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Toto gräver en grop
av Emma Virke
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-45-3

Toto
gräver en grop!

Emma Virke är illustratör och 

författare och bosatt i Stockholm.  

2014 utkom hennes första små- 

barnsbok Toto tittut, som snabbt 

blev en favorit bland både läsare 

och kritiker.
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Toto tar sin lilla sked och börjar gräva. 
Gräv mera! ropar Nalle och hämtar en 
spade. Toto hittar ett vackert fat. Gräv 
mera! ropar Elefant och hämtar en 
bättre spade. Gropen blir större och 
större. Vad hittar Toto längst ner? 

Småbarnsböckerna om Toto låter  
barnen utforska och upptäcka!

Sagt om tidigare böcker:

”En pekbok för  
pur glädje!”
Vi Föräldrar

”Spännande och härlig  
att läsa, gång på gång”
Expressen

Vårkänslor
När våren kommer och tjälen släpper kan man göra som Toto och 
gräva en grop. Eller gå och bada som Loppan Lus. Eller svansa runt i 
största allmänhet. 

Kanske blir man kär som Anton i Anton och andra olyckor eller för-
älskad i ”fel” kille som Julia i Karta för förälskade & andra  vilsna 
(men vad ska man göra när en kille läser Jandy Nelsons Jag ger dig 
solen och fattar precis hur bra den är!).

Vilka vårkänslor får du? En sak är säker – det bästa sättet att komma 
i kontakt med sina känslor är att läsa en bra bok! 
 
Vi vågar lova att våra vårböcker kommer att väcka känslor av alla de 
slag. Förundran, rädsla och upptäckarglädje. 

Erik Titusson

Erik Titusson
Förlagschef

08-545 678 54
erik@lillapiratforlaget.se

Linda Widman
Förlagskoordinator,

Utländska rättigheter
08-545 678 54

info@lillapiratforlaget.se

Ada Wester
Förläggare
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ada@lillapiratforlaget.se

Klara Bjelkenäs
Redaktör
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klara@lillapiratforlaget.se

Lilla Piratförlaget
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Madeleine Lawass
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Christina Kivi
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Sedan 2015 är Gilla Böcker en del av Lilla Piratförlaget.
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Loppan Lus går och badar
av Sara Gimbergsson
Board book, 20 sidor
Från 0 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-41-5

Vi går på babysim
Text: Moa Eriksson Sandberg
Bild: Erik Sandberg
Board book, 14 sidor
Från 0 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-48-4

Sara 
Gimbergsson

Gruset är vasst och vädret är kasst. 
Stackars lilla Loppan Lus, hur ska man 
kunna gå och bada då? Ovädret griper 
bokstavligen tag i Loppan Lus. Kan det 
som varit det största hindret visa sig  
vara vägen mot ett dopp i böljan den blå?

Ett badäventyr för de allra minsta  
badarna! 

Vi sprattlar! Vi smakar och vi bubblar!  

Molly, Ringo och Lolli är på babysim och 

även om det är lite kallt i början så trivs de 

som fiskar i vattnet. Men sen ska de dyka 

under ytan ... 

Vi går på babysim är en bok för alla bad-

älskande bebisar som älskar att plaska och 

skvätta.

Följ med in i djupaste skogen och möt alla djur. 
Men de är upptagna med att dra varandra i svan-
sen! Varför då? Vem är det som behöver hjälp? 

Gissa svansen, härma djuren och försök lista ut 
varför alla tar i från tassar och klor. 

Efter regn  
      kommer solsken

Vems är svansen?

Plaska, plumsa, skvätt! 

Sara Gimbergsson, född 1958, 
är illustratör, konstnär och 
författare. Hon har skrivit och 
illustrerat en lång rad böcker, 
bland annat Min stora elefant, 
som utkom på Lilla Piratförla-
get 2015. fo
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Läs även Vi går på 

babydisco:

Läs även: 
Svansar runt på bondgården  
Svansar runt i djungeln

Svansar runt i skogen
av Hanna Albrektson
Board book, 16 sidor
Från 0 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-43-9

”Ger de allra minsta 

en fantastisk läsupp-

levelse”
– BTJ
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Hanna  
Albrektson
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En dag i en myras liv!

Tänk om du vore en myra. Hur jobbigt det 

skulle vara att släpa barr till stacken hela 

dagarna. Men så kanske du skulle hitta en 

bladlus! En bladlus som man kan kittla tills 

den kissar på sig. Och finns det något godare 

än bladluskiss!? Om man är en myra alltså …

I Myran får du en fascinerade inblick i en  

dag i en myras liv. Boken är skriven av förfat-

taren och dokumentärfilmaren Bisse Falk 

och illustrerad av Henning Trollbäck.

Äta ärtor?!

Böckerna om Valdemar står alltid på barnens 
sida i vardagskonflikter vi alla kan känna 
igen. Med drastisk humor och värme berättar 
Maria Jönsson om en helt vanlig vargfamilj, 
med en ovanligt listig Valdemar i centrum. 

Äta ärtor?! Valdemar må vara en liten 

varg, men han vet vad han vill!

Valdemar slukar sina fiskpinnar – En! 

Två! Tre! Gott! Men så säger pappa att 

ärtorna också måste ligga i magen innan 

Valdemar får sin chokladglass. Ärtorna 

är alldeles för gröna och runda tycker 

Valdemar. Lillasyster Linn däremot sätter 

i sig ärta efter ärta och snart sitter hon 

med en chokladglass i handen. Orättvist! 

Men Valdemar får en idé. Nog ska han 

kunna få glassen utan att äta en endaste 

liten ärta …
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Missa inte tidigare  
Tripp Trapp Träd- böcker!

Läs även första boken  
om Valdemar!

Valdemars ärtor
av Maria Jönsson
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-33-0

Myran
Text: Bisse Falk
Bild: Henning Trollbäck
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-52-1

Tripp Trapp Träd (UR) är ett tv-magasin för barn, med 
berättelser av några av Sveriges främsta författare och 
illustratörer. Lilla Piratförlaget ger ut ett urval av dessa 
berättelser i bokform. 



Tidigare böcker i serien!

Här är vi är en bilderbok som undersöker förhållandet 
mellan vi och dom. En högaktuell fråga i vår samtid. Hur 
blir vi del av ett större VI och hur blir vi bemötta, när vi 
plötsligt betraktas som DOM. 

Här är vi

fo
to
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Åsa Lind • Ingrid Godon

här är vi

På den internationella barnboksmässan i Bologna för tre år sedan fick 
Åsa Lind för första gången syn på Ingrid Godons bilder. Året därpå 
bestämde de sig för att göra en bok tillsammans, utifrån Åsas text. 
Ingrid Godon är en av Belgiens mest uppskattade illustratörer. Hon 
har vunnit åtskilliga priser och är nominerad till  
Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens 
minne. Resultatet 
av detta unika sam-
arbete är en vacker 
och angelägen 
bilderbok för alla 
åldrar. 

Här är du
och här är jag.
 
Där finns på sin höjd
några andra.
 
De har visst kalas där borta.
Grillfest kanske?
 
Om vi skulle gå dit.
Dit bort.

f o t o :  p r i vat

Alla frågar sig  
                        varför

Är alla lika mycket värda? Varför måste 
man dö? Vem bestämmer över min 
framtid? 

I Alla frågar sig varför får vi möta barn 
som ställer frågor om sådant vi alla 
funderar på, och ett antal filosofer ur 
historien som försökt besvara dessa eviga 
livsfrågor. Med hjälp av filosofins värld 
förstår man att frågorna är djupt mänsk-
liga – kanske är det just dessa frågor 
som gör oss till människor? Boken sätter 
frågorna i ett större sammanhang och 
diskuterar dem ur ett filosofiskt perspek-
tiv i såväl text som bild. En tankebok som 
låter läsaren, oavsett ålder, känna att 
den inte är ensam om att ställa sig svåra, 
existentiella frågor. 

Eva Susso debuterade 1995 med bilderboken Rita och har sedan 

dess skrivit över 30 böcker för barn och unga. Anna Höglund 

räknas till en av Sveriges främsta illustratörer och har mottagit 

flera svenska och internationella utmärkelser för sina böcker. 

Alla frågar sig varför är deras första gemensamma bok. 

Alla frågar sig varför
Text: Eva Susso
Bild: Anna Höglund
Inbunden, 32 sidor
Från 8 år
Utkommer: januari 
ISBN: 978-91-88279-17-0

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

Här är vi
Text: Åsa Lind
Bild: Ingrid Godon
Inbunden, 40 sidor
Från 5 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-46-0



Resan fortsätter för Remus, killen 
som tillhör Örnfolket och är så liten 
att han knappt kan klättra upp för en 
trappa. Uppdraget Remus står inför är 
desto större. Tillsammans med sina 
vänner, örnen Aquila och prinsessan 
Regina, måste han återbörda Maxi-
mus ring och stilla vulkanen. 

Den siste draken är den tredje och 
avslutande delen i trilogin Legenden 
om örnfolket. Det är högt tempo och 
dramatiska vändningar ända till sista 
sidan!

Fantasy för 
     nybörjarläsaren!

Legenden om Örnfolket: 
Den siste draken
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
Inbunden, 96 sidor
Från 6 år 
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-87707-32-2

Patrik Bergström debuterade 2012 med Den eviga 
eldens magi. Serien blev snabbt en favorit hos de unga 
fantasyläsarna. Hösten 2015 utkom Maximus ring, 
den första delen i trilogin Legenden om Örn folket, 
som 2016 följdes upp med Vulkanen 
vaknar. Böckerna är illustrerade  

av Filippo Vanzo från 
Italien.

”Språket är uttrycksfullt och målande, mening-
arna är korta och koncentrerade. Filippo Vanzos 
svartvita illustrationer är uttrycksfulla, men läm-
nar också till läsaren att fylla i med egna detaljer.”

Eva E:Son Fransson, BTJ, om Maximus ring
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Det här är historien om Lilla Hon, 
som blir utmanad av sina klass-
kompisar att gå upp alldeles ensam 
på skolans vind. Fast det är för-
bjudet att gå dit, för det kan hända 
olyckor där. Och så kanske det 
spökar. Men alla vet ju att spöken 
inte finns på riktigt. Eller ...?

Det här är en förskräcklig, ryslig och 
otäck berättelse. Men den är också 
knasig, spännande och rolig. Och 
den slutar ganska lyckligt. I alla fall 
för vissa …

Den förskräckliga historien 
om Lilla Hon
Text: Lena Ollmark
Bild: Per Gustavsson
Inbunden, 128 sidor
Från 6 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-34-7

Den förskräckliga
  historien om 
    Lilla Hon!

I sitt första samarbete, Den 
förskräckliga historien om 
Lilla Hon, bjuder författaren 
Lena Ollmark och illus-
tratören Per Gustavsson 
på absurd humor och lagom 
gastkramande skräck, i både 
text och bild. En klassisk  
spök historia med spänning 
och skratt!
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Uppföljaren till   Zombiefeber!

Farfar både stängde och låste dörren 
bakom dem. Flera gånger tittade 
han oroligt ut genom fönstren.
 - Vad är det? frågade Herbert.
 - Inget, sa farfar.
 - Det är det visst, sa Herbert. Det 
är något med hunden.
 Farfar skakade på huvudet.
 -  Jag hade fel, sa han. Det där 
var ingen schäfer. Jag tror inte ens 
att det var en hund. Det var något 
annat. Något farligt.

Skogen brinner i Eldsala. Det 
verkar som att branden är anlagd, 
någon tänder på med flit.
 Samtidigt hör Herbert rysliga 
ylanden i skymningen och stora 
hundliknande varelser skymtar 
bland träden. Vännerna Herbert 
och Sally dras in i ett mysterium 
farligare  än någon kunnat ana. 
Kan de rädda Eldsala?

Varulvens hemlighet är en  
fri stående fortsättning på  
succé romanen Zombiefeber.

”Med en cliffhanger i nästan varje 
kapitelslut piskar hon handlingen 
framåt ... Hon har också en förmåga 
att vila i scenerna och skapa mystik 
av vardagen.” 

Dagens Nyheter om Zombiefeber

Varulvens hemlighet
av Kristina Ohlsson
Inbunden, 240 sidor
Från 9 år
Utkommer: april
ISBN: 978-91-88279-47-7

Missa inte tidigare böcker av Kristina Ohlsson!

Kristina Ohlsson är en av Sveriges mest 
framgångsrika kriminal- och barnboks-
författare. Henne bokserie om barnen i Åhus 
– Glasbarnen, Silverpojken och Stenänglar –  
har blivit en stor läsarsuccé, prisbelönats och 
sålt i över 120 000 exemplar. Nu är hon aktuell 
med en ny spännande trilogi för slukaråldern, 
som tog sin början med Zombiefeber och följs 
upp av Varulvens hemlighet.
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Den första Mila var en hund. Den andra 
Mila, som är 12 år, vet inte riktigt varför 
hon blivit döpt efter en hund. Men hon 
vet många andra saker. Hon ser ledtrådar 
och spår, och har en nästan övernaturlig  
slutledningsförmåga. Tillsammans 
med sin pappa reser hon till USA, för att 
hjälpa till att leta efter pappans bästa vän, 
som är spårlöst försvunnen. Och Mila 
lägger märke till saker. För nog är det  
något märkligt med en man som försvin-
ner utan att ta med sig sin hund.

Meg Rosoff tilldelades Astrid Lindgren 
Memorial Award 2016 och är en av våra 
allra främsta författare för unga.

Om jag försvann
av Meg Rosoff
Översättning: Helena Ridelberg
Inbunden, 224 sidor
Från 12 år
Utkommer: februari
ISBN: 978-91-88279-37-8

ÅRETS

ALMA -

PRISTAGARE

2016

I BEGYNNELSEN

VAR
BOB

ÅRETS

ALMA -

PRISTAGARE

2016

Ny ungdomsroman 
av ALMA-pristagaren 

Meg Rosoff

Att vara tolv år och ha 
en pappa som säljer 
utedass – och behöver 
en tjej

Anton och andra olyckor
av Gudrun Skretting
Översättning: Barbro Lagergren
Inbunden, 256 sidor
Från 9 år
Utkommer: januari
ISBN: 978-91-88279-31-6 ”En sprakande barnboksdebut. Anton 

och andra olyckor är en vinnare.”
– NRK

Anton får plötsligt veta att han har 

kommit till genom en olycka. Och en 

sak förbryllar honom: Om det inte var 

meningen att man skulle finnas - kan 

man ändå betyda något?

 Anton bestämmer sig för att göra 

något meningsfullt. Tillsammans med 

sin kompis Ine ska han ordna en tjej till 

sin pappa.

 Det visar sig vara lättare sagt än gjort.

Anton och andra olyckor är en komedi  

om vänskap, förälskelse och andra 

katastrofer.

Tidigare utgivet på Gilla Böcker:
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Karta för förälskade  
& andra vilsna
av Johanna Lindbäck
Flexband, 256 sidor
Från 12 år
Utkommer: maj
IBSN: 978-91-88279-20-0

Vita tigern
av Christin Ljungqvist
Inbunden, 352 sidor
Från 12 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-30-9

Julia är på väg till familjens lantställe. 
Vännerna Karin och Astrid, däremot, sitter 
inte i en stuga. De dricker smoothies på 
Mallorca. Är de ens hennes vänner längre? 
Nu när Julia råkade bli ihop med Isak som 
Karin hade span på först.
 Sommaren i stugan gör inte livet mer 
okomplicerat eftersom Rasmus dyker upp. 
Rasmus som tecknar och läser samma 
böcker som Julia. Kort sagt, en helt annan 
typ än Isak.
 Mötet mellan Julia och Rasmus blir bör-
jan på en sommar där de båda tvingas fatta 
livsavgörande beslut om vem de vill vara 
och vad de vill bli.

Johanna Lindbäck har skrivit en rad 
hyllade ungdomsböcker såsom Min typ 
brorsa och Saker som aldrig händer.  
Karta för förälskade och andra vilsna  
är en romantisk hyllning till det  
oförutsägbara. 

Till hotell Vita Tigern i Göteborg 
kommer människor från hela världen, 
på flykt undan krig eller för att skapa 
ett bättre liv för sina barn. Avalon har 
vuxit upp här, lekt i lobbyn, hjälpt till i 
köket, hämtat resande från luftskeppen. 
På nyårsnatten brakar en svävare ner i 
isen vid Götaälvbron, och tillsammans 
med sina vänner börjar Avalon leta efter 
föraren. Men under sökandet snubblar 
hon över en familjehemlighet som visar 
sig större än hon ens kunnat föreställa 
sig.

Christin Ljungqvist debuterade 2012 
med ungdomsromanen Kaninhjärta.  
Hennes nya bok Vita Tigern är en 
äventyrsroman som blandar estetik 
från 1940-talet, grön högteknologi 
och skrot, med en framtid som varken 
är utopisk eller dystopisk, men precis 
som vår samtid brottas med frågor om 
integration och alla människors rätt till 
trygghet.

”ett litterärt slukhål man  
gärna rasar ner i”
– Göteborgs-Posten om  
tidigare utgivning

Äventyrsroman i 
steampunk-miljö

Efterlängtad ungdoms-

roman av Johanna Lindbäck
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Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!
0-3

Mamma borta
Chris Haughton
Övers: Gunilla Halkjaer 
Olofsson
978-91-87027-64-2

Schh! Vi har en plan
Chris Haughton
Övers: Gunilla Halkjaer 
Olofsson
978-91-88279-06-4

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

Allt blir säkert bra igen
Text: Kirsten Boie
Bild: Jan Birck
Övers: Erik Titusson, 
Mahmoud Hassanein
978-91-88279-18-7

3-6

6-9

Godnatt allihop
Chris Haughton
Övers: Gunilla Halkjaer 
Olofsson
978-91-88279-16-3

Åh nej, Bruno!
Chris Haughton
Övers: Gunilla Halkjaer 
Olofsson
978-91-87707-49-0

Åse och grodan
Åse lånar en hamster
Text: Ingrid Olsson
Bild: Charlotte Ramel
978-91-87707-06-3
978-91-88279-22-4

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

En mördarkatts dagbok
Mördarkattens återkomst
Mördarkattens hämnd
Text: Anne Fine
Bild: Emma Göthner
Övers: Caroline Bruce 
978-91-87027-43-7
978-91-87707-28-5
978-91-88279-23-1

Pudlar och pommes
Doris drar
Pija Lindenbaum
978-91-88279-13-2
978-91-87707-38-4

Bockarna Bruse på badhuset 
– med luckor!
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Gry Moursund
Övers: Pija Lindenbaum
978-91-88279-00-2

Klä på Herr H
Emma Virke
978-91-88279-14-9

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

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

Tusende våningen
av Katharine McGee
Översättning: Carina Jansson
Danskt band, 448 sidor
Från 15 år
Utkommer: januari
ISBN: 978-91-88279-38-5

Manhattan, år 2118. Ett tusen våningar 
högt torn skuggar hela Brooklyn. I det 
finns allt man kan önska sig – för den 
som har råd. Och det har Avery, vars 
familj bor på tusende våningen. Hon  
har allt, utom det hon egentligen vill ha. 
Nästan lika högt upp bor hennes bästa 
vän Leda. För att dölja sina egna hem-
ligheter börjar hon ta reda på andras, 
genom att anlita hackaren Watt. Långt 
ner i huset bor Rylin, som kämpar för att 
försörja sig och sin lillasyster, efter att 
deras mor dött. Och Eris, som tvingas 
flytta från toppen till botten, när hennes 
familjs hemlighet avslöjas.

Tusende våningen är en svindlande berät-
telse om förälskelse, svartsjuka, hemlig-
heter och utpressning, i en högteknologisk 
framtid, ganska lik vår egen tid.

K ATHARIN E  MCG EE

Katharine McGee är uppvuxen i Texas, 
men bor nu i New York. Hon arbetade 
som förlagsredaktör på dagarna och 
skrev hela nätterna – sin debutroman 
Tusende våningen.

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

9-12

Skarven
Sara Lövestam
978-91-88279-24-8

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 väktares bekännelser
Elin Säfström
978-91-87707-46-9

15+

Som stjärnor i natten
Jennifer Niven
Övers: Ylva Stålmarck
978-91-87707-13-1

Oktober är den kallaste 
månaden
Christoffer Carlsson
978-91-88279-19-4

Ingen normal står i 
regnet och sjunger
Sara Ohlsson
978-91-88279-25-5

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

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

Vero hit och dit
En annan Abbe
Markus mittemellan
Text: Katarina Kieri
Bild: Helena Lunding  Hultqvist 
978-91-87027-66-6
978-91-87707-11-7
978-91-87707-44-5

Det vita huset
Petter Lidbeck
978-91-88279-08-8

George
Alex Gino
Övers: Caroline Bruce
978-91-87707-39-1

Du är inte ensam, Stargirl
Moa Eriksson Sandberg & 
Eva Susso
978-91-87707-45-2


