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Våga pröva dina vingar!

Hanna Albrektson gör färgglada småbarnspärlor 
som innehåller såväl äventyr som livsvisdom, 
utan att de någonsin bli pekpinniga. Tänk bara på 
Snigel på glid eller Hönan och ägget. För att inte 
tala om Hela fina jag, som älskas av så många!

Måsen bor mitt i stan, där 
det är trångt och grått. Men 
inspirerad av en svala vågar 
måsen lyfta från kajen och bege 
sig mot sydligare breddgrader. 
Att flytta kan vara läskigt, det 
okända vet vi ju inget om. Men 

– och det får måsen uppleva – 
det kan också bli riktigt bra att 
börja om på nytt! 

Måsen
av Hanna Albrektson
Board book, 20 sidor
Från 0 år
Utkommer i maj
ISBN: 978-91-7813-392-5
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Läs också!

Lilla Piratförlaget • Kaptensgatan 6 • 114 57 • Stockholm
08-545 678 54 • info@lillapiratforlaget.se • www.lillapiratforlaget.se

Apelsinen försöker sprida glädje genom att berätta en rolig historia, 
men blir ideligen avbruten. Frustrationen stiger, ilskan tar över, 
och till slut har apelsinen glömt vad det var han skulle berätta. 
Igenkänningen är total, vi vet alla hur det känns att vilja förmedla 
något men att inte kunna. En berättelse som aldrig berättas blir 
till själva berättelsen i Emma Virkes nya fruktbok En arg apelsin. 
Läsaren möter starka känslor också i Eva Jacobsons bilderbok  
Åka vagn, som handlar om att känna sig utbytbar. En existentiell 
kris uppstår! Att hjälpa oss förstå oss själva och vår omvärld, det kan 
litteraturen verkligen bidra till. För liten som stor. 

Hur känns det att ta sin tillflykt till tunnelbanan när bomberna 
faller? Det vet alltför många. Men vi som har 
turen att inte ha erfarenheten, vi kan få 
en förståelse för hur det känns när vi läser 
Anna Woltz blandvändare Tunneln. Den 
utspelar sig i London 1940. Och det är  
just det som är det fina med böcker –  
i läsögonblicket förflyttar vi oss genom 
tid och rum! Och det är känslorna texten 
väcker som skapar själva förflyttningen. 

Glad lässommar! 
Erik Titusson, förlagschef

En känslig sommar!

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.



En arg apelsin
av Emma Virke
Board book, 18 sidor
Från 0 år
Utkommer i juni
ISBN: 978-91-7813-395-6

Den här boken handlar om apelsinen. BARA om  
apelsinen. Han kan ju så mycket. Snurra till exempel!  
I sin alldeles egna bok vill han berätta en rolig historia. 

Men vad nu?! Där kommer plötsligt bananen och avbryter!  
Och citronen stör! Och kiwin nästan retas! 
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Känslor och humor med  Emma Virkes frukter

Sagt om tidigare fruktböcker:

”En genomarbetad småbarnsbok som inbjuder 
till omläsning, prat och skratt. Kan det bli 
bättre i sin genre?”
Opsis barnkultur

”Oemotståndlig rimmad pekbok.”
Dagens Nyheter

”En av de bästa småbarnsböcker  
jag någonsin läst.”
Barnboksfamiljen

En arg apelsin är en bok 
om känslor som vi alla kan 
identifiera oss med. Det är den 
fjärde boken i Emma Virkes 
serie med fruktböcker. Emma 
Virke debuterade 2010 och 
räknas numera till en av landets 
mest nyfikna och originella 
bilderboksmakare. 

Apelsinen blir så arg, så arg att han … glömmer bort hur den 
jätteroliga historien går. Nu är hela boken förstörd! Eller?

Läs också!



Massor av bilar 
för de minsta!

Bil bil bil!
av Karin Cyrén
Board book, 18 sidor
Från 0 år
Utkommer i augusti
ISBN: 978-91-7813-394-9
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Karin Cyrén har studerat illustration och 
grafisk design på Konstfack. Hon debuterade 
som illustratör 2011, och har sedan dess både 
illustrerat åt andra och skrivit egna böcker. Hennes 
helt bildbaserade bok Maraton tilldelades 2019 
Snöbollen för årets bästa svenska bilderbok.

Bilar har så många hjul.  
Bilar är så bra. Bilar kan bli 
trasiga. Trasiga men ändå bra.

Bil
Jag skriker bil
Bil bil bil!

En småbarnsbok för de 
minsta fordonsfantasterna! 
Karin Cyrén har med sina 
småbarnsböcker Oj oj oj! och 
Hej hej hej! lyckats skapa barn-
nära äventyr i en sam tida urban 
miljö = succé! Nu kommer en 
tredje bok och ingen (som gillar 
bilar) lär bli besviken.

Svartsjukedrama  
      i bilderboksform

Tuss åker i Lallas vagn. Tuss får alltid 
åka med, uppför hela berget, ända till 
toppen och sedan tillbaka igen. 
 Men en dag får Lalla en present 

– en jättefin docka med en jättefin 
klänning! Plötsligt är det dockan som 
får åka i Lallas vagn och det finns 
ingen plats för Tuss längre. Inte i 
vagnen, och inte annars heller, känns 
det som. Vad ska Tuss göra? Kanske 
kan Tuss låna dockans klänning? 
Bara en liten stund? 

Åka vagn är ett svartsjukedrama 
som visar på de komplicerade 
känslor som kan väckas när någon 
ny dyker upp i en ordnad tillvaro. 
Ett nytt syskon i en familj, en ny 
kollega på en arbetsplats, eller 
varför inte en ny docka med vacker 
klänning i Lallas och Tuss lilla hus. 
Eva Jacobson skildrar detta med lätt 
hand och humor, utan att värja för 
de avgrundsdjupa känslorna – ett 
riktigt kammarspel!

Åka vagn
av Eva Jacobson 
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i maj
ISBN: 978-91-7813-397-0

Läs också!
Eva Jacobson är konstnär och 
bilderboksskapare som debuterade 2019 
med Morgans kafé. Sedan dess har hon 
hunnit med ytterligare två böcker, som 
hyllats av både kritiker och läsare.

Läs också!



De två små riddarna  
      är tillbaka!
Det är återigen dags för den årliga 
riddarturneringen i Klampenborg 
och prinsessan Begonia är rasande 
för att hon inte får vara med. Det 
är som att det vore rena rama 
medeltiden, tycker hon, och ber 
Rosenbuske och Bang om hjälp. 
Ytterst tveksamma ställer riddarna 
upp, men bara på villkoret att de 
själva slipper delta i turneringen.

Två små riddare tar guld följer 
upp succén Två små riddare. Den 
här gången är riddarna minst lika 
motvilliga och roliga och riddartiden 
har aldrig varit mer samtida. Det 
handlar om två små riddare – och en 
prinsessa – som inte känner sig så 
hemma i de stereotyper som omger 
deras respektive roller. Måste man 
vara tuff och modig bara för att man 
råkar vara riddare? Och varför får 
inte tjejer göra samma saker som 
killar, om de vill? Hallå, medeltiden 
går ju trots allt mot sitt slut!

Bjørn F. Rørvik är en norsk författare som rönt 
oerhörda framgångar med sina knasiga berättelser 
om de tre bockarna Bruse, som bland annat går på 
badhus, börjar skolan och åker på solsemester. Nu 
är han aktuell med serien om de två små riddarna, 
också den full av humor och galna upptåg. Livfullt 
illustrerat av Camilla Kuhn.

Två små riddare tar guld
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Camilla Kuhn
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden, 56 sidor
Från 3 år
Utkommer i maj
ISBN: 978-91-7813-393-2

En mamma väcker sina barn mitt i natten. Det är dags. Uppspelta går  
familjen ut i den vackra sommarnatten. Världen är tyst, skuggorna skiftar 
form och luften är full av nattens dofter. Tillsammans promenerar de genom 
byn och ut på landsbygden. De har ju en tid att passa! 

En nattpromenad är en prisbelönt bilderbok för alla sinnen – ett vardags-
äventyr som vittnar om vår förundran för naturen som omger oss.

Marie Dorléans är en fransk illustratör och 
bilderboksskapare. 2010 tog hon examen 
från Haute école des arts du Rhin i Strasbourg 
och har sedan dess arbetat med att illustrera 
barnböcker. En nattpromenad har belönats med 
och nominerats till flera franska utmärkelser, 
och är den första av Marie Dorléans böcker som 
översatts till svenska.

En nattpromenad
av Marie Dorléans
Översättning: Helena Stedman
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i augusti
ISBN: 978-91-7813-396-3

Vackert  
     vardagsäventyr

Läs också!



Nya knasiga äventyr  
      i Gråköping!

I trista Gråköping händer det aldrig 
någonting. Det är i alla fall vad folk 
tror. Men Sonya Hernandez och hennes 
kompisar Rickard och Stefan vet hur det 
egentligen ligger till. Tillsammans är de 
Supercoola hjältegänget som i hemlighet 
kämpar mot den onde rymdkejsaren 
Rasputin. När gänget är på väg hem en 
kväll tornar en sprillans ny sporthall upp 
sig framför dem. Varför har de inte sett 
den förut? Och hur har någon hunnit 
bygga den så fort? Deras misstankar 
verkar stämma – när stadens invånare 
bjuds in till invigning med varmkorv och 
kanelbullar visar det sig vara allt annat än 
en vanlig sporthall. Rasputin är i farten 
igen och Supercoola hjältegänget är de 
enda som kan stoppa honom!

 Supercoola hjältegänget  
 och sporthallens hemlighet
 av Johan Wanloo
Inbunden, 72 sidor
Från 6 år
Utkommer i juli
ISBN: 978-91-7813-398-7

Serietecknaren Johan Wanloos böcker om 
Supercoola hjältegänget är rikt illustrerade 
och fulla av humor som får läsaren att kikna 
av skratt. De färgsprakande bilderna och 
berättelsens galna upptåg gör böckerna perfekta 
för den som just börjat läsa själv.

Läs också!

Storslaget och actionfyllt  
     för nybörjarläsarna

Den gömda dalen
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden, 88 sidor
Från 6 år
Utkommer i aug
ISBN: 978-91-7813-373-4
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Den gömda dalen är den tredje och avslutande 
delen i den fristående trilogin Örnfolkets 
hemlighet. Patrik Bergström skriver storslagna 
fantasyäventyr för nybörjarläsarna – episka och 
actionfyllda, men utan att bli krångliga eller 
långrandiga. Filippo Vanzos dramatiska bilder 
bidrar till berättelsens djup och tempo.

Läs också

Den trofasta örnen Aquila bär de 
små örnmänniskorna Remus och 
Ardele genom en stekhet öken. De 
har hört talas om en magisk källa, det 
gäller bara att de hittar den innan 
ärkefienden Clydas hinner dit. Till sin 
hjälp har de sin nyvunna vän, pojken 
Jabari, som verkar kunna det mesta 
om att överleva bland de oändliga 
sanddynerna. Från sin kamels rygg 
leder han vant ekipaget framåt. Vad 
de inte har räknat med är att de höga 
bergen är hem för en stor flock vilda 
örnar, inte alls tama och vänliga som 
Aquila. Kan magin i Maximus ring 
rädda vännerna från de vilda djuren?



Vardagsnära om vänskap 
      och drömmar

Världens bästa Molly och  
den nya skolan
Text: Sabine Lemire
Bild: Signe Kjaer
Översättning: Sara Ohlsson
Inbunden, 80 sidor
Från 6 år
Utkommer i juni
ISBN: 978-91-7813-380-2

Älskad klassiker i ny utgåva

Trollkarlens elefant
Text: Kate DiCamillo
Bild: Yoko Tanaka
Översättning: Ulla Roseen
Inbunden, 208 sidor
Från 9 år
Utkommer i maj
ISBN: 978-91-7813-034-4

När en spådam dyker upp på 
torget i staden Baltese finns 
det bara en fråga för den 
föräldralösa Peter att ställa: 
Lever hans syster? Och i så 
fall, hur ska han hitta henne?

Spådamens svar är att en 
elefant ska leda honom till 
henne och detta sätter igång 
en kedja av händelser, den 
ena mer otrolig än den andra. 
Kan det verkligen vara sant?

Kate DiCamillo är en av våra mest älskade 
berättare. Trollkarlens elefant kom ut första 
gången på svenska 2009 men i samband med 
den animerade Netflix-filmen som släpps i år 
kommer den nu i ny utgåva!

Molly ska börja i en ny skola 
där hon inte känner någon. 
Hennes föräldrar säger att 
hon snabbt kommer att få 
nya vänner, men hur får 
man det? Allt hade varit så 
mycket enklare om Mollys 
bästa kompis Ellen varit där. 
Och tänk om Ellen glömmer 
henne nu, när de inte längre 
ses varje dag? Som tur är går 
det en tjej som verkar snäll i 
den nya klassen. 

Världens bästa Molly och den nya skolan är 
första delen i en serie. De rikt illustrerade och 
fristående böckerna om Molly är vardagsnära 
berättelser om vänskap och drömmar, och om 
att ha världens mest irriterande och fantastiska 
lillebror. Sabine Lemire är författare och 
utbildad vid Danmarks designskola och Ècole 
supérieure des arts appliqués Duperré i Paris. 
Lilla Piratförlaget har tidigare gett ut hennes 
populära serieböcker om Mira. Signe Kjær är 
illustratör och grafisk designer och utbildad  
vid Design School Kolding i Danmark och  
Academy of Art and Design i Bratislava. 

Läs också!
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Om krig och framtidsdrömmar Spännande bladvändare   
        nu i pocket!
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Nu även  

som ljudbok!

Tre av oss övervann allt. Bomberna, 
bränderna, nätterna. Vi är kvar. Och 
nu börjar livet! 

London. September 1940. Natt efter natt 
faller bomberna. Ella tar skydd med sin 
lillebror i tunnelbanans tunnlar. Där 
ligger människor tätt, som sardiner. 
Bland dem finns fixaren Jay som 
försöker överleva bäst han kan på egen 
hand. Där finns också Quinn som rymt 
från sina föräldrars förnäma gods för att 
hjälpa till som volontär på ett sjukhus. I 
skydd av tunnelns mörker börjar de fyra 
ungdomarna berätta för varandra om 
sina liv och framtidsdrömmar. Mellan 
dem uppstår en stark vänskap som inte 
ens döden kan hota. 

Anna Woltz tillhör vår tids stora berättare för barn och hennes 
böcker finns utgivna runt om i världen. Hon hyllas bland annat 
för sitt sätt att fånga läsarna från den allra första meningen. 
Tunneln är hennes fjärde bok på svenska, efter Alaska,  
Gips – eller när jag fixade hela världen på en dag och Hajtänder.

Tunneln
av Anna Woltz
Översättning: Joakim Sundström 
Flexband, 232 sidor
Från 12 år
Utkommer i augusti
ISBN: 978-91-7813-390-1

Bad girls
av Jennifer Mathieu
Översättning: Carina Jansson
Pocket, 368 sidor
Från 15 år
Utkommer i maj
ISBN: 978-91-7813-399-4

Sagt om Anna Woltz tidigare böcker:

”Anna Woltz är skicklig i att sätta fingret på de ömma punkterna, 
men gör det med humor och en rapp berättarstil. Det som är 
tungt och jobbigt förvandlas till något hanterligt.”
Dagens ETC

”Alaska är en varm, osentimental berättelse som går  
rakt in i hjärtat.”
Aftonbladet

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. 

”en bok på liv och död med ett matchande driv i berättelsen”
Sveriges Radio

”Det är en berättelse om svek och lojalitet, styrka och mod.  
Spänning och starkt berättardriv gör den till en bladvändare.”
Dagens ETC

”Tänk dig Grease som möter Romeo & Julia – där  
har du Bad girls.”
Mariestads-Tidningen

Våren 2023 kommer ny säsong av Shadow and Bone på Netflix! 

Har du läst böckerna  
av Leigh Bardugo?



Upptäck fler böcker från
Lilla Piratförlaget!
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BARA 
RUMPOR

BARA 
RUMPOR
på camping

ANNIKA LEONE
BETTINA JOHANSSON
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