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Bim bam bom
av Frédéric Stehr
Översättning: Gunilla  
Halkjaer Olofsson
Board book, 28 sidor
Från 0 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-88279-36-1

Häng med ut i 
trädgården!

Bim bam bom!

Frédéric Stehr

Jonna plockar bär
Text: Eva Susso
Bild: Erica Jacobson
Board book, 18 sidor
Från 2 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-88279-44-6

Jonna sätter på sig gummistövlarna och tar 

med sig muggen. I trädgården möter hon 

fina djurvänner, som snigeln, grodan och 

tusenfotingen. Och hon hittar till hallon-

busken alldeles själv.

 
Jonna plockar bär är en upptäckarbok för de 

minsta, med varma färgsprakande bilder.

Allt som behövs är en kastrull och två träslevar – BIM BAM BOM – vi gör 
musik! Alla vill vara med. Vilken tur att det finns så många instrument i 
köket. Men plötsligt hämtar mamma alla pryttlarna. Vad ska hon göra? 

Känn rytmen och skapa ljudglädje  
tillsammans med de minsta läsarna.

Svensk litteratur – tur och retur

Vi tycker att våra böcker förtjänar att läsas världen över! Därför gör vi allt vi 
kan för att våra böcker ska spridas till andra språk. I år kommer till exempel 
barn i Tyskland kunna skratta åt Maria Jönssons Valdemars nappar, barn i 
Kina upptäcka Toto tittut av Emma Virke och ukrainska tonåringar få möta 
Anna Höglunds Att vara jag. Vi tycker också det är viktigt att introducera 
författare och illustratörer från andra länder, böcker som svenska barn för-
tjänar att få läsa. Sedan starten har vi därför låtit översätta böcker från bl.a. 
Norge, Japan, Argentina och Portugal. Bland sommarens böcker finns till 
exempel norska Gry Moursunds bilderboksdeckare Tre bilar och en död katt.

Vi arbetar även med gränsöverskridande samarbeten och är stolta och glada 
över att som originalförlag ge ut belgiska ALMA-pristagaren Kitty Crowthers 
bilderbok Sagor om natten. Kitty Crowthers svenska läsare får alltså läsa 
boken allra först, innan den kommer att översättas till en mängd språk, runt 
om i världen. Allt detta skulle förstås inte vara möjligt utan översättarna, 
litteraturens brobyggare!
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Ny bilderbok av  
      ALMA-pristagare

Det är läggdags och Lilla Björn krä-
ver tre godnattsagor av sin mamma. 
Först får Lilla Björn höra om Natt-
vakten som bor i skogen och ser till 
att alla djur går och lägger sig. Men 
vem säger till Nattvakten att det är 
läggdags? 

Den andra berättelsen handlar om 
den modiga flickan Zhora som är på 
jakt efter skogens läckraste björn-

bär. I den tredje berättelsen får vi möta Bo, den lille mannen med den stora 
överrocken, som aldrig blir riktigt varm och ofta ligger sömnlös. 

Till sist slumrar Lilla Björn, och med sig i sängen har han sina nya vänner från 
sagornas värld.

”Berätta tre sagor för mej, snälla, 
snälla, snälla”, bad Lilla Björn.

”Tre sagor!?” sa Mamma Björn.

”Ja, jag sa ju snälla tre gånger!”  
sa Lilla Björn.

”Har du fortfarande problem att somna?” 

undrade Otto. 

”Ja”, suckade Bo. 

Otto vände sig mot det öppna havet och sa: 

”Varför tar du dej inte en simtur?” 

”Jag är alldeles för frusen”, stönade Bo. 

”Ha rocken på dej när du går i, då”, föreslog Bo. 

I Sagor om natten bjuder  
Kitty Crowther på tre godnatt-
sagor berättade av Mamma Björn 
för alla små och stora björnar  
(och barn!) som inte nöjer sig med 
bara en saga vid läggdags. Det är en  
generös bilderbok med Kitty 
Crowthers magiska bildvärld,  
som hyllats världen över.

Kitty Crowther räknas till världens främsta bilderboksskapare. 2010 mottog hon 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). Sagor om natten kommer ut i 
originalutgåva på Lilla Piratförlaget, i översättning av författaren Ulf Stark.

”Kitty Crowther är linjens mästare, men också stämningens. Hon 
förvaltar, förvandlar och förnyar bilderboks berättandet. I hen-
nes värld står dörren mellan fantasi och verklighet vidöppen.”

– ALMA-juryns motivering

Sagor om natten
av Kitty Crowther
Översättning: Ulf Stark
Inbunden, 80 sidor
Från 3 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-88279-53-8

”Hej, jag heter Jacko Mollo. Vad heter du?” 

frågade fladdermusen. 

”Zhora”, sa hon nästan utan att andas. 

”Snyggt svärd”, sa Jacko Mollo. ”Jag har ett  förslag: 

Du följer med till min koja så äter vi  

detta delikata björnbäret. Jag skulle kunna följa dej hem. 

Men där finns den farliga, hungriga ugglan. 

i borde ge oss av med detsamma. Okay, Zhora?”

”Hur stor är den där ugglan då?” 

Jacko bara stirrade på Zhora med uppspärrade ögon. 

”Okay, okay! Jag följer med.” 
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Kim fyller sju år och ska ha kalas. 
Kalas är det bästa Kim vet och hon 
skriver en lång lista på allt hon vill 
göra på kalaset. ”Vilka vill du bjuda?” 
frågar Kims mamma. Kim vill ju bjuda 
alla vänner, hela klassen faktiskt. Alla 
utom Elias. Han är INTE välkommen. 
Men pappa gör ett inbjudningskort till 
Elias också. Och det visar sig faktiskt 
vara en bra idé till slut!

Knas på kalas!

Knas på kalas
Text: Pernilla Gesén
Bild: Jeanette Milde
Inbunden, 64 sidor
Från 6 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-88279-56-9

Lättläst

    KNAS PÅ  
    KALAS

Pernilla Gesén • Jeanette Milde
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Knas på kalas är en lättläst bok om hur 
tufft det kan kännas när det inte blir  
exakt så som man har tänkt och planerat, 
men att det kan bli rätt bra ändå. Med 
fingertoppskänsla och humor tar  
Pernilla Gesén och Jeanette Milde 
förstagluttarnas vardag på allvar.

Tidigare böcker i serien!

Det finns bara tre bilar på ön. Men det är ändå en bil för mycket, när världens 
finaste kattunge blir överkörd. 
 Vem är den skyldige? Vem är mördaren?!
 Är det mannen i butiken som svär på sina föräldrars grav att han är oskyldig?
 Kan det vara gubben Karsten som kan flest svordomar av alla på ön?
 Eller är det taxichauffören Laila, som ingen egentligen känner och som har 
en ganska läskig hund?

En deckargåta i 
bilderboksformat

f o t o :  p r i vat 

Tre bilar och en död katt är en spännande 
kriminal gåta i ett fantastiskt sjuttiotals-
universum! Skriven och illustrerad av  
Gry Moursund, 
som även illust-
rerat de populära 
bilderböckerna om 
Bockarna Bruse.

Tre bilar och en död katt
av Gry Moursund
Översättning: Åsa Lind
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-88279-58-3



Sanningar om livet,  

      döden – och maneter

Sanningar om maneter
av Ali Benjamin
Översättning: Cecilia Falk
Inbunden, 336 sidor
Från 10 år
Utkommer: juni
ISBN: 978-91-88279-50-7

När hennes bästa vän omkommer  
i en drunkningsolycka, börjar 
12-åriga Suzy göra efterforskningar. 
Olyckor händer väl inte bara så där, 
utan anledning? Och havet är fullt 
av giftiga maneter, som dessutom 
förökar sig med sådan hastighet att 
de snart kommer att ha tagit över 
världen. Visst måste det ha varit en 
manet som attackerade Franny? Och 
om Suzy kan bevisa det, så var hon 
väl Frannys bästa vän?  

Sanningar om maneter är en be-
rättelse om det ofattbara i att någon 
bara kan försvinna. På sitt alldeles 
egna sätt närmar sig Suzy sanningen 
om det som har hänt, och öppnar 
sakta upp sig själv för omvärlden.
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Mördarmormor
Text: Petter Lidbeck
Bild: Per Dybvig
Inbunden, 64 sidor
Från 8 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-88279-57-6
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Mördarmormor är en bok som blandar spänning med gapskratt. 

Den här mormorn liknar ingen annan. Petter Lidbecks över-

raskande text och Per Dybvigs makalöst roliga bilder skapar 

tillsammans en alldeles särskild läsupplevelse.

Mormor är barnvakt och har glömt 
sina läsglasögon. Lillebror kan 
omöjligt somna utan godnattsaga 
så mormor får berätta om sitt eget 
liv. Om när hon var ung och bodde 
i främmande länder, och om när 
stats ministern bad henne om hjälp 
med ett hemligt uppdrag. Fast är 
det verkligen sant att hon har dödat 
folk? Nej, det är nog bara som hon 
hittar på …

Mördarmormor!
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Ali Benjamin bor i Massa-
chusetts och är precis som 
Suzy intresserad av vetenskap. 
Sanningar om maneter är 
hennes debutroman.



Himlen börjar här 
i ny pocketutgåva

”Den är rörande, rolig, sorglig 
och helt i klass med Förr eller 

senare exploderar jag.”  Aftonbladet
”Som stjärnor i natten är den bästa 

sortens ungdomsroman: den tar 
mänskliga känslor på allvar.”Dagens Nyheter

Alla tror att populära Violet Markey 

räddar skolans ”freak”, � eodore Finch, 

den där dagen uppe i klocktornet, men 

sanningen är egentligen en annan.

   Ända sedan hennes systers död har 

Violets liv varit skevt. När hon lär känna 

Finch öppnas dörren till något nytt. 

En tillvaro som rymmer den djupaste 

sorgen och den största kärleken. Men 

samtidigt som Violets värld växer, börjar 

Finchs värld krympa.

9 789188 279262

ISBN 978-91-88279-26-2

Fler pocketfavoriter från Gilla Böcker!

Vända världen rätt
av Jennifer Niven
Översättning: Ylva Stålmarck
Danskt band, 352 sidor
Från 14 år
Utkommer: maj
ISBN: 978-91-88279-32-3

Alla tror att de känner Libby, hon som en 
gång utnämndes till ”Amerikas fetaste  
tonåring”. Men har någon sett förbi hen-
nes kropp till personen inuti? När hon 
nu börjar skolan igen efter år av hem-
undervisning, ska hon visa alla vem hon 
är – någon som gör precis vad hon vill.
 Alla tror att de känner Jack också. 
Kaxiga Jack, som ändå alltid håller sig 
väl med alla. Det ingen vet är att Jack är 
ansiktsblind, han känner inte ens igen 
sina egna bröder. Och han intalar sig 
att ingen behöver veta hans hemlighet 
– bara han håller alla på avstånd. Sedan 
träffar han Libby.

Jennifer Nivens nya 
roman är en rolig, 
romantisk och viktig 
berättelse om att bli 
sedda som dem vi 
verkligen är.

Lennie är sjutton år och lever ett tryggt liv i skuggan av 
sin utåtriktade syster Bailey. Men när Bailey plötsligt 
dör förändras Lennies liv dramatiskt. Förlamad av 
sorg drar hon sig undan alla i sin närhet, men vad gör 
man när man plötsligt drabbas av passionen?

Jandy Nelsons debutroman Himlen börjar här är 
en svindlande kärlekshistoria om saknad, förälskelse 
och förbjudna känslor. Nu med nytt omslag!

Läs också Jag ger dig solen, 
en sprakande berättelse om 
himlastormande kärlek, 
sprudlande kreativitet och 
bråddjup sorg.

Himeln börjar här
av Jandy Nelson
Översättning: Ulla M Danielsson
Pocket, 272 sidor
Från 13 år
Utkommer: mars
ISBN: 978-91-88279-60-6

Av författaren till

Som stjärnor i natten

”Den är rörande, rolig, sorglig och 
helt i klass med Förr eller senare 
exploderar jag. ”

– Aftonbladet

”Som stjärnor i natten är den bästa 
sortens ungdoms roman: den tar 
mänskliga känslor på allvar. ”

– Dagens Nyheter

Sagt om Som stjärnor i natten:

fo
to

: 
lo

u
is

 k
a

pe
le

r
is



Facebook: Lilla Piratförlaget
 Gilla Böcker

Twitter:  @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Instagram: @lillapiratforlaget
 @gillabocker

Följ oss i 
sociala medier!


