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Sommar, sol och bok!
Som barn kan sommaren kännas som ett oändligt äventyr. Kanske
upplevs sommaren som lång eftersom man själv förändras mycket
på kort tid. På samma gång, och kanske av just den anledningen, är
förväntningarna på allt som ska ske under sommarveckorna skyhöga.
Och inte blir det bättre om man känner att alla andra i klassen har så
storstilade planer. Det får Ina erfara, när hon i Marianne Kaurins roliga
och hjärtknipande bok Semestern hittar på att hon ska resa till en exotisk
resort. Det blir ingen enkel sak att upprätthålla den lögnen!

Emma Virkes
!
frukter är tillbaka
Bananen är försvunnen. Ingen har
sett honom. Inte gurkan och inte
delfinen och inte heller den gula
fågeln, för det är väl en fågel?!

Mira med familj tillbringar sommaren på en camping, med allt vad det
innebär – till exempel gemensamma duschrum! Det blir naket (såklart!),
men Annika Leone och Bettina Johansson visar också på faran i att döma
varandra utifrån utseendet. Bara rumpor på camping utkommer i juni.

Frukterna vill överraska med ett
kalas och visst vore det tråkigt om
bananen inte kunde komma. Särskilt
som det är maskerad på gång!

Att sommaren blir solig får vi hoppas och när vi tittar upp i det blå kan vi
passa på att tacka Tant sol för allt hon gör. Om det kan ni läsa mer i Lotta
Geffenblads vackra bilderbok!
Glad sommar och glad läsning!

Efter En sur citron och En cool kiwi måste självklart
också bananen få en egen bok! Emma Virkes kluriga
bok En busig banan bjuder på spänning och dråplig
komik. Vem är det egentligen som lurar vem? Och allt
slutar med kalas såklart – en härlig fruktstund!
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av Emma Virke
Board book, 18 sidor
Från 0 år
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Om fascinationen
för plåster

foto: elisabeth dunker

Lejonet springer mot oss som
läser, lejonet vill ge oss en kram.
Men på vägen sker en olycka –
lejonet snubblar! Och slår sig!
Som tur är finns det plåster.
När lejonet är omplåstrat finns
det annat som också behöver ett
plåster. Bilen till exempel. Och
bollen. Och pusselbiten. Snart
är det plåster överallt!

Följ med djuren
till skolan!
Om ett år ska Pom börja skolan!
Men det går bara inte att vänta
ETT HELT ÅR när man längtar
så mycket och är så nyfiken. Så
en dag bestämmer sig Pom för
att besöka sina vänner djurens
olika skolor. I kaninskolan lär
man sig att läsa, skriva och
räkna. Grodorna lär sig skapa
fantastiska konstverk och rävarna
sportar. Och en sak är säker –
skoldagen blir ett riktigt äventyr.

Klara Persson är författare, illustratör och grafisk
formgivare. Hon har blivit Augustprisnominerad
flertalet gånger och har tidigare bland annat gett
ut bilderboken Försvinn dumma natt. Nu har hon
skrivit en barnnära text om fascinationen för plåster,
något som de flesta barn delar med lejonet.

Ulrika Gustafsson

Plåster överallt
Text: Klara Persson
Bild: Ulrika Gustafsson
Board book, 22 sidor
Från 0 år
Utkommer: augusti
ISBN 978-91-7813-348-2

Vi går till skolan!
av Marianne Dubuc
Översättning: Erik Titusson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-343-7

f o t o : p r i vat

är illustratör och
mönsterformgivare.
Plåster överallt är
hennes bilderboksdebut.

Precis som i Marianne Dubucs tidigare böcker
Hemma hos dig, hemma hos mig och Hurra,
vi får post! finns här massvis att upptäcka i de
myllrande bilderna. Marianne Dubuc lyckas
fånga läsarnas intresse genom att bjuda på
många parallella berättelser, en gåva som gör
att hennes böcker tål att läsas flera gånger –
det finns alltid något nytt att upptäcka!

[Bibbi äter smörgås, Bibbi på
promenad, Bibbi sparkar boll]
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SSON
ANNIKA LEONE & BETTIN A JOHAN

Mira, mamma och pappa ska
campa i familjens mysiga husvagn.
Och de lyckas hitta en fantastisk
plats precis intill sjön. Men när
pappa vaknar så upptäcker han
att de har sällskap av några typer
som nästan ser farliga ut, de har
motorcyklar och allt. En som
trivs särskilt bra på campingen är
katten Lakrits. Han träffar snabbt
en ny vän! Men en dag hittar
Mira inte Lakrits någonstans hur
mycket hon än letar. Kan han ha
gått vilse i skogen? Vem kan hjälpa
henne att leta rätt på Lakrits?

ANNIKA LEONE
BETTINA JOHANSSON

BARA RUMPOR PÅ STRANDEN
ANNIKA LEONE & BETTINA
JOHANSSO N
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ANNIKA LEONE
BETTINA JOHANSSON
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Sagt om Bara rumpor:
”en charmig lektion i
kroppspositivism”
– Dagens Nyheter
”En väldigt rolig och
genomtänkt bok som
är skriven med ett
starkt barnperspektiv”
– Barnboksfamiljen

Bara rumpor-böckerna av Annika Leone och Bettina Johansson
har blivit en riktig – ja, så är det – braksuccé! Både Annika och
Bettina brinner för att visa kroppar så som de faktiskt ser ut. I Bara
rumpor på camping visar de dessutom hur fel det kan bli när vi dömer
varandra efter hur vi ser ut. Allt berättat ur Miras perspektiv, såklart!

Bara rumpor på camping
Text: Annika Leone
Bild: Bettina Johansson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-349-9

En solig resa över året
Hej! Här är jag! Jag är Tant sol.
Jag jobbar på himlen, i gulrandig kjol.
Tidigt på morgonen stiger jag opp.
Jag tänder ljuset och värmer din kropp.

Om glädjen i att göra
saker tillsammans!

Tänk vad solen faktiskt gör och kan! Tant
sol både trixar och trollar, ser till att växter
växer och vinden virvlar. Det är faktiskt
bara på vintern som Tant sol blir svag och
måste vila, då kryper hon långsamt längs
himmelskanten och du får ta på dig mössan
och vantarna.
Följ med på en vidunderlig resa genom
året – ur solens perspektiv! Med lyrisk
känsla i såväl text som bild får vi följa Tant
sols idoga arbete, och lära oss mycket om
hennes många förmågor.

foto: klas hedengren

Med underfundig humor
berättar Philip Waechter om
fem vänner som finns där för
varandra och som njuter av en
härlig sommardag tillsammans.

Lotta Geffenblad har arbetat
som illustratör sedan 1980-talet.
Hon ligger bakom de populära
bilderböckerna om kaninerna Prick
och Fläck, bland många andra. 2009
tilldelades hon Elsa Beskow-plaketten
för sin samlade produktion.

Tant sol
av Lotta Geffenblad
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-350-5

En härlig dag med vänner
av Philip Waechter
Översättning: Erik Titusson
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-351-2

foto: stephan jockel

Tvättbjörnen vill baka äppelkaka.
Men eftersom han inte har
några ägg så beger han sig till
Räven, som i sin tur behöver en
stege. Då tar de en promenad
till Grävlingen – han har ju
allt! Men Grävlingen behöver
Björnens hjälp med en grej. Så
alla fyra (Kråkan får följa med!)
drar vidare över fälten, stannar
till vid björnbärsbuskarna och
hittar till sist Björnen där han
metar i bäcken.

Philip Waechter är en tysk författare och
illustratör bosatt i Frankfurt am Main.
Han har studerat kommunikationsdesign
och tog examen 1997. Sedan dess har
han illustrerat böcker av författare som
Kirsten Boie och Christine Nöstlinger,
men också skapat egna bilderböcker som
fått stor uppmärksamhet världen över.

Drömsk bilderbok
om att växa upp

Att laga en gryta
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Det var en gång en pojke som bodde
med sin pappa i slutet av skogen och
vid början av havet. Där hade de bott
så länge pojken kunde minnas. Ibland
spelade de fotboll. Pojken funderade
på vad som fanns bortom skogen
och havet. ”Inget speciellt”, svarade
pappan. ”I skogen finns det björn och
i havet haj, dem ska man akta sig för!”
Men åren går, pappan blir äldre och
pojken måste till slut klara sig själv.
Och han får möta såväl haj som björn!

Marcus Jernberger tog
examen från Konstfack
2020. I sin första bilderbok
har han skapat ett sagolikt
äventyr om en liten katt som
försöker hitta sin plats i
familjen, och i tillvaron. En
bok full av suggestiva bilder!

foto: stefan tell

KATTRESTAURANGEN

Kattrestaurangen
av Marcus Jernberger
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-7813-352-9

MARCUS JERNBERGER

Katten Ib växer upp på restaurangen
som familjen ägt i flera generationer.
En dag bestämmer sig Ib för att
återskapa sin morfars gamla recept.
Men det visar sig vara lättare sagt
än gjort. Ib ger sig ut i den stora och
förvirrande staden för att samla
ingredienser. Men det är nära ögat att
Ib själv blir ett skrovmål! Hur hårt ska
man egentligen hålla på traditioner?
Kanske fungerar det minst lika bra
med lite nya smaker?
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Per Gustavssons äventyr Pojken, pappan och
björnen är en berättelse om att växa upp och finna
sin väg trots att den ibland är både farlig och svår.
Det är en bilderbok för alla åldrar, som kan läsas
på flera olika plan beroende på var läsaren själv
befinner sig i livet.

Per Gustavsson är en av våra mest populära
bilderboksskapare. Han ligger bakom en mängd
älskade titlar, som till exempel böckerna om
Prinsessan och Prinsen och Familjen Knyckertz,
som var SVT:s julkalender 2021. Han har varit
Augustprisnominerad flertalet gånger, bland
annat för Den förskräckliga historien om Lilla
Hon (2017) och Sen kom vintern (2019).

Pojken, pappan och björnen
av Per Gustavsson
Inbunden, 56 sidor
Från 4 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-353-6

Praktfull högläsningsbok
med älskade favoriter

Knasig humor, action
och äventyr!

Lena Landström

Småkrypen piggorna och suggorna bor
grannar i sommarlandet. Nyckelpigan
Piggan är full av energi och vill göra
allt genast, medan suggorna är mer
eftertänksamma och filosofiska. Det
blir många krockar som livar upp! I
den här påkostade samlingsvolymen
får vi följa småkrypen under ett heltLena Landström
år. Ju mer vi läser desto mer upptäcker
vi att det som sker i småkrypsvärlden
också handlar om oss. Och genom
äventyren blir det uppenbart att
alla behövs för att det ska ordna sig.
Det här är en utomordentligt fin
högläsningsbok, vackert illustrerad av
Olof Landström.

Läs också!

Året runt med piggor och suggor
Text: Lena Landström
Bild: Olof Landström
Inbunden, 400 sidor
Från 6 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-325-3

Lena Landström ligger tillsammans med
sin make Olof bakom flera av barnens mest
älskade karaktärer, som till exempel Bu och
Bä, Nisse och Pom och Pim. Tillsammans har
paret mottagit flera priser för sina verk, bland
annat Litteraturfrämjandets stipendium,
Heffaklumpen och Astrid Lindgren-priset.

I Gråköping händer det aldrig
någonting. Det vet Sonya, som bott där i
hela sitt liv men ändå alltid sitter ensam
på rasterna. Tills Rickard flyttar till stan,
och allt börjar hända väldigt snabbt.
Plötsligt stöter de nyblivna vännerna på
ett rymdskepp inne i skogen, och det är
inte precis vänligt sinnade aliens som
dykt upp, utan den onde rymdhärskaren
Rasputin! Men när Sonya och Rickard
försöker varna sina lärare är det ingen
som tror dem. De måste samla bevis –
innan det är för sent.

Supercoola hjältegänget och zombieskolan är
en rikt illustrerad bok för 6-9, full av humor som
får läsaren att kikna av skratt och spännande
vändningar som överraskar. De färgsprakande
bilderna i kombination med de galna upptågen
gör boken till en efterlängtad berättelse för barn
som just ska börja läsa själva eller som vill lyssna
till något riktigt, riktigt roligt.

Johan Wanloo är en serietecknare
verksam i Göteborg. Han har gett ut
både seriealbum och bilderböcker, och
hans serier har synts i bland annat
Dagens Nyheter.

Supercoola hjältegänget
och zombieskolan
av Johan Wanloo
Inbunden, 80 sidor
Från 6 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-7813-354-3

Det är dags att en gång för
alla göra upp med Katarina
och de andra spökena på
Andra sidan! Och Holly
och hennes kompisar i
spökjägargänget har kanske
hittat ett sätt att besegra dem
– men det involverar farliga
resor till drömmarnas (och
mardrömmarnas …) värld.
I den verkliga världen blir
spökena i Vilaholm fler och
fler, och alla de försvunna
barnen är fortfarande borta,
precis som Hollys pappa.
Däremot har Hollys mamma,
som inte synts till på flera år,
plötsligt dykt upp. Och så är
Joakim och Holly kanske ihop,
äntligen. Men hur gör man
när man är ihop? Och hur ska
man samtidigt kunna rädda
hela Vilaholm?!

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

Sista äventyret med
Holly och spökjägarna

Martin Jern är författare,
filmregissör, manusförfattare
och producent. Spökjägare:
Sista chansen är den fjärde
och avslutande delen i serien
om spökjägaren Holly – böcker
för slukaråldern som blandar
action, skräck och humor!

Sagt om tidigare böcker i serien:
”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
”Roligt, rappt och knökfullt med skräckfilmsreferenser,
Martin Jern kan genren.”
– Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Läs också!

Spökjägare: Sista chansen
av Martin Jern
Inbunden, 240 sidor
Från 9 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-7813-355-0

Identitet och
förälskelse på högstadiet

Ett annorlunda
sommarlov

Jag blundar. Saker som har hänt i skolan spelas
upp som en film i huvudet. Elsa som går förbi mig i
korridoren och nickar ett kort hej. Albin som sa nåt
taskigt till mig på matten och ingen sa emot.
Alva. Skrattet. Ivriga blicken när hon lutar sig
närmare mig för att berätta nåt mer. Som att hon
ville prata med just mig.

Ina ska bara vara hemma på
sommarlovet, men när alla
andra i klassen berättar om sina
spännande sommarplaner hör
Ina sig själv säga att hon visst
ska åka på semester, söderut.
Hon vet inte varför hon säger det,
men lögnen växer och växer och
till slut är hon helt intrasslad.

Semestern av Marianne Kaurin är en
berättelse om vänskap, vad vi gör för att
passa in och om hur man med lite fantasi
kan skapa sin egen drömsemester.
Boken blev mycket populär bland
läsare och kritiker i hemlandet Norge
och har även vunnit det prestigefyllda
Deutscher Jugendliteraturpreis 2021.

Semestern
av Marianne Kaurin
Översättning: Sara Ohlsson
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-7813-356-7

ill: hanna albrektson

I En helt vanlig supernova skildrar
Katja Timgren den första förälskelsen med nerv
och närvaro. Men det är också en berättelse om
identitet, om att veta vem man är och om modet
som krävs för att våga stå för det.
Katja Timgren är författare och utbildad
skrivpedagog. 2004 kom debutromanen Det jag
inte säger, som belönades med Slangbellan för bästa
debut. På Gilla Böcker har Katja Timgren tidigare
gett ut ung-vuxen-romanen Allt jag vet om kärlek.

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

Grejen är bara att den nya
killen i klassen just har flyttat
till lägenhetsområdet där Ina
bor. Han kommer se att hon
inte alls åkt på semester, och
definitivt inte söderut. Men …
kanske kan han hjälpa henne
att hålla lögnen vid liv? Och
kanske kommer det som Ina
trodde skulle bli det sämsta
sommarlovet någonsin, istället
bli det bästa?

När Filip först berättade att han är kille, och inte
tjej, gick saker oväntat bra. I skolan, med mamma
och pappa och med bästisarna Lucas och Elsa. Men
sedan började högstadiet och Lucas flyttade till
Stockholm och Elsa fick nya kompisar i basketlaget.
Och Filip har liksom … blivit över. Men precis innan
sommarlovet börjar Alva i Filips klass, och slår ner
som en bomb i hans liv. Eller en supernova.

”Allt jag vet om kärlek är ytterst välskriven,
språkligt säker och har dessutom ett snyggt omslag.”
– Dagens Nyheter
En helt vanlig supernova
av Katja Timgren
Flexband, 256 sidor
Från 12 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-7813-357-4

”Det är skrivet på ett alldeles självklart och
övertygande sätt. Herregud, vad den här boken
förtjänar läsare!”
– Lisa Bjärbo & Johanna Lindbäck, Vi Läser

Ungdomsböcker
i pocket!

Romantisk och drabbande
Sommarlovet närmar sig, och sjuttonåriga Claude drömmer
om att skriva, börja på college, bli en hyllad författare, och,
möjligtvis, ha sex. Sedan släpper hennes pappa bomben –
han och hennes mamma ska separera. Sommaren ser ut att
bli eländig, tills Jeremiah Crew dyker upp – den perfekta
sommarflirten, killen Claude ska ligga med, utan att blanda
in några känslor. Det är ju ändå bara över sommaren.

Verkligheten på sociala medier
Texas låtsas vara en annan person för att få kontakt med
en kille han gillar, men snart är han indragen i en lek
med identiteter, där både vänskap och kärlek står på spel.
I ungdomsboken En stark nolla skildrar Sara Lövestam
lyhört dagens samhälle, där relationer både uppstår och
går under i sociala medier, samtidigt som hon med lätt
hand behandlar de eviga livsfrågorna.
En stark nolla
av Sara Lövestam
Pocket, 267 sidor
Från 12 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-358-1

Jennifer Niven har tidigare skrivit ungdoms

”Sara Lövestam lyckas med bedriften att skapa
spänning, vara rolig och lyfta en viktig fråga om sant
och falskt på nätet utan att bli tråkigt pedagogisk.
Det känns bara proffsigt och tankeväckande.”
– Vi Läser

romanerna Som stjärnor i natten och Om du
lämnar mig här (tillsammans med David Levithan).
Andetag är en romantisk, drabbande berättelse om
att tappa fotfästet – på mer än ett sätt.

Andetag
av Jennifer Niven
Översättning: Ylva Stålmarck
Pocket, 420 sidor
Från 15 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-7813-359-8

Nya ljudböcker!

Nu som film!
Bockarna Bruse på solsemester
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Gry Moursund
Översättning: Pija Lindenbaum
Uppläsare: Sissela Kyle
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88281-98-2

Artonåriga Joannas hjärna är som ett blinkande nöjesfält
vid högsäsong – man kan också kalla det för adhd, och
så länge Joanna äter sin medicin så är det inget större
problem. Men vad gör man när medicinen tar slut och
man inte har pengar till ny?

Två små riddare
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Alice Lima de Faria
Översättning: Pija Lindenbaum
Uppläsare: Sissela Kyle
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-7813-800-5

Jag är ju så jävla easy going är en ung-vuxen-roman
full av svart humor, action och överraskande vändningar,
skriven av Augustprisbelönade Jenny Jägerfeld. Våren
2022 blir den film under namnet Så jävla easy going.
”Jägerfeld är skarp i såväl iakttagelse- som
formuleringsförmåga och en fröjd att läsa. Inte många
kan så naturligt skildra allvarliga ämnen med så här
mycket humor.”
– Göteborgs-Posten

Jag är ju så jävla easy going
av Jenny Jägerfeld
Pocket, 288 sidor
Från 15 år
Utkommer: februari
ISBN: 978-91-7813-344-4

Jag är ju så jävla easy going
av Jenny Jägerfeld
Uppläsare: Jenny Jägerfeld
Från 15 år
Utkommer: februari
ISBN: 978-91-7813-806-7

Jobbiga tjejer
av Lisa Bjärbo, Johanna
Lindbäck & Sara Ohlsson
Uppläsare: Rakel Wärmländer
Från 12 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-7813-805-0

Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

Patrik Bergström Filippo Vanzo

och spökhuset

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

