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Låt fantasin flöda!
När Bojan blickar ut genom sitt fönster får han plötsligt syn på en ...
ALLOMORF! Är det feberdrömmar som vi får följa med i? Eller Bojans
livliga fantasi som spelar honom ett spratt? Sara Lövestam ger inte ett
entydigt svar i sin roman Allomorferna. Och det är ju inte så lätt att
veta – gränsen mellan verklighet och fantasi är vidöppen hos barn –
och i barnlitteraturen.

Gissa
och vänd
blad!
Doris bakar kaka, dukar
och gör fint. Sedan är det
bara att vänta på gästerna ...
Till slut knackar det på
dörren. Vem är först? Och
när kommer Björnen? När
alla gäster har kommit får
man äta tårta. Men då låter
det som att någon mer vill
komma in …

Finns Jussis eget lilla hus, som han hela tiden berättar om för sin
familj i Anna Höglunds I mitt lilla hus? Både ja och nej är nog svaret
i denna nyskapande upptäckarbok. En annan av vårens böcker i
vilken verklighet och fantasi flyter samman är Marie-Louise Ekmans
Godnattsagan eller sagan om Rebecka och mormor.
Är sovrummet ett fysiskt rum, eller är
sovrummet en plats i fantasin – en dröm?
Läs och förundras!

Sar a
Gim ber gss on

Erik Titusson, förlagschef

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

Vem kommer på kalas? är en härlig gissa-ochvänd-blad-bok av Göteborgsbaserade författaren
och illustratören Sara Gimbergsson. Med en varm
palett och utsökt känsla för dramaturgi för de minsta
har hon skapat en ny favorit som kommer att glädja
många läsare!

Kom i kontakt med oss!
Försäljning: Linda Widman, linda@lillapiratforlaget.se
PR och marknad: Elin Eirefelt, elin@lillapiratforlaget.se
Lilla Piratförlaget grundades 2011 och ger ut böcker som
roar och oroar, väcker känslor och stannar kvar. För
utgivningen av ungdomsböcker står Gilla Böcker, och i
samma förlagsgrupp finns även Alfabeta Bokförlag.
Lilla Piratförlaget • Kaptensgatan 6 • 114 57 • Stockholm
08-545 678 54 • info@lillapiratforlaget.se • www.lillapiratforlaget.se

Vem kommer på kalas?
av Sara Gimbergsson
Board book, 24 sidor
Från 0 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-382-6

Ljudhärmande
språkglädje

Jussi bor med sina föräldrar och
storebröder och det är väl okej.
Men allt är så mycket bättre i hans
eget lilla hus! Skämten är roligare,
maten är godare och lekarna
coolare. Trots att Jussi påminner
sin familj om allt fint som finns i
hans eget lilla hus är det som om
ingen tror honom, som att det
bara finns i fantasin! Men när vi
bläddrar, och viker upp de infällda
sidorna, så får vi bevis efter bevis
på att Jussis lilla hus faktiskt finns!

ANNA HÖGLUND

God morgon, säger solen.
Kras kras, säger skorpan.
Nu sticker vi! säger pappa.
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Lilla krokodilen och pappa
krokodil åker till stranden –
där finns massor att göra! Efter
solkrämen kan man både bada
och bygga sandslott. Men till slut
är det dags att åka hem igen …
och vad säger lilla krokodilen då?
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Vad säger krokodilen? En dag på stranden är en
ljudhärmande bok och ett roligt sätt för de minsta
läsarna att upptäcka språkglädje! Bakom boken står den
italienska författaren och illustratören Eva Montanari
vars böcker getts ut över hela världen med stor framgång.

Läs ock
Vad säger krokodilen?
En dag på stranden
av Eva Montanari
Översättning: Oskar Degard
Board book, 32 sidor
Från 0 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-360-4

så!

Anna Höglund är en av Sveriges främsta illustratörer

foto: stefan tell

f o t o : p r i vat

Sagt om Vad säger krokodilen?:
”en fin och vänligt humoristisk vardagsberättelse”
–BTJ

som belönats med såväl svenska som utländska priser för
sina böcker. På Lilla Piratförlaget har hon tidigare bland
annat gett ut Om detta talar man endast med kaniner,
Att vara jag och Didi och Gogo väntar på bussen.

I mitt lilla hus
av Anna Höglund
Inbunden, 32 sidor
Från 2 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-385-7

I den nyskapande bilderboken I mitt lilla hus
låter Anna Höglund oss följa med i ett barns
vindlande fantasi. Fantasin är en faktisk
plats som vi alla kan välja att besöka. Vi bär
alla på vårt eget lilla hus – det är bara att
öppna dörren!

För nu får vi äntligen förstå
TROLLETS perspektiv. Han
som ligger där under bron och
nästan sväääääälter ihjäl. Så
här glad blir han till exempel
när mellanbocken trippar ut:

DE TRE
BOCKARNA BRUSE
Återberättad av

Illustrerad av

Mac Barnett

”Jag älskar bock! På alla sätt!
Som bock bräserad i sitt fett.
Gryta gjord på bock och ris
(men skippa riset givetvis).
Musselsoppa, fast på bock.
Bockbuljong, så god och tjock.
Till bock jag aldrig säger nej!
Åh, lilla bock, jag slukar dig!”

De tre bockarna Bruse
Text: Mac Barnett
Bild: Jon Klassen
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden, 48 sidor
Från 3 år
Utkommer i januari
ISBN: 978-91-7813-376-5

f o t o : s o n ya s o n e s

Berättelsen om de tre bockarna
Bruse?! Den har vi väl hört
i tvåhundra år, behöver vi
verkligen höra den EN GÅNG
TILL?! Jo, det visar sig att vi inte
bara behöver, utan att vi måste.

foto: moranne keeler
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Rasande rolig högläsnin

Jon Klassen

Mac Barnett är en amerikansk

Men vad händer när största bocken
Bruse kommer klampandes …? Han
är ju verkligen STOR. Är denna
boks stora bock kanske bilder
bokshistoriens största bock någonsin?
De tre bockarna Bruse är ett rasande
roligt högläsningsäventyr för liten
som stor!

barnboksförfattare som står
bakom succéserier som DubbelTrubbel och Kid Spy. Nu gör
han sin första bok tillsammans
med den flerfaldigt prisade
bilderboksskaparen Jon Klassen,
vars moderna klassiker Jag vill ha
min hatt har sålt i över en miljon
exemplar över hela världen.

Hitta och räkna i
detaljerat myller

Myllrande och
stark läsupplevelse

Elsie ligger i soffan och äter godis.
Hon borde verkligen hjälpa till
mer i stället! Det tycker i alla fall
mamma. Men mamma kan inte ana
vad som händer när Elsie kommer
igång och hjälper till!
Det börjar med att hon ska gå ut
med en hund, sedan ta hand om ett
par katter och så långt går det bra.
Men när hon ska hitta möss, älgar,
tigrar och höns – ja, då måste
läsaren hjälpa till! Det gäller att
både hitta och räkna djuren på varje
uppslag. Vad säger mamma nu då,
nu när Elsie varit så hjälpsam!?

Rävfamiljen vaknar och ger sig ut i stora
staden. Staden är full av aktivitet, men
på varje sida verkar någon sakna något.
Vem saknar luft i däcken? Vem saknar
sitt paraply? Vem saknar sällskap?
Någonstans att bo? Eller sitt gosedjur?
I det myllrande stadslivet får vi möta en
mångfald av djur och önskningar. Och när
vi hittat vem som saknar vad, kan vi fundera
på vad det innebär att sakna något – stort
eller litet. Jöns Mellgrens bilderbok kan
på så vis läsas på flera nivåer, något som
kännetecknar en stark läsupplevelse!

Hjälpsamma Elsie
av Emelie Östergren
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-384-0

f o t o : e va b j ö r k s t r a n d

Jöns Mellgren är författare, illustratör och filmare.
Han har gett ut flera kritikerrosade bilderböcker,
och hans kortfilmer har visats på en rad
internationella filmfestivaler. Vem saknar vad?
är hans första bok på Lilla Piratförlaget.

Emelie Östergren är bilderboks- och
serieskapare som debuterade 2007. Hon är
en mästare på karaktärer som kommer till
liv på sidorna – för
att inte tala om alla
detaljer som kräver
många omläsningar
för att upptäcka!
Bland tidigare böcker
återfinns till exempel
bildverket Staden
som utkom 2020.

Vem saknar vad?
av Jöns Mellgren
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-383-3

Finurligt och
humoristiskt

Bojan är hemma med feber, medan
mamma studerar grammatik. Utanför
fönstret växer en stor tall. Och när
Bojan ligger i sängen och längtar ut
får han plötsligt syn på något i ett av
kvisthålen … eller någon? En liten
rufsig filur med blå nyfikna ögon. Och
snart dyker en till liten varelse upp ur
hålet. Men då händer det som gör att
Bojan måste rycka in och hjälpa till
– en kråka nyper tag i en av filurerna
och flyger i väg med sitt byte i näbben!

Maria Jönsson är bosatt i Höganäs och är verksam
som författare och illustratör. Genom åren har hon
både gett ut en rad egna böcker och samarbetat med
andra författare. Valdemar i stora staden är den femte
boken i hennes omtyckta serie om vargen Valdemar.

Valdemar i stora staden
av Maria Jönsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-378-9

Läs o

ckså!

f o t o : p r i vat

Valdemar i stora staden är ett kärt återseende av den
lilla favoritvargen som alltid lyckas hitta finurliga sätt
att lösa dilemman på! Med en stor portion humor och
ett konsekvent barnperspektiv berättar Maria Jönsson
i såväl text som bild om staden och dess frestelser.

Det visar sig att Bojan har stor hjälp
av sina grammatikkunskaper för att
rädda den kidnappade Or!

foto: stefan tell

foto: jockum klenell

Valdemar vaknar och är hungrig.
Hungrig som en varg! Men var är
frukosten och var är pappa? Från
pappas sovrum hörs bara ett märkligt
kraxande. Det visar sig att pappa är
sjuk! Vilken tur att Valdemar är en stor
varg som kan gå till apoteket och köpa
medicin alldeles själv. Men på vägen
dit passerar man också godisbutiken …
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Allomorferna
Text: Sara Lövestam
Bild: Marcus-Gunnar Pettersson
Inbunden, 192 sidor
Från 6 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-386-4

Sara Lövestam är författare, skribent och föreläsare
som har haft stora framgångar och fått fantastiska
recensioner för sina barnböcker, romaner och
grammatikböcker. Hennes nya äventyrssaga
Allomorferna sprudlar av berättarglädje och
innehåller kluriga färgillustrationer av hyllade
illustratören Marcus-Gunnar Pettersson.

Egensinnig godnattsaga
av Marie-Louise Ekman

I Godnattsagan eller sagan om
Rebecka och mormor får vi vara
med när mormor försöker berätta
en saga. Det går inte så jättebra,
men det blir liksom fint ändå.
Och ett verkligt möte uppstår! Ett
möte över generationer, mellan
de som finns och inte längre
finns, mellan det som finns ovan
och under jord och mellan dag
och natt.
Självklart uppstår också ett
möte mellan text och bild i
Marie-Louise Ekmans bilderbok!

Godnattsagan eller sagan om
Rebecka och mormor
av Marie-Louise Ekman
Inbunden, 32 sidor
Från 6 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-387-1

f o t o : p r i vat

Marie-Louise Ekman är en av Sveriges mest älskade konstnärer. Hennes
konstnärskap kännetecknas av hur hennes egensinniga universum tar plats i en
unik bredd av uttryck, i måleri, skulptur, film, scenkonst och … bilderbok!

Marie-Louise Ekman har varit en framträdande del av det svenska
kulturlivet sedan 1960-talet. Hon är konstnär, filmare, dramatiker
och författare, samt har varit rektor för Kungliga Konsthögskolan
och chef för Dramaten. 2017 visades hennes hittills största
retrospektiv på Moderna Museet i Stockholm, där publiken fick ta
del av över 350 verk inom måleri, film och skulptur.
2018 utkom hennes kritikerrosade bok ”Få se om hundarna är
snälla ikväll …” där Marie-Louise Ekman kärleksfullt skildrat den
svåra tiden då Gösta Ekman var sjuk. Godnattsagan eller sagan
om Rebecka och mormor är Marie-Louise Ekmans första bok på
Lilla Piratförlaget.

Storslaget och fängslande
för nybörjarläsarna

Drömmen för hundälskare

Emma Göthner

Hedda
och valpen

Drottningen Regina sitter fängslad hos faraon i
palatset, det har Remus ärkefiende Clydas sett
till. Och det är upp till Remus och Ardele att
rädda henne. Till sin hjälp har de trofasta örnen
Aquila, på vars rygg de små örnmänniskorna
kan flyga och landa på palatsets tak – nu gäller
det bara att hitta vägen in! Kanske kan en ny
vän, pojken Jabari, vara till hjälp?

Läs också!

Patrik Bergström skriver fängslande fantasiäventyr.
Det är storslaget och episkt, som fantasy ska vara, men
inte krångligt och långrandigt som fantasy kan vara
– åtminstone för nybörjarläsarna! Filippo Vanzos
dramatiska bilder, ofta med svindlade perspektiv,
bidrar till berättelsens djup och tempo.
foto: felicia yllenius

Hedda och valpen är en mysig hundbok för
alla som drömmer om en egen hund. Men
den visar också på hur mycket som krävs av
ett hem som får en fyrfota familjemedlem.
Bakom kapitelboken står läsarfavoriterna
Pernilla Gesén och Emma Göthner.

f o t o : g u s tav g r ä l l

Med den allra sista magin i Maximus ring
lyckas Remus landa det jättelika tornet på en
pir längst ut i Alexandrias hamn! Det ingen
vet är att tornet i framtiden kommer att bli det
världsberömda fyrtornet i Alexandria.

Hedda och valpen

Det är pirrigt och nervöst, men snart
börjar det nya livet med Båtsman.
Det är härligt! Men också krångligt
och svårt ibland, det är så mycket
som man måste kunna. Och var
får man egentligen rasta sin hund?
Hedda fortsätter att anteckna allt
hon lär sig i sin hundbok, kanske kan
det bli en bok som fler har glädje av!

Pernilla Gesén

Äntligen ska Hedda får sin valp!
Båtsman ska han heta, det är redan
bestämt. Men det är inte bara för
Hedda att välja en valp hur som helst,
utan valpen måste också välja Hedda,
hemma hos uppfödarna.

Fyrtornet i Alexandria är den andra delen i den
fristående trilogin om Örnfolket. Den första trilogin,
Legenden om Örnfolket, utkom 2015–2017 och blev
en omedelbar läsarsuccé. Nu får vi äntligen fortsätta
vara med om Remus fantastiska äventyr!

Missa inte!
Hedda och valpen
Text: Pernilla Gesén
Bild: Emma Göthner
Inbunden, 160 sidor
Från 6 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-377-2

Fyrtornet i Alexandria
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-372-7

Sagt om En Hund till Hedda:
”en pärla för den tweenie som älskar
hundar ” – Västerbottens-Kuriren
”en perfekt högläsningsbok med
mycket att prata om”– BTJ
Utkom hösten 2022

Utkommer hösten 2023

En oemotståndlig
New York-sommar

Träffsäkert och roligt i
högt tempo
LI DB EC K
Berlins himmel lyser illande blå när
jag stiger av planet. Det är kyligt i
luften, men känns ändå vårlikt. Jag
tar av mig mössan och stoppar den
i jackfickan. Bye bye Sverige.

New York. Juni 1983.
Beth flyttar från sin lilla småstad till
ett dallrande varmt Manhattan för att
göra praktik på en prestigefylld tidning.
Allt är nytt och främmande, och inte
alltid så härligt. I rummet Beth hyr finns
kackerlackor men ingen air condition, hon
har fel frisyr och fel kläder, konkurrensen
mellan henne och de andra praktikanterna
är hård, och hon känner ingen i stan.
Så blir hon kompis med Edie, också
praktikant men vanvettigt cool, vacker och
världsvan.
Beth faller huvudstupa in i Edies värld
och det dröjer inte länge förrän de är bästa
vänner som gör allt tillsammans, och varje
het sommardag (och natt) känns som ett
äventyr. Men allt är kanske inte helt vad det
verkar vara, och under ytan i Beths värld
bubblar lögner och svek.
Med sådana vänner, vem behöver fiender?

CECI LI A

Vad gör man när bästa vännen surar,
hemmet invaderas av främlingar
och ens pappa byter flickvänner
som andra byter strumpor? Everlyn
Bea Billing åker till Tyskland. Hos
mamma Regina, berömd konstnär
med 457 träffar på Google, ska hon
äntligen leva livet. Men resan går
inte riktigt som hon tänkt …

Läs
också!

om vänskap, familjeliv och en äventyrlig resa – i högt tempo
utan att för den sakens skull tappa i djup. Kort sagt: En
roman som är extra allt! Cecilia Lidbeck har tidigare skrivit
flertalet populära böcker för barn och unga, bland annat de
hyllade mellanåldersromanerna Barnhemmet och Familjen
(som nominerades till Barnradions bokpris). Hennes senaste
bok på Lilla Piratförlaget var H som i Harriet.
Extra allt
av Cecilia Lidbeck
Inbunden, 208 sidor
Från 9 år
Utkommer i mars
ISBN: 978-91-7813-388-8

”Sommarens måste-läsning”

– The Times
f o t o : j oa n g o l d s m i t h

foto: siri lidbeck

Cecilia Lidbeck har skrivit en rolig och träffsäker roman

Med sådana vänner, av ALMApristagaren Meg Rosoff, är en skarp och
oemotståndlig roman om sommaren då
allt händer för första gången, om frihet,
lögner, kärlek och om att bli vuxen.

Med sådana vänner
av Meg Rosoff
Översättning: Ulla Roseen
Flexband, 320 sidor
Från 18 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-379-6
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Lärare? Se hit!

Nyutgåva med
nyskrivet förord

Om det var krig i Norden är
en liten bok, utformad som
ett pass. Författaren försätter
läsaren i flyktingens position
och väcker frågor om tolerans
och medmänsklighet. Boken
fick mycket uppmärksamhet
och strålande recensioner
när den utkom 2012. Nu är
den mer aktuell än någonsin
och nyutgåvan innehåller ett
nyskrivet förord av författaren.

Om det var krig i Norden
av Janne Teller
Översättning: Karin Nyman
Flexband, 64 sidor
Från 12 år
Utkommer i april
ISBN: 978-91-7813-389-5

f o t o : a n i ta s c h i f f e r - f u c h s

Föreställ dig att det är
krig – inte i Ukraina eller
i Afghanistan eller i något
annat avlägset land – utan
i Sverige, hos oss. Med Om
det var krig i Norden bjuder
Janne Teller in läsaren till ett
tankeexperiment. Genom att
vända på perspektiven får hon
oss att förstå vad det innebär
att vara flykting.

Ladda ner handledningar
till utvalda böcker på
lillapiratforlaget.se

Janne Teller har studerat statsvetenskap och
arbetat som rådgivare åt FN och EU med
konflikthantering och fredsprocesser runt
om i världen. Sedan 1995 ägnar hon sig åt sitt
skrivande på heltid och bor i New York. Bakom
bokens illustrationer står den prisbelönta danska
illustratören Helle Vibeke Jensen.
Sagt om Om det var krig i Norden:
”Om det var krig i Norden påminner om den viktigaste
av alla regler – att vi skall behandla andra som vi
vill bli behandlade själva.” – Göteborgs-Posten
”Janne Tellers samtidsdystopi frammanar en
spegelvänd flyktingrealism som kryper in under
huden. […] Det visar att Om det var krig i Norden
inte bara är en gripande och originell barnbok, utan
också en nödvändig vuxenbok.” – Dagens Nyheter
”med stor precision på liten yta lyckas Teller
förvandla tankeexperimentet till möjlig sanning.
Det är fiktionens mirakel.” – Expressen

Boktips!
Evenemang!
Extramaterial!

Facebook:

Lilla Piratförlaget
Gilla Böcker

Du missar väl inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev?
Anmäl dig på hemsidan eller mejla info@lillapiratforlaget.se.

Missa inte våra
ljudböcker!

Instagram:
@lillapiratforlaget
@gillabocker

Upptäck fler böcker från
Lilla Piratförlaget!

BARA RUMPOR I BACKEN
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RUMPOR
på camping

ANNIKA LEONE & BETTINA JOHANSSON

ANNIKA LEONE
BETTINA JOHANSSON

Claire Schvartz

Claire
Schvartz

En
natt på
insektshotellet
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MARCUS JERNBERGER

En natt på insektshotellet

KATTRESTAURANGEN

Sista chansen

Mar tin Je r n

Mar tin J e rn
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