I l l : P i j a L i n d e n bau m

välkommen till
L I L L A P I R AT F Ö R L AG E T S

Sommar & höst 2015

Fem modiga hjältar. Ett
episkt äventyr.
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Den här sagan börjar i Superglada magiska skogen,
där alla njuter av picknick, lek och fest
året runt. Allt detta tack vare dom
mystiska livskristallerna.
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Vem blir du när du läser?

Linda Widman
Förlagskoordinator
08-545 678 54
t.se
linda@lillapiratforlage

TJ88-9-2014 IMUK OXD5143 SUPER

a en bok som speglar
Visst är det härligt att läs
det inte så att riktigt
en själv fullt ut, men är
igenkänning på ett
bra litteratur handlar om
ft
yttre? Litteraturens kra
helt annat plan än det
h
oc
lva
sidor hos oss sjä
är att vi upptäcker nya
lar inte om självbend
världen. Litteratur ha
änningen i det allmänspegling, utan om igenk
r
äl vuxna som barn. Nä
mänskliga. Det gäller såv
jag Doris som proteste
jag läser Doris drar ÄR
jag läser Som eld ÄR jag
rar mot sin familj. När
mande förälskad, och
Anna som blir himlastor
i mitt huvud så våndas
när jag läser En planet
tar stora risker när han
jag med Standish som
ens bluff.
försöker avslöja diktatur

Superglada magiska skogen är
–
berättelsen om fem modiga hjältar
,
älva
en
en faun, en trädgårdstomte,
på
en enhörning och en svamp –
ett episkt äventyr. Deras uppdrag är
att återföra de magiska livskristal
lerna som har stulits av de elaka
trollen. På resan tvingas de slåss mot
krigarpingviner, zombiekaniner och
picknickförstörande bin. Till slut står
ter!
de öga mot öga med ondskans mak

HELT OKEJ
FISKESTÄLLE

SOCKERVADDSGROTTAN
Co_edition

HAPPY MAGIC FOREST W:280mmXH:280mm

n
a höra att pojkar inte ka
Till exempel får jag oft
.
on
ers
dp
ka som huvu
läsa en bok med en flic
,
en bok för just mitt barn
är
Eller att det här inte
,
tis
lan
rt, gay, straight,
eftersom hen är vit, sva
hipster osv.

Fem modiga
hjältar.
Ett episkt
äventyr.

S U P E RG L A DA
MAGIskA
SKoGEN
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 ftare
tur handlar allt o
Samtalet om barnlittera
vikten av att kunna
om identifikation. Om
dpersonen. Eller
identifiera sig med huvu
sig
i att kunna identifiera
snarare – det omöjliga
nar en själv till det yttre.
med någon som inte lik

Erik Titusson
Förlagschef
08-545 678 54
erik@lillapiratforlaget.se

Tolkien för
k n a t ta r !

S U P E R G L A DA M
AG I S K A S KO G E
N

Vem blir du
när du läser?
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Superglada magiska skogen
är Matty Longs debutbok.
Hans kombination av knäppa
karaktärer, detaljerade
illustrationer och respektlösa
tolkning av klassiska äventyr
gör Superglada magiska
skogen till en bilderbok för
hela familjen!

Madeleine Lawass
Försäljningschef
08-412 13 55
t.se
madeleine@piratforlage

Erik Titusson
Lilla Piratförlaget
Kaptensgatan 6
114 57 Stockholm
info@lillapiratforlaget.se
www.lillapiratforlaget.se
Foto: Anna-Lena Ahlström
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g
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Översättning: Erik Titu
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer i september
-1
ISBN: 978-91-87707-26

Mångbottnad
bilderbok av um
a
b
n
e
d
n
i
L
Pija
Doris sitter i sandlådan och bygger en
väg. ”Kom med en gång”, ropar mamma,
men Doris har inte gjort färdigt. Familjen
ska på kalas och kalaskläder ska på. Doris
vill inte om hon måste ha klänningen.
Och varför får den där Egon strössla
tårtan?
Doris bestämmer sig för att dra. Hon
drar över bergen, till andra länder. Till
ett ställe hon inte vet, där man får ha
vilka kläder man vill. Över berg och djupa
dalar, ända tills hon kommer fram till det
äckliga diket.
Doris drar
m
av Pija Lindenbau
Inbunden 40 sidor
Från 3 år
ber
Utkommer i septem
7-38-4
ISBN: 978-91-8770

Doris drar är Pija Lindenbaums första
bok på Lilla Piratförlaget – en mång
bottnad bilderbok om kampen att få
bestämma själv, trots att man är liten.
Hur barns stora känslor lätt blir för
minskade. Och ilskan som väcks när
man inte känner sig sedd eller tagen på
allvar!

Pija Lindenbaum är en av Sveriges
främsta bilderboksskapare. Hon är
flerfaldigt prisbelönad och hennes
böcker är psykologiska dramer fyllda
av humor och originalitet.
Foto: Ulrica Zwenger

Så jag vandrar vidare. Man vet aldrig
vart jag hamnar. Dom tror väl att jag
går till dagiskojan. Men det gör jag inte.
Jag går över bergen. Sen kommer jag till andra
länder, där jag inte förstår vad dom säjer.
Och sen till Göteborg. Nu kommer
Elsa med stortjejerna.
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Cornelis är förkrossad! Hans älskade
häst Harry
ska säljas. Gänget på Lilla Extra mås
te göra något.
Men vad?
Allt ser hopplöst ut ända tills Thi får
en idé. Men
kan den verkligen fungera?

Filmen handlar om en hund som springer
ensam i regnet. Hon letar efter sin matte.
Petter snyter sig ljudligt i näsduken.
Thi kramar sin kudde, men Cornelis
bara
gäspar och ser uttråkad ut. Då ringer
telefonen.
– Jag tar det säger Cornelis.

Klass 1A ska åka på utflykt till en gård där det finns
djur. Kaniner, hönor och hästar med blanka manar
och snälla ögon.
Stella och Tyra älskar hästar! Men vem är egent
ligen bäst på häst?

När han kommer tillbaka till de andra,
står han alldeles tyst.
Petter pausar filmen.
– Vad är det? frågar han.
Cornelis ögon fylls med tårar.
– De ska sälja honom, viskar Cornelis.
– Vem då? frågar Thi.

Tidigare utgivna titlar i se

tgivna titlar i serien
are u
g
i
Tid
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Lilla Extra: Rädda Harry
Text: Martin Widmark
Bild: Kristina Grundström
Inbunden 64 sidor
Från 6 år
Utkommer i juni
ISBN: 978-91-87707-27-8

rien

Kompisböckerna är fartfyllda och färgstarka
berättelser för nybörjarläsarna, där vi för varje bok
får lära känna eleverna i klassen bättre. Bäst på
häst är den tredje boken i serien och denna gång
är det Stella och Tyra som står i fokus.

Kompisböckerna:
Bäst på häst
Text: Pernilla Gesén
Bild: Jeanette Milde
Inbunden 64 sidor
Från 6 år
Utkommer i juni
ISBN: 978-91-87707-20-9

Rädda Harry är den fjärde delen i
Martin Widmarks lättlästa serie om
tidningsredaktionen Lilla Extra. Med
hejdlös humor och högsta dramatik
skapar han roliga äventyr, fantasifullt
illustrerade av Kristina Grundström.
F o t o : M a rt i n W i d m a r k
Foto: PerfectPix

Foto: Peder Lingdén

Mördarkatten är tillbaka!
MILES MURPH Y IS KNOWN
FOR ONE THING AND ONE
THING ONLY: PRANK ING.

He’s the best prankster his school has ever
seen. So when he’s forced to move to boring
Yawnee Valley (also known for one thing
and one thing only: cows), he assumes he’ll
too.
be the best prankster at his new school
has
There’s one problem. The school already
a prankster—and he’s good. Really good.

FROM FRIEND S AND
BESTSE LLING AUTHO RS
MAC BARNE TT
(Extra Yarn, Battle Bunny)

& JORY JOHN

(All My Friends Are Dead)

comes this deviously funny new series
about fitting in, making your mark, and
one.
finding a friend where you least expect
Oh, and cows.
FOLLOW MAC BARNETT
AND JORY JOHN ONLINE

”En dubbel portio n roligh et och bus!”
mina fans

“This book is terrible! Terribly funny,
terribly full of pranks, and
terribly wonderful.”
—Jon Scieszka,
author of The Stinky Cheese
man
and the Frank Einstein series

— Jeff Kinney, författare till Dagbok för

“The Terrible Two are
my kind of kids. And what’s more,
they’re kids’ kind of kids.”
—Annie Barrows,
author of the Ivy & Bean series
“The pranks, the brotherhood,
the art, the heart! What’s not
to love about THE TERRIBLE TWO?”
—Sara Pennypacker,
author of the Clementine series
“You don’t have to be a cow,
like cows, or even know a cow
to love the terrible two.”

—Dave Eggers

“ hilarious.”
—Dav Pilkey,
author of the captain
underpants series

nett
macbarne tt.com | @macbar
joryjohn.com | @joryjohn
terribletwo.com

Tuffy kan knappt vänta. Ellie och hennes
familj ska åka på semester och Tuffy ser
fram emot en vecka av sena, vilda nätter
ihop med stans kattgäng. Men kattvakten
visar sig vara både sträng och snål – och
han har inga som helst planer på att lämna
Tuffy ifred. När allt ser som värst ut dyker
räddningen upp där Tuffy minst anar det.

alla

Perfekt
komisk
tajming!

1

abramsandchronicle.co.uk
@abramskids

U.K. £6.99 U.S. $7.95
ISBN 978-1-4197-1667-6

”En utmärkt första kapitelbok
för den som vill läsa själv och
uppskattar pang-i-bygget humor.”
Jönköpings-Posten

PRINTED IN U.S.A.

vänner. Miles var överMiles bodde vid havet. Miles hade
a till bus. Nu tvingas
ställ
lägset bäst i hela skolan på att
en enda sak: kossor.
för
t
han flytta till Gäspköping, kän
mitt på skoltrappan
På första skoldagen står rektorns bil
ha kommit på ett
och blockerar ingången. Vem kan
tänker såklart Miles.
sådant raffinerat bus? Rektorn miss
n en mästerbusare
Men Miles är oskyldig. Det finns reda
igt bra.
på nya skolan – och han är bra. Rikt
perfekt

P o rt r ät t

Mördarkattens återkomst
Text: Anne Fine
Bild: Emma Göthner
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden 48 sidor
Utkommer i juni
ISBN: 978-91-87707-28-5

r inte
OBS! Du behöve
a kor,
vara en ko, gill
en ko
eller ens känna
a
för att älsk
l
Dubbel-Trubbe

: Kevin C
ornell

u fler kor och
Dubbel-Trubbel är fylld av bus, änn
komisk tajming.

lls
Foto: Jason We

Efter succén med En mördarkatts dagbok kommer nu Anne Fines andra bok om den kaxiga och
sluga katten Tuffy. Mördarkattens återkomst är en
rasande rolig bok, full med attityd, illustrerad av
Emma Göthner.

161–165 Farringdon Road
London, UK EC1R 3AL
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boksförfattarna Mac
Dubbel-Trubbel är skriven av barn
Kevin Cornell,
Barnett och Jory John, illustrerad av
m i USA.
och var en hit redan innan den utko

Dubbel-Trubbel
Text: Mac Barnett och Jory John
Bild: Kevin Cornell
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden 224 sidor
Från 8 år
Utkommer i juli
ISBN: 978-91-87707-02-5
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Remus tillhör Örnfolket och är bara
,
en tvärhand hög. Han bor i Örnhem
orna
nisk
män
där
långt från Flodhem
s
bor. De som en gång mördade han
ila,
Aqu
är
en
föräldrar. Bästa vänn
den modiga örnen som han rider både
tt
snabbt och högt. När ett vulkanutbro
som
hem
Örn
l
såvä
riskerar att förinta
isk
Flodhem, inser alla att även männ
orna måste varnas.

Mitt i natten smyger Nour ut i köket och
dricker den magiska dryck hon fått av en
mystisk kvinna. På väg till skolan morgonen därpå hör hon vad alla tänker, både
människor och djur. Med sin nya förmåga
löser Nour problem och hittar oväntade
vänner. Igelkotten Spike tillexempel! Han
är ensam och behöver hjälp med att hitta
sin försvunna familj.

la Larsson
Foto: Pernil

Tillsammans med Aquila beger sig
Remus ut på en resa som kräver både
mod och list. Hur ska han få människorna att förstå att han vill dem
a
väl? Och finns det något sätt att still
vulkanen?

Den eviga
buterade 2012 med
it bland de
blev snabbt en favor
eldens magi. Serien
inleder
. Med Maximus ring
yngsta fantasyläsarna
Örnfolket.
login Legenden om
Patrik Bergström tri
från Italien.
de av Filippo Vanzo
Böckerna är illustrera

Patrik Bergström de

Legenden om Örnfolket:
Maximus ring
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden 96 sidor
Från 6 år
Utkommer i oktober
ISBN: 978-91-87707-23-0

er 2016 och 2017
Utkomm

Tänk om du plötsligt kunde
höra vad alla tänker!
Nour och den magiska drycken är en serieroman full av
äventyr och fantasi, skriven av Alexandra-Therese Keining
och tecknad av Peter Bergting.
Nour och den magiska drycken
Text: Alexandra-Therese Keining
Bild: Peter Bergting
Inbunden 80 sidor
Från 8 år
Utkommer i september
ISBN: 978-91-87707-30-8

Foto: Stefan Tell

Foto: Peter Bergting

Uppföljare till
kritikerrosad roman

s
Kojan var Veros idé. Hon och Marku
e
Abb
jobbar flitigt med den, men
kommer och går lite som han vill.
han
Samma sak med skolan. Ibland är
där, ibland inte.
Vad gör Abbe egentligen? Varför blir
r
han så konstig när moppegänget dyke
sig
det
mer
upp vid kojbygget? Hur kom
en
att han föreslår att de ska spionera
ska
hur
kväll när det blivit mörkt? Och
rätta
till
de till sist kunna ställa saker
utan att själva hamna i fara?
En annan Abbe är den fristående
hit
uppföljaren till kritikerrosade Vero
& dit.

”En oändligt vacker vardagsberättelse, i både text och bild.”
Dagens Nyheter (om Vero hit och

Det kändes direkt när jag klev in på den här
Tunaskolan. Min klass skulle säkert vara
jobbig. Lärarna säkert elaka eller bara tråkiga.
Jag skulle kanske inte ens våga öppna munnen, knappt våga säga vad jag heter. Och då
skulle alla givetvis tycka att jag var skitkonstig.
Och sen var det kört.
BO här i ett helt ÅR.
Jan Svensson flyttar med sin familj till Luleå. På
prov, som det heter. Väl på plats försöker Jan
lista ut vem han kommer att vara nu – i den nya
staden, med nya grannar och ny skola. Bakom
dörren intill bor Nicki med sin mamma. Nicki
som kommer från London där hon har levt ett
liv i fart och fläng. Eller har hon verkligen det?

dit)

F o t o : J e s p e r H u lt qv i s t

Katarina Kieri skriver både för barn och vuxna. 2004 tilldelades hon Augustpriset för Dansar Elias? Nej!. Böckerna
om Vero, Markus och Abbe vänder sig till mellanåldern och
är illustrerade av Helena Lunding Hultqvist.

Jan Svensson är berätte
lsen om
en kille som tvingas bö
rja om,
full av humor och igenkä
nning.

En annan Abbe
Text: Katarina Kieri
Bild: Helena Lunding Hultqvist
Inbunden 190 sidor
Från 8 år
Utkommer i augusti
ISBN: 978-91-87707-11-7

fan Tell
Foto: Ste

Foto: Johanna Hanno

Humor och igenkänning
för slukaråldern

Johanna Lindbäck är en av Sveriges mest
populära barn- och ungdomsboksförfattare
och har under de senaste åren även arbetat som
Sveriges läsambassadör. På Lilla Piratförlaget
har Johanna Lindbäck tidigare utkommit med
slukarålderssuccéerna lite ihop och kanske ihop.

Jan Svensson
av Johanna Lindbäck
Inbunden 200 sidor
Från 8 år
Utkommer i oktober
ISBN: 978-91-87707-36-0
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Författaren till
succéserien om
barnen i Åhus

– Nu! väste Meg och ryckte åt sig
ficklampan.
Hon tände den och sprang nerför
den branta trappan.
Frank skulle just följa efter när
han fick syn på något som fick
honom att häpna.
Det hängde en almanacka på
väggen bredvid en av bokhyllorna.
Datumet stämde, det såg Frank på
en gång.
Men året var 1914.

Foto: Thron Ullberg

Mysteriet på Hester Hill
av Kristina Ohlsson
Inbunden 230 sidor
Från 9 år
Utkommer i september
ISBN: 978-91-87707-34-6

Meg och Frank ska tillbringa några sommarveckor hos
farbror Eliot och Carl på Hester Hill. Så fort de kommer
fram till det stora huset börjar det hända märkliga saker.
Vad är det för barn som Meg hör gråta på natten? Vem är
flickan med flätan som väntar på den övergivna tågstationen? Och vad var det för olycka som hotade att förstöra
både Hester Hill och hela byn?

Kristina Ohlsson är en av Sveriges mest framgångs
rika kriminal- och barnboksförfattare. Hennes bok
serie om barnen i Åhus – Glasbarnen, Silverpojken och
Stenänglar – har blivit en stor läsarsuccé, prisbelönats
och sålts i fler än 100 000 exemplar. Med Mysteriet på
Hester Hill är Kristina Ohlsson aktuell med en ny spännande och kuslig roman för slukaråldern.

En magisk
bok för
hästälskare

Mod, revolt
och vänskap

Jag undrar vad som hade hänt om inte.
Om inte fotbollen hade flugit över muren.
Om inte Hector hade letat efter den.
Om han inte hade hållit den mörka hemligheten för sig själv.
Om inte …
Då skulle jag nog antagligen berätta en annan historia. Det
, förstår du, precis som stjärnor.
inte
om
många
finns oändligt

raph

”Enastående” -Teleg

Jag undrar vad som hade hänt om inte.
Om inte fotbollen hade flugit över
muren.
Om inte Hector hade letat efter den.
Om han inte hade hållit den mörka
hemligheten för sig själv.
Om inte …

ISBN 978-91-87707-16-2

ISBN 978-91-87707-16-2

9 789187 707162

”En planet i mitt huvud är en extra
ordinär berättelse. Vacker, originell
och hjärtslitande.”
The Guardian

Lin Hallberg är Sveriges mest älsk
ade
hästboksförfattare. Med Orkans
öga
låter hon den klassiska hästbok
en möta
den magiska realismen, och ska
par en
helt egen berättelse om en fam
iljs mörka
hemlighet och den djupa vänska
pen
mellan människa och djur.

F o t o : E l é o n o r e d e B o n n e va l

nas
När Kims sköthäst Karisma dör läm
hitta
att
För
.
Kim ensam med sin sorg
tillbaka till sig själv åker hon till sin
i
släkting Mejt som äger en hästgård
sitt
hon
er
möt
djupaste Värmland. Där
är
livs utmaning – hästen Orkan. Han
m
suto
Des
abil.
både stressad och inst
drar Orkan ständigt mot skogen. Den
fot
vilda skogen som ingen har satt sin
k
mör
en
mer
i på åratal – och som göm
och farlig hemlighet …

Sally Gardner föddes i Birmingham

Orkans öga
av Lin Hallberg
Inbunden 240 sidor
Från 9 år
Utkommer i september
ISBN: 978-91-87707-24-7

och lärde sig läsa först vid 14 års ålder.
Precis som Standish Treadwell i En
planet i mitt huvud är Sally Gardner
gravt dyslektisk. I dag är Sally Gardner
prisbelönt författare översatt till över
22 språk. En planet i mitt huvud till
delades Costa Children’s Book Prize,
Michael L Printz Award och Carnegie
Medal för årets bästa bok.
Foto: Ulrica Zwenger

Standish Treadwell bor tillsammans med sin
farfar, och resten av de oönskade, i Zon 7.
Skräcken för Möderneslandets brutala regim
lever alla med, dygnet runt.
När Standish bästa vän Hector plötsligt försvinner bestämmer sig Standish för att hitta
honom, även om det innebär att han måste
konfrontera Möderneslandets mäktiga armé.
En planet i mitt huvud är en oförglömlig
berättelse om mod, revolt och vänskap.

En planet i mitt huvud
av Sally Gardner
Översättning: Helena Ridelberg
Inbunden 271 sidor
Utkommer i oktober
ISBN: 978-91-87707-16-2
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Redan på skärgårdsbåten ser de
varandra. Lollo sneglar på henne,
den fräkniga tjejen med jeansjacka
och rufsigt hår. Hon ser ut som en
del av havet, och hennes pappa har
redan druckit tre öl. De liknar två
tufsiga fåglar, en stor och en liten
luffare.

I Att vara jag får vi möta Rosa 13 år. Rosa vill inte
se sig själv utifrån, genom någon annans ögon.
Hon vill se själv. Hon försöker läsa Simone de
Beauvoirs klassiker Det andra könet och söker
förklaringar. Hur ser det ut egentligen? Vad är
det för känsla av skam som har kletat sig fast på
hennes kropp? Och varför får killar göra fel –
utan att vara fel?

Anna Höglund är en av Sveriges främsta illu
stratörer och är flerfaldigt prisbelönad. 2013
utkom hennes bok Om detta talar man endast
med kaniner – en poetisk bok om högkänslighet, som utnämndes till Årets bästa bilderbok,
tilldelades Nils Holgersson-plaketten och nominerades till Augustpriset.

Att vara jag är en djupt personli
g bok om
jämställdhet i vardagen, ur en
13-årig
flickas perspektiv, gestaltad med
hjälp av
text, måleri, collage och tecknad
e serier.

Du kan väl ta disken Rosa, säger
mamma.
Men jag orkar inte, säger jag.
Jag är faktiskt i puberteten.
Nu har jag först jobbat hela dan,
sen handlat, städat,
vikt ihop tvätten och lagat mat.
Nu får faktiskt nån annan göra
ska springa och plocka efter

nåt. Det är inte ok att jag

alla andra jämt.

Men gör inte det då, säger jag.

Det är ingen som tvingar dig.

Har jag några
kalsonger?

Anna kikar på den nya tjejen, med
mörkblå kavaj och glänsande hår
i hästsvans. Hon är en av de rika,
de som åker till skärgården för att
de redan äger för mycket på land.
När de båda familjerna kliver av på
Sländö, går den rika tjejen med sin
familj åt andra hållet.
Men en kväll står hon på Annas
brygga. Hennes hand rör vid Annas
när de tar sig ned i båten på nummer
16. Det doftar som eld.

Sara Lövestam debuterade

Att vara jag
av Anna Höglund
Inbunden 80 sidor
Från 12 år
Utkommer i september
ISBN: 978-91-87707-37-7

Som eld
av Sara Lövestam
Inbunden 230 sidor
Från 12 år
Utkommer i juli
ISBN: 978-91-87707-29-2

som författare 2009 med
romanen Udda. Sedan dess har
hon utkommit med ytterligare
fyra hyllade romaner – och en
grammatikbok. Som eld är Sara
Lövestams första ungdomsbok
– en pirrig berättelse om den
första starka kärleken, full av
igenkänning.

Foto: Peter Knutson

Foto: Stefan Tell
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Som stjärnor i natten
av Jennifer Niven
Översättning: Ylva Stålmarck
Inbunden 370 sidor
Från 14 år
Utkommer i september
ISBN: 978-91-87707-13-1
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Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!
Jag, Lilly och resten av världen
Text: Alexandra Maxeiner
Bild: Martina Badstuber
Övers: Christine Bredenkamp
978-91-87707-15-5

1+

Fjädern har tappat en fågel
Text: Moni Nilsson, Jonatan Brännström
Bild: Marianne Dubuc
978-91-87707-05-6
Min stora elefant
Sara Gimbergsson
978-91-87707-19-3
Svansar runt – på bondgården
Svansar runt – i djungeln
Hanna Albrektson
978-91-87027-59-8
978-91-87707-21-6

6+

Toto tittut
Toto maskerad
Emma Virke
978-91-87027-54-3
978-91-87707-17-9
Pom och Pim på natten
Text: Lena Landström
Bild: Olof Landström
978-91-87707-08-7

Äventyr i Paradiset:
Slatten, Kakan och tjuven
Text: Moni Nilsson
Bild: Elin Lindell
978-91-87707-04-9

Lena och Olof Landström

Bodo Bodo Filoo
Svenska Barnboksakademin
978-91-87707-03-2

Allt det här kan jag
Text: Grethe Rottböll
Bild: Bettina Johansson
978-91-87027-41-3

Schh! Vi har en plan
Chris Haughton
Övers: Gunilla Halkjaer
Olofsson
978-91-87707-12-4

Den eviga eldens magi:
Gudarnas återkomst
Text: Patrik Bergström
Bild: Laura Diehl
978-91-87027-10-9

8+

Peter och vargen
Bild: Ilon Wikland
Inläsare: Mark Levengood
Musik: Kungliga Filharmonikerna
978-91-87707-10-0
Vem hämtar vem?
Siri Ahmed Backström, Karin Cyrén
978-91-87027-58-1

Numeralia
Text: Jorge Luján
Bild: Isol
Övers: Yvonne Blank
978-91-87027-55-0

Hemliga Fyran:
Vampyrens hemlighet
Text: Cecilia Lidbeck
Bild: Bettina Johansson
978-91-87027-19-2

En liten bok om kärlek
Text: Ulf Stark
Bild: Ida Björs
978-91-87707-22-3

3+
Bockarna Bruse på badhuset
Bockarna Bruse kommer igen
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Gry Moursund
Övers: Pija Lindenbaum
978-91-87027-14-7
978-91-87027-69-7

Doktor Proktor
och den stora guldkuppen
Jo Nesbø
Övers: Barbro Lagergren
978-91-87027-35-2

Supersommar
Nina E. Grøntvedt
Övers: Karin Nyman
978-91-87707-07-0

Barnhemmet
Text: Cecilia Lidbeck
Bild: Robert Vallmark
978-91-87027-50-5
Kanske ihop
Lite ihop
Johanna Lindbäck
978-91-87707-09-4
978-91-87027-52-9

Vi gör efterrätt!
Text och recept: Johanna Westman
Foto: Magnus Skoglöf
Formgivning: Erica Jacobson
978-91-87707-01-8

Om det var krig i Norden
Allt som är
Janne Teller
Övers: Karin Nyman
978-91-87027-21-5
978-91-87027-67-3

Hela familjen!
Text: Alexandra Maxeiner
Bild: Anke Kuhl
Övers: Erik Titusson
978-91-87707-00-1

1973, är verksam
David Wiberg, född
inom scen- och bildkonst.
och 2003 var han
Mellan åren 1992
.
ktivet Varanteatern
medlem i humorkolle
från ett källarhål
Dagboksanteckningar
.
är hans debutroman
Foto: Patrik Lundin

12+

en Dagboksanteckningar

Röster om föreställning
från ett källarhål:

Dagboksanteckningar
från ett källarhål
David Wiberg
978-91-87027-05-5

galax, till ett tonårstjej… en resa till en annan om en underjord av
universum som påminner är värd att älska – detta
Linnea
sorg./…/Kort sagt:
David Wiberg.
gäller möjligen också

Love.
kvar till Peace &
Det är 165 dagar
framför sig och
man har framtiden
Alla pratar om att
saker, men
så mycket fantastiska
sagt inte
att man ska uppleva
om det? Jag tror uppriktigt
exakt vad vet dom
saker i mitt liv.
hända fantastiska
att det kommer att
källarhål får vi kliva
ett
från
I Dagboksanteckningar
del av hennes
universum och ta
in i 16-åriga Linneas
ensamhet,
av
skildring
serier. En
humor
tankar, foton och
kärlek, fylld av svart
vänskap och obesvarad

Lars Ring, SvD

humorn, lyteskomiken
Sorgen och den intensiva
håller varbeundran för Linnea
hinner
och den tilltagande
balans att man varken älskar
andra i en så exakt
och
Man bara sitter där
oja sig eller skratta.
Linnea intensivt ...
Kerstin Gezelius,

DN

en Svart tulpan:

Röster om föreställning

s
skiljer sig inte nödvändigtvi
Tonåringars ångest
Jag tänker
personer upplever.
förvandla
från den som äldre
35-årige David Wiberg i den
på det när jag ser
emotjejen Linnea
sig själv till den 16-åriga
llningen Svart tulpan.
gripande enmansförestä
Fredrik Strage, DN

och igenkänning.

sade föreDavid Wibergs kritikerro
Texten bygger på
teckningar
Tulpan och Dagboksan
ställningar Svart
bokens
i vilka han själv gestaltar
från ett källarhål,
huvudperson.

att se så
inte bortskämd med
Som publik är man
med enmansfrån scenen, men
exakta speglingar
bang on
är det helt enkelt
showen Svart tulpan
target.

Malin Ullgren, DN

med
sin lilahåriga Linnea
David Wiberg skildrar är himla fint.
Det
kärlek och förståelse.
Nöjesguiden

Alex Andr A-Ther ese

Vad gör du medan jag sover?
Den stora smällen
Text: Mats Wänblad
Bild: Per Gustavsson
978-91-87027-65-9
978-91-87027-31-4

Åse och grodan
Text: Ingrid Olsson
Bild: Charlotte Ramel
978-91-87707-06-3

Ställ dig i kö!
Tomoko Ohmura
Övers: Yukiko Duke
978-91-87027-34-5

Stockholm – Vimmelboken
Judith Drews
978-91-87027-27-7

14

Ke ini ng

14
Alexandra-Therese Keining
978-91-87027-56-7
Lex bok
Sara Kadefors
978-91-87027-51-2
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Om detta talar man
endast med kaniner
Anna Höglund
978-91-87027-49-9

Läs mer på
www.lillapiratforlaget.se
eller följ oss på facebook och
instagram för uppdateringar,
nyheter och spännande tips!
facebook.com/lillapiratforlaget
instagram.com/lillapiratforlaget

