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Godnatt allihop
av Chris Haughton
Översättning:  
Gunilla Halkjaer Olofsson
Inbunden 32 sidor
Från 2 år
Utkommer 21 sep
ISBN: 978-91-88279-16-3

Charmig godnattsaga

av Chris Haughton!

Solen går ner och alla är sömniga. 
Mössen är sömniga, hararna är 
sömniga och rådjuren är sömniga. 
Till och med Stora björn är sömnig. 

- Men jag är inte sömnig, säger 
Lilla björn.

Godnatt allihop är en charmig 
och finurlig godnattsaga av 
Chris Haughton, en av de mest 
internationellt uppmärksammade 
bilderboksskaparna idag. Bland hans 
andra böcker finns även favoriterna 
Mamma borta och Åh nej, Bruno! 
utgivna på svenska.  

Schh! Vi har en plan
av Chris Haughton
Översättning:  
Gunilla Halkjaer Olofsson
Board book 38 sidor
Från 2 år
Utkommer 21 sep
ISBN: 978-91-88279-06-4

Vi trotsar vidare!
Lilla Piratförlaget fyller fem år! Det har varit fem händelserika och 
roliga år. Den allra första boken vi gav ut var braksuccén Bockarna 
Bruse på badhuset av Bjørn F. Rørvik och Gry Moursund, i 
översättning av Pija Lindenbaum. En vild bilderbok som nu kommer 
i ny utgåva för de yngre läsarna - med luckor! 

Just Pija Lindenbaum kommer också med en ny bok i höst - Pudlar 
och pommes. Pija Lindenbaum har en osviklig känsla för vad som 
är angeläget i barns liv och skildrar det med en alldeles egen humor 
som träffar rakt i hjärtat. I Pudlar och pommes får vi följa tre 
hundars strapatsrika resa till ett nytt land. 

När man fyller fem har de flesta lämnat trotsåldern. Men vi tänker 
fortsätta ge ut böcker som såväl roar som oroar, väcker känslor och 
berör – i många år framöver! 

Erik Titusson

Erik Titusson
Förlagschef

08-545 678 54
erik@lillapiratforlaget.se

Linda Widman
Förlagskoordinator,

Utländska rättigheter
08-545 678 54

linda@lillapiratforlaget.se

Christina Kivi
PR-ansvarig
08-412 13 58

christina@piratforlaget.se

Madeleine Lawass
Försäljningschef
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madeleine@piratforlaget.se

Anna Danielsson Levin
Marknadsansvarig
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anna@lillapiratforlaget.se

Ada Wester
Förläggare

08-545 678 56
ada@lillapiratforlaget.se

Klara Bjelkenäs
Redaktör

08-545 678 56
klara@lillapiratforlaget.se

Lilla Piratförlaget
Kaptensgatan 6

114 57 Stockholm
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Sedan september 2015 är Gilla Böcker en del av Lilla Piratförlaget.

Fyra vänner, tre stora och en liten, är ute och går. 
Plötsligt får de syn på en vacker fågel. De bara 
MÅSTE ha den och – schh! – de har en PLAN.

Nu även i 

litet format!

fo
to

: 
w

a
lk

e
r

 b
o

o
k

s



f o t o :  q l a r a  h u lt m a n

Bockarna Bruse på badhuset 
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Gry Moursund
Översättning: Pija Lindenbaum
Board book med luckor 18 sidor
Från 3 år
Utkommer 12 okt
ISBN: 978-91-88279-00-2

Allas vår favorit 
Bockarna Bruse 

– med luckor!
På väg till vallen får Bockarna 
Bruse syn på en ny skylt.
Badhus, står det. 

- Kan vi inte sticka dit i år? 
frågar mellanbocken.

- Please, säger den minsta.
Men tror ni att dom slipper 

det elaka trollet under bron? 

Bockarna Bruse på badhuset 
är en modern klassiker som 
utkom på svenska första 
gången 2012, i översättning av 
Pija Lindenbaum, och blev en 
dunder succé. Nu kommer den i 
ny utgåva för de yngsta läsarna. 
Board book i stort format, och 
med luckor!

2010 tilldelades Gry Moursund, tillsammans med 
författaren Bjørn F. Rørvik det norska Kultur-
departementets bilderbokspris för Bockarna 
Bruse på badhuset. 2012 vann den Bokjuryn och 
utnämndes till Årets bästa bilderbok i Sverige.

Hysteriskt

Klä på Herr H
av Emma Virke
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer 14 sep
ISBN: 978-91-88279-14-9

Herr H behöver din hjälp! Se till 
att han får sina glasögon, sin 
hatt och sin fluga. Nej, inte den 
flugan! Har han glömt något? 
Nej, det tror Herr H då rakt inte. 
Vad tror du?

Emma Virke är illustratör 
och författare och står bland 
annat bakom de populära 
småbarnsböckerna om Toto. 

rolig påklädningsbok!

Ja precis! 

Det var en sån fluga 

jag menade.

Nej! 

Vad gör du?

Inte PÅ näsan!

Med Klä på Herr H presenterar 
Emma Virke en påklädningsbok 
som inte liknar någon annan 
– en hysteriskt rolig bilderbok 
där läsaren interagerar med en 
surgubbe som verkligen behöver 
hjälp.
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”Det är så här man ska återberätta en klassisk 
saga: egensinnigt, vildsint 

och med lite nya inslag.”
Dagens Nyheter



Sprakande 
samarbete!

Bytt är bytt
Text: Grethe Rottböll
Bild: Gry Moursund
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer 28 sep
ISBN: 978-91-88279-21-7

Åse lånar en hamster
Text: Ingrid Olsson
Bild: Charlotte Ramel
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer 21 sep
ISBN: 978-91-88279-22-4

Maltes storasyster Lena har fått en hamster. 
Åse får hålla, men bara om hon är försiktig. En 
hamster är ömtålig, om man tappar den kan 
benen gå av. Det har Lena sagt. Åse vill inte 
släppa hamstern, den är så mjuk och len och 
hon kan känna det lilla hamsterhjärtat ticka. 
Plötsligt är hamstern borta.

- Vad håller ni på med!? ropar Lena argt.
Hur ska Åse kunna förklara? Och var ÄR 

hamstern?

Ny bilderbok

”Poetiskt och 

humoristiskt 

och med väldigt 

uttrycksfulla 

illustrationer.”
Vi Föräldrar
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om Åse!
Musen Melker vill flyga och 
ugglan Ulla vill ha en näsa full av 
snor – en riktig kran, en jättestor!
Alla i boken vill ha något annat 
än vad de har, alla vill vara någon 
annan än de är för att bli kunna 
bli glada. Kanske häxan kan 
hjälpa dom? Kapoff! Plötsligt 
har alla bytt egenskaper med 
varandra! Men blir dom glada? 

Bytt är bytt är ett sprakade samarbete 
mellan Grethe Rottböll och Gry 
 Moursund. Grethe Rottbölls verser har 
fängslat ung som gammal, bland annat 
i böckerna om de tio vilda hästarna. 
Gry Moursunds vilda och nyskapande 
illustrationer känner läsarna igen från 
bland annat succéboken Bockarna 
Bruse på badhuset.

f o t o :  p r i vat

Åse fick vi möta första gången i Åse och grodan. 
Ingrid Olsson har tidigare skrivit en rad 
uppmärksammade barn- och ungdomsböcker. 
Charlotte Ramel har illustrerat ett flertal 
bilderböcker i samarbete med författare som 
Johanna Thydell, Lennart Hellsing och Barbro 
Lindgren.

f o t o :  j e s s i c a  ö lv e s ta d



Ömsint om att få 
    en lillasyster Följ med på utflykt!
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av Emma Adbåge
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer 5 okt
ISBN: 978-91-88279-09-5

Iben och jag har bestämt en sak.
Vi ska ha en utflykt. En egen med bara oss 
två. Med fika och filtar och ett mysigt tält 
som vi sover i.

När man ska utflykta är det bra att 
ha lite packning. En väska med allt som 
behövs, till exempel ficklampan, en 
naturbok och nåt att gosa med. Iben tycker 
hopprepet också.

- Som lasso om man behöver!

Först var hon ingenting.
Sen en boll i mammas mage.
Nu är hon min lillasyster.

När pojken ska vara barnvakt för sin 
lillasyster vill han passa på att visa massa 
saker. Hur man fångar en boll, till exempel. 
Men lillasyster bara skriker. Inte ens när han 
trummar på sin trumma slutar hon. Men när 
han kittlar henne på magen, då skrattar hon. 
Nästan. 

Lillasyster är en ömsint bilderbok av en av 
Sveriges mest kända barn- och ungdoms-
boksförfattare, Ulf Stark, här i samarbete 
med illustratören Charlotte Ramel.

Lilla Piratförlaget ger 
ut ett urval av dessa 
berättelser i bokform. 
Först ut var Valdemars 
nappar av Maria Jönsson 
och Musse av Eva 
Lindström som båda 
utkom våren 2016.

Tripp, Trapp, Träd är ett 
tv-magasin för barn som 
produceras av UR. I varje 
program läser Bokfågeln 
en illustrerad berättelse 
framtagen specifikt för 
magasinet av några av 
Sveriges främsta författare 
och illustratörer. 

Emma Adbåge är en av de mest 
uppmärksammade illustratörerna i 
den unga generationen av tecknare, 
tilldelad ett flertal utmärkelser, priser och 
nomineringar. Hon debuterade 2001 och 
har sedan dess illustrerat såväl egna som 
andra författares texter.

I Emma Adbåges nya bilderbok får vi 
följa med på ett äventyr, precis lagom 
stort för de minsta utflyktarna. För 
visst är det själva planerandet inför det 
stora äventyret – när allt fortfarande är 
möjligt – som är allra mest spännande?
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Lillasyster
Text: Ulf Stark
Bild: Charlotte Ramel
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer 5 okt
ISBN: 978-91-88279-10-1



Pudlar och pommes
av Pija Lindenbaum
Inbunden 32 sidor
Från 3 år
Utkommer 7 sep
ISBN: 978-91-88279-13-2

Ny bilderbok

av Pija Lindenbaum

Pija Lindenbaum är en av vår tids främsta 
bilderboksskapare. Hon väjer aldrig för  livets stora 
frågor, och skapar psykologiska dramer fyllda av 
humor och originalitet, alltid i  barnens ögonhöjd. 
På Lilla Piratförlaget har Pija  Lindenbaum tidigare 
utkommit med succéboken Doris drar. 

f o t o :  u l r i c a  z w e n g e r

Ullis, Ludde och Katta bor på ett bra 
ställe. Dom har en pool och potatis 
så det räcker. Men en dag ligger en 
bumling i poolen och trädgårds landet 
har torkat. Med sin sista potatis i en 
glasburk tvingas dom ge sig ut på 
öppet hav för att hitta en ny plats. När 
dom till slut siktar land möts dom av 
tre hundar på stranden. Kan det här bli 
deras nya ställe? Får dom smaka på lite 
pommes frites?



Allt blir säkert bra igen
Text: Kirsten Boie
Bild: Jan Birck
Översättning: Erik Titusson
Inbunden 48 sidor
Från 6 år
Utkommer 14 sep
ISBN: 978-91-88279-18-7

En sann berättelse om flykt

– ur barnens perspektiv

Mördarkattens hämnd
Text: Anne Fine
Bild: Emma Göthner
Översättning: Caroline Bruce
Inbunden 48 sidor
Från 6 år
Utkommer 14 sep
ISBN: 978-91-88279-23-1

Tredje boken om 

Den kaxigaste katten av alla – Mördarkatten 
– är tillbaka! Och han vet vad han gillar. Och 
han gillar inte ”konsten” som Ellies mamma 
tar med sig hem från sin kurs. Så vad ska en 
mördarkatt göra? En liten reva kanske råkar 
förstöra en målning. En liten knuff och 
keramikvasen trillar ner från hyllan. Pappa 
hoppas att en särskilt gräslig skulptur står 
näst på tur, men där går Tuffys gräns. Sen 
när gör katter något på beställning?

Anne Fine är en prisbelönad brittisk författare. 
Hon har skrivit över femtio barnböcker och 
hennes verk har översatts till fyrtio språk.  
Emma Göthner är en svensk illustratör, utbildad 
på Konstfack, med såväl tidningar och läromedel 
som musikartister som uppdragsgivare. 

Mördarkatten!

Mördarkattens hämnd är den tredje boken 
om den omåttligt populära Mördarkatten 
– perfekt för högläsning eller att läsa 
själv. Under våren 2016 gick radioserien 
Mördarkatten på Sveriges Radio, baserad på 
de två första böckerna, med uppläsning av 
Kakan Hermansson.

”Humor på högsta nivå”
Skånska Dagbladet
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Kirsten Boie är en av Tysklands 
mest ansedda barn- och 
ungdomsboksförfattare och är i 
Sverige bland annat känd för de 
populära böckerna om Matilda. 
Sedan debuten 1985 har hon gett 
ut över 80 böcker och tilldelats 
flera stora litteraturpriser. Allt 
blir säkert bra igen är hennes 
första bok på Lilla Piratförlaget 
– med bilder av den tyske 
illustratören Jan Birck.

Det här är den sanna 
berättelsen om Rahaf, tio år. 
Och om hennes bror Hassan 
som är nio nu. Rahaf och 
Hassan bor med sin mamma 
och pappa i Tyskland. Förr 
bodde Rahaf och Hassan i 
staden Homs i ett annat land, 
Syrien. Sen kom flygplanen …

Allt blir säkert bra igen är en gripande berättelse som skildrar 
flykt ur barnets perspektiv, hur allt förändras över en natt och 
hur en ny vardag, med nya vänner i ett nytt främmande land, 
kan bli verklig. Boken är skriven av hyllade författaren Kirsten 
Boie och är tvåspråkig – på svenska och arabiska, och i slutet 
av boken finns en liten parlör. På så vis kan man lära sig nya 
ord på respektive språk – och kanske också få en ny vän? 

 f o t o :  r e t o  k l a r
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Det är sommarlov och Yussef har inget 
att göra. Anna och Hellman lurar honom 
att gå hem till Anna och hämta hennes 
plånbok. Men det är inte alls hennes hus, 
och Yussef blir anklagad för att ha gjort 
inbrott. När Hellman sedan försvinner, 
går Yussef tillbaka till huset. Och snart 
inser han att hans liv är i fara …

Thriller för 
slukaråldern

Det vita huset
av Petter Lidbeck
Inbunden 128 sidor
Från 9 år
Utkommer 17 aug
ISBN: 978-91-88279-08-8
E-bok: 978-91-88281-09-8

Petter Lidbeck har skrivit över 
fyrtio barn- och ungdomsböcker. 
Han har nominerats till August-
priset för ungdoms romanen Anna 
Larssons hemliga dagbok och ett 
flertal gånger till Spårhunden för 
bästa barn- och ungdomsdeckare. 
Han har även skrivit psykologiska 
thrillers för vuxna. Nu tar Petter 
Lidbeck thrillergenren till de unga 
läsarna i slukaråldern! Det vita 
huset är en ohyggligt  spännande 
bladvändare som griper tag i 
läsaren direkt. 

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

Jag är snart 13 år (fyller den 
18 november) och söker en 

mejlvän som också går i sexan 
och inte är lättchockad. Kille 

eller tjej spelar ingen roll.

Om vänskap och mod 

– och att våga vara sig själv

Du är inte ensam, Stargirl
av Moa Eriksson Sandberg 
& Eva Susso
Inbunden 288 sidor
Från 9 år
Utkommer 7 sep
ISBN: 978-91-87707-45-2
E-bok: 978-91-88281-11-1

Eva Susso har skrivit över 30 böcker 
för barn och unga. Moa Eriksson 
Sandberg debuterade som författare 
2011 med ungdomsromanen Söta 
pojkar är bara på låtsas. 2014 utkom 
författarduon med ungdomsromanen 
8 saker du aldrig skulle våga. Du 
är inte ensam, Stargirl är deras 
andra bok tillsammans och är en 
känslomässig bergochdalbana – precis 
som livet är när man befinner sig på 
tröskeln till tonåren.

När Milo sökte en mejlvän kunde han 
inte ana att det var just Stargirl, eller 
Stella som hon egentligen heter, som 
skulle svara. Milo och Stella skriver 
öppenhjärtligt till varandra om sina 
känslor, drömmar, ja helt ocensurerat 
om allt som händer i deras liv. Milo vill 
bli skådespelare och gör allt för att få 
huvudrollen i skolans föreställning, 
men det är inte så lätt när resten av 
klassen inte ser honom för den han 
är. Stella försöker desperat att frigöra 
sig från sina så kallade vänner, det 
 populära Rosa gänget. 
    Mejlväxlingen mellan Milo och Stella 
blir ett andningshål där de kan vara 
sig själva. Och deras vänskap blir en 
vändpunkt som kommer att påverka 
dem resten av deras liv. 

Jag skyndade mot altandörren och drog 
snabbt på mig skorna, ville därifrån så 
fort som möjligt. Hellman gick lugnt bort 
till hyllan med prydnadssaker.
 – Kom, sa jag, det här är som inbrott! 
Vi åker i fängelse.
 – Dörren stod öppen, sa han. Det är 
mer eller mindre som en inbjudan.
 I samma sekund hörde vi en nyckel 
vridas om. Någon låste upp ytterdörren, 
någon var på väg in i huset.



Skarven
av Sara Lövestam
Inbunden 200 sidor
Från 9 år
Utkommer  14 sep
ISBN: 978-91-88279-24-8
E-bok: 978-91-88281-12-8

Bladvändare för

Sara Lövestam har rönt stor 
framgång med sina romaner, en 
grammatikbok och senast med 
ungdomsboken Som eld. Nu är 
hon aktuell som författare för 
mellanåldern!

Det är något mystiskt på  Skarvön. 
Den spöklika ön där döda träd 
sträcker sina grenar mot himlen och 
svarta fåglar ruvar i sina bon – den 
brukar alltid vara öde, men nu är 
det en människa där. Han rör sig 
som om han inte vill bli sedd, men 
Johanna ser hans mörka silhuett från 
skärgårdsbåten.

Johanna som alla kallar Johan.
Ludde som längtar efter mysterier.
Olivia som aldrig får göra något för 

sina föräldrar.
Tillsammans åker de till Skarvön 

för att göra efterforskningar och 
plötsligt befinner de sig i centrum för 
en riktig mordgåta.

Sista boken om 
Markus, Vero och Abbe

Det är sista dagen innan sportlovet 
och fröken uppmanar alla att komma 
tillbaka till skolan med röda kinder. 
Flera ska resa bort, men Markus ska 
som vanligt vara hemma. Mamma 
mår inte bra och pappa har fullt upp 
med att tala om vilka regler som gäller 
och att hitta på nya. Men kanske kan 
sportlovet bli bra ändå. Kanske kan 
Markus vara med Vero. Kanske kan 
hon ge honom röda kinder.

Markus mittemellan
Text: Katarina Kieri
Bild: Helena Lunding Hultqvist
Inbunden 176 sidor
Från 9  år
Utkommer 21 sep
ISBN: 978-91-87707-44-5
E-bok: 978-91-88281-13-5

Katarina Kieri har skrivit en rad 
prisbelönade böcker för både barn 
och vuxna. Markus mittemellan är 
den avslutande, fristående delen i den 
kritiker rosade trilogin om Markus, 
Vero och Abbe. Böckerna har inte minst 
uppmärksammats för sina ömsinta 
skildringar av klasskillnader och 
olikheter samt för illustrationerna av  
Helena Lunding Hultqvist.

mellanåldern av
Sara Lövestam!
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Skarven är en bladvändare för bokslukarna där vi kommer de tre barnen Johanna, 
Ludde och Olivia nära. Fallet de tar på sig att lösa tar dem till farligare platser än de 
nånsin kunnat ana. Och samtidigt är det så mycket mer som står på spel, inte minst 
för Johanna. 

”En riktig bladvändare för barn som 
just knäckt läsandets kod eller som 
en utmärkt högläsningsbok.”

Kristianstadsbladet

”En oändligt vacker vardags
berättelse, i både text och bild.”

Dagens Nyheter



Om Glasbarnen:
”en alldeles lysande bok för 
slukaråldern. ... Det är bra, 
riktigt bra.”

Upsala Nya Tidning

Om Mysteriet på Hester Hill:
”nu har hon gjort det 
igen – skrivit en oerhört 
spännande och fängslande 
berättelse.”

Hallå Helsingborg

Om Zombiefeber:
”Det är tur att vi högläser 
den ihop, blodig och 
filmisk som den är ryser 
även jag i vissa scener.”

Jönköpings-Posten

Om Stenänglar:
”Ohlsson skapar en 
vardagens mystik som 
påminner om den i 
Maria Gripes böcker.”

SvD

Om Silverpojken:
”En ovanligt kompetent 
barnboksförfattare”

Dagens Nyheter

Det magiska hjärtat
av Kristina Ohlsson
Inbunden 224 sidor
Från 9 år
Utkommer 28 sep
ISBN: 978-91-88279-11-8
E-bok: 978-91-88281-14-2

”Vad är det för konstigt med att 
vara rädd för döden? Om man 
dör finns man ju inte mer.”

Robertas bästa vän Charlotte är 
svårt sjuk. Hon behöver ett nytt 
hjärta - och det är bråttom. På 
en auktion hittar Roberta en 
jordglob som hon får veta är 
magisk. Om man lyckas utföra 
ett mycket speciellt uppdrag kan 
den uppfylla en önskan. Genast 
ser Roberta en chans att rädda 
Charlotte! Tillsammans med 
kompisen Eric gör hon allt för att 
Charlotte ska bli frisk. Men ska de 
hinna innan det är för sent?

Nytt spännande äventyr av Kristina Ohlsson!

Kristina Ohlsson är en av våra mest framgångsrika 
författare för mellanåldern och har förtrollat sina 
läsare med spänning och äventyr. Det magiska 
hjärtat är inget undantag, men är samtidigt en 
gripande skildring av hur man som barn närmar sig 
den oerhörda och ogripbara frågan om döden.

f o t o :  t h r o n  u l l b e r g

Den prisbelönta serien om barnen i Åhus – 
Glasbarnen, Silverpojken och Stenänglar 
– har sålt i över 140 000 exemplar och 
fortsätter att nå nya läsare år efter år. Under 
senaste året har Kristina Ohlsson utkommit 
med ytterligare två böcker för slukaråldern,  
Mysteriet på Hester Hill och Zombiefeber, 
som klättrat snabbt på topplistorna och 
blivit stora läsarsuccéer.



De säger att polisen besökte Vega Gillberg 
idag. De säger att hon ljög för dem, och 
att hennes bror Jakob var inblandad i det 
hemska som hände borta i Varvet. Att det är 
därför Jakob är försvunnen nu.

Men allt det där är bara rykten. 
Sanningen är det få som känner till. Nästan 
ingen vet om att Vega faktiskt var där. Hon 
såg vad som hände. Och hon måste hitta 
Jakob innan polisen gör det.

Christoffer Carlsson är kriminolog 
och författare, född och uppvuxen i 
Halmstad. Han har tidigare skrivit 
fem hyllade och prisbelönta romaner 
för vuxna, varav tre om polisen Leo 
Junker. Oktober är den kallaste 
månaden är hans första bok för unga.

Oktober är den kallaste månaden är 
berättelsen om en syster som söker efter sin 
bror. Det är också berättelsen om ett grovt 
brott och snart befinner sig Vega i fara. 

Vem och vad går det egentligen att lita på? 

Oktober är den kallaste månaden
av Christoffer Carlsson
Inbunden 192 sidor
Från 15 år
Utkommer 7 sep
ISBN: 978-91-88279-19-4
E-bok: 978-91-88281-16-6

En väktares bekännelser
av Elin Säfström
Danskt band 256 sidor
Från 12 år
Utkommer 21 sep
ISBN: 978-91-87707-46-9
E-bok: 978-91-88281-15-9

Christoffer Carlsson – aktuell 
med roman för unga vuxna!
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Elin Säfström är programmerare 
till yrket och bor i Stockholm. Nu 
debuterar hon med en humoristisk 
ungdomsroman som på ett nyskapande 
sätt blandar samman nordisk folktro 
med urban fantasy till en nagelbitande 
spänningsroman full av magiska väsen.

Stockholm är fullproppat med tomtar, 
troll, vättar och älvor. De flesta människor 
ser dem inte – tack vare Tilda. Det är 
nämligen hennes ansvar att rådare och 
människor hålls ifrån varandra. 

I vanliga fall delar Tilda jobbet som stans 
väktare med sin mormor, men eftersom 
hon är i Norrland på ett särskilt uppdrag, 
är allt upp till Tilda nu. Ett angrepp av 
jordvättar i skolans källare hade räckt gott, 
och när det börjar rapporteras i nyheterna 
om folk som försvinner är det verkligen 
för mycket för en femtonåring, med bara 
en skabbig gammal hund till hjälp (även 
om han kan lukta sig till magiska över-
trädelser). I skolan finns dessutom Hakim, 
killen med världens brunaste ögon. Om 
han bara inte var helt trollbunden av 
överjordiskt vackra Natta, som av någon 
outgrundlig anledning verkar vilja bli vän 
med Tilda.
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Nordisk folktro möter 
urban fantasy



Ketterdam är en myllrande hamnstad där 
allt är till salu för rätt pris – och ingen vet det 
bättre än det kriminella geniet Kaz Brekker. 
Han erbjuds möjligheten att genomföra en 
livsfarlig kupp som kan göra honom rikare än 
han någonsin kunnat drömma om. Men han 
klarar det inte ensam ...
 
En hämndlysten straffånge. 
En spelgalen prickskytt. 
En rymling född med silversked i munnen.
En spion känd som Vålnaden.
En hjärtskärare som använder sin magi för 
att överleva i slummen.
En tjuv med osannolika utbrytartalanger.
 
Kaz gäng är kanske de enda som kan rädda 
världen från undergång – om de inte tar  
livet av varandra först.

Leigh Bardugo  har tidigare skrivit 
den internationellt uppmärksammade 
fantasyserien Grisha-trilogin. Hon har 
en stor läsarkrets med hängivna fans 
och när Högt spel (Six of Crows) utkom 
i USA 2015 gick den snabbt upp som 
nummer 1 på NY Times Bestseller List. 

f o t o :  ta i l i  s o n g  r o t h

”Bardugo kastar läsaren rakt in i den här världen, full av färg och ljud. 
Om du inte är försiktig kommer den att stjäla all din tid.”

NY Times, starred review

Skarpsynt och humoristiskt 
av Sara Ohlsson
Varför finns det inga kvinnliga trubadurer? 
Varför är det alltid Ella som ska skriva när 
det är grupparbete? Varför förväntas tjejer 
vara på ett sätt och killar på ett annat, och 
hur gör en egentligen för att vara tvärtom? 
Och om kärleken är som ett elstängsel och 
elstängslet redan är ihop med någon och 
någon är ens bästa vän i hela världen. Hur 
gör en då?

Sara Ohlsson debuterade 2012 med den 
hyllade ungdomsromanen Jag är tyvärr död 
och kan inte komma 
till skolan idag. Nu är 
hon tillbaka med en 
lika skarpsynt, kritisk 
och humoristisk 
roman om det 
omöjliga valet mellan 
den bästa vännen 
och den första, stora 
förälskelsen.

”Debutanten Sara Ohlsson lägger sina snitt så 
skickligt att man inte känner hur djupt hon 
skär förrän efter en bra stund. Hon skriver 
som en ungdomlig Suzanne Brøgger, en ‘Fräls 
oss ifrån kärleken’ fast utan att hålla någon 
lindrande intellektuell distans.”

Dagens Nyheter om debutromanen

Ingen normal står i regnet 
och sjunger
av Sara Ohlsson
Danskt band 224 sidor
Från 15 år
Utkommer 14 sep
ISBN: 978-91-88279-25-5
E-bok: 978-91-88281-17-3
 

Högt spel
av Leigh Bardugo
Översättning: Carina Jansson
Inbunden 384 sidor
Från 15 år
Utkommer 12 okt
ISBN: 978-91-88279-12-5
E-bok: 978-91-88281-18-0
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Sex osannolika tjuvar.  
En svindlande plan.



Del 1: I ljusets makt
Pocket 304 sidor
Från 12 år, utk. maj
ISBN 978-91-88279-04-0

Del 2: Stormens öga
Pocket 304 sidor
Från 12 år, utk. maj
ISBN 978-91-88279-15-6

Del 3: Ur askan
Pocket 368 sidor
Från 12 år, utk. okt. 
ISBN 978-91-88279-29-3

”går rakt in i hjärtat. Den är rörande, rolig, sorglig och 
helt i klass med ’Förr eller senare exploderar jag’”
Aftonbladet

”sällsynt rolig och fruktansvärt sorglig roman för 
unga vuxna, men egentligen skulle jag vilja sätta den 
i händerna på varenda människa. ... ’Som stjärnor i 
natten’ är den bästa sortens ungdomsroman: den tar 
mänskliga känslor på allvar.”
Dagens Nyheter

Som stjärnor i natten
av Jennifer Niven
Översättning: Ylva Stålmarck
Pocket 370 sidor
Från 14 år
Utk. okt.
ISBN: 978-91-88279-26-2

60-talets England. Hilary har 
redan hunnit bli utkastad från två 
internatskolor och nu gör hans 
far ett sista försök: S:t Oswald, 
en skola som har specialiserat 
sig på ”hopplösa fall”. Under en 
gymnastiklektion träffar Hilary 
Finn och de båda pojkarna dras 
till varandra, trots att de är 
varandras motsatser.

Nu i pocket!

Alla är övertygade om att populära Violet Markey räddar 
skolans ”freak”, Theodore Finch, från att hoppa, den 
där dagen uppe i skolans klocktorn – men sanningen är 
egentligen en annan. Ända sedan hennes syster dog i en 
trafikolycka har Violets liv varit skevt. Men när hon lär 
känna Finch öppnas dörren till något nytt.

Som stjärnor i natten är en hjärtskärande roman om hopp 
och förlust, om att välja livet, och om kärlek som dyker upp 
när man minst anar det. Amerikanska Jennifer Niven har 
skrivit flera romaner för vuxna. Detta är hennes första bok 
för unga och hennes stora internationella genombrott.

Grisha-trilogin

Hjärtskärande succéroman

Grisha-trilogin  utspelar sig 
i en fantasyvärld inspirerad 
av 1800-talets Tsar ryssland 
och i händelsernas centrum 
står Alina Starkov, en ung 
kvinna som slits mellan ljus 
och mörker i en värld av magi 
och politik. Serien har nått 
såväl unga som vuxna läsare 
världen över.

Nya utgåvor!

2016 års ALMA-pristagare
Meg Rosoff!

Meg Rosoffs ungdomsböcker talar till både känsla och intellekt. 
På en gnistrande prosa skriver hon om människans sökande efter 
mening och identitet i en besynnerlig och bisarr värld. Hon lämnar 
aldrig läsaren oberörd. Ingen bok är den andra lik i detta modiga och 
humoristiska författarskap.
ALMA-juryns motivering

Den jag var
av Meg Rosoff
Översättning: Helena Ridelberg
Danskt band 190 sidor 
Från 15 år
Utk. maj 
ISBN 978-91-88279-27-9

Tänk om Gud är en lat, slapp och 
likgiltig tonårskille som heter 
Bob? Som slarvade igenom hela 
skapelsen på bara sex dagar och 
sedan dess inte lagt många strån i 
kors för att få livet på planeten att 
fungera? Tänk om Bob dessutom 
blir kär stup i kvarten, och orsakar 
naturkatastrofer i pur extas? Tänk 
dig om han en dag, en helt vanlig 
dag, blir riktigt förälskad …

I begynnelsen var Bob
av Meg Rosoff
Översättning: Molle Kanmert 
Sjölander
Danskt band 284 sidor
Från 15 år
Utk. maj 
ISBN 978-91-88279-28-6 
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Den jag var

BEGYNNELSEN
VAR

BOB

I

Nyhet! 



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

Dubbel-Trubbel
Ännu värre Dubbel-Trubbel
Text: Mac Barnett & Jory John
Bild: Kevin Cornell
Övers: Caroline Bruce
978-91-87707-02-5
978-91-87707-58-2 

9-12

Happy Ending, liksom?
Nina E. Grøntvedt
Övers: Karin Nyman
978-91-87707-59-9

Jan Svensson
Johanna Lindbäck 
978-91-87707-36-0

George
Alex Gino
Övers: Helena Ridelberg
978-91-87707-39-1

Orkans öga
Lin Hallberg
978-91-87707-24-7

12+

Superkrafter – på 
gott och ont
Karl Modig 
978-91-87707-54-4

Om detta talar man endast 
med kaniner
Att vara jag
Anna Höglund
978-91-87027-49-9
978-91-87707-37-7

En i laget
Antologi
978-91-88279-02-6

En planet i mitt huvud
Sally Gardner
Övers: Helena Ridelberg
978-91-87707-16-2

15+

Jag, En 
En annan
David Levithan
Övers: Helena Hansson, 
Helena Ridelberg
978-91-86634-56-8 
978-91-87707-55-1

Som eld
Sara Lövestam
978-91-88279-03-0

Jag ger dig solen
Jandy Nelson
Övers. Emö Malmberg
978-91-88279-01-9

Dagboksanteckningar från ett källarhål 
Vi ses i mörkret
David Wiberg
978-91-87027-05-5
978-91-87707-14-8

Nour och den magiska 
drycken
Text: Alexandra-Therese 
Keining
Bild: Peter Bergting
978-91-87707-30-8

Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!

Valdemars nappar
Maria Jönsson
978-91-87707-50-6

Musse
Eva Lindström
978-91-87707-51-3

0-3

Känslornas pekbok
Hanna Albrektsson
978-91-87707-40-7

Maximus ring
Vulkanen vaknar
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
978-91-87707-23-0
978-91-87707-31-5

Det är jag som är vargen  
... och nu kommer jag!
Bénédicte Guettier
Övers: Erik Titusson
978-91-87707-35-3

Stopp! Ingen får passera!
Text: Isabel Minhós Martins
Bild: Bernardo P. Carvalho
Övers: Erik Titusson
978-91-87707-42-1

Mitt bland stjärnor
Text: Lotta Olsson
Bild: Olof Landström
978-91-87707-25-4

Hurra, vi får post!
Marianne Dubuc
Övers: Erik Titusson
978-91-87707-41-4

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

3-6

6-9

Vi går på babydisco
Text: Moa Eriksson 
Sandberg
Bild: Erik Sandberg
978-91-87707-33-9

Toto tittut
Toto maskerad
Toto – var är nappen?
Emma Virke
978-91-87027-54-3
978-91-87707-17-9
978-91-87707-48-3

Doris drar
Pija Lindenbaum
978-91-87707-38-4

Ruggiga ugglan – 
maskeringens mästare
Text: Sean Taylor
Bild: Jean Jullien
Övers: Gunilla Halkjaer Olofsson
978-91-87707-43-8

Vad gör du medan jag sover?
Vad gör du om jag får en vän?
Text: Mats Wänblad
Bild: Per Gustavsson
978-91-87027-65-9
978-91-87707-47-6

Penna, papper, panik
Text: Pernilla Gesén
Bild: Jeanette Milde
978-91-87707-57-5

Fotboll på liv och död
Text: Martin Widmark
Bild: Kristina Grundström
978-91-87707-56-8



Facebook: Lilla Piratförlaget
 Gilla Böcker

Twitter:  @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Instagram: @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Följ oss i 
sociala medier!


