sidor
Från 15 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-338-3

så!

Sagt om Moxie:
”Den här boken är en vitaminkick
i mörkret, en feelgoodbok och
kampskrift samtidigt och borde
läsas av alla mellan 12 och döden.”
– Smålänningen
”årets mest medryckande läsning”
– Vi läser

Bad girls
av Jennifer Mathieu
Översättning: Carina Jansson
Flexband, 304 sidor
Från 15 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-337-6

Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

Följ oss i sociala medier!

Läs vårt nyhetsbrev!

Facebook: Lilla Piratförlaget
Gilla Böcker

Evenemang, nyheter och extramaterial –
prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Instagram: @lillapiratforlaget
@gillabocker

Anmäl dig på vår hemsida eller
skriv till info@lillapiratforlaget.se

