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Nallen
Text: Ulf Stark
Bild: Charlotte Ramel
Inbunden, 32 sidor
Från 2 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-88279-69-9

Hur låter natten?

Kian och katten
Sara Gimbergsson
Board book, 20 sidor
Från 1 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-88279-42-2

Kian kan mata katten, leka med katten och bära 

katten. Allt sånt som Kians mamma och pappa var-

ken kan eller vill. Vilken tur för katten att Kian kan!

Kian och katten är en småbarnsbok om hur mycket 

man kan, och hur mycket man kan betyda för någon 

annan, trots att man är liten.

Nallen känner sig stor och vill sova själv. Men när natten kommer med 
alla sina märkliga ljud är det nog ändå bäst att ligga intill pojken i sängen. 
Plötsligt låter något från köket! Vem, eller vad, kan det vara? 

Nallen är en finstämd bilderbok av Ulf Stark och 
Charlotte Ramel. Om att sova själv, sova tillsam-
mans och om att göra sig vän med natten. 

Missa inte det tidigare 
samarbetet Lillasyster!

Ja, vi elsker dette landet

I Aktuellt försökte man gå till botten med vad som var grejen med SKAM, den 
norska ungdomsserien som tagit världen med storm. En studiogäst hävdade 
bestämt att succén berodde på det nyskapande formatet. NEEEJ, ropade jag 
högt framför TV:n. Nyckeln till människors hjärtan, oavsett ålder, är aldrig 
FORMATET, det är BERÄTTELSEN. Ett genomarbetat manus, så enkelt, och 
så svårt, är det. 

SKAM har i vilket fall gjort vårt grannland hetare någonsin, ja hetare än 
Bjørnstjerne Bjørnson hösten 1903. Och vi är stolta över att  representera 
flera norska författare och illustratörer i Sverige. I höst kommer till  exempel 
en ny bok om Bockarna Bruse av Bjørn Rørvik och Gry Moursund, Nina 
Grøntvedt berättar om en inzoomad rumpa, och vi får möta en  debutant 
– Iben Akerlie, vars bok Lars är LOL blev förra årets mest sålda barnbok i 
hemlandet!

Hade! 
Erik Titusson

Erik Titusson
Förlagschef

08-545 678 54
erik@lillapiratforlaget.se

Linda Widman
Förlagskoordinator,

Utländska rättigheter
08-545 678 54

linda@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
info@lillapiratforlaget.se
www.lillapiratforlaget.se

Madeleine Lawass
Försäljningschef

08-412 13 55
madeleine@piratforlaget.se

Christina Kivi
PR-ansvarig
08-412 13 58

christina@piratforlaget.se

Sedan 2015 är Gilla Böcker en del av Lilla Piratförlaget.

Kajsa Olofsson
Vik. marknadskoordinator

08-545 678 54
kajsa@lillapiratforlaget.se

Möt Kian!

Mamma kan inte.

Pappa vet inte hur.



Bockarna Bruse börjar skolan
Text: Bjørn F. Rørvik
Bild: Gry Moursund
Översättning: Pija Lindenbaum
Inbunden, 40 sidor
Från 3 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-88279-64-4

Bockarna Bruse är tillbaka  

– och nu börjar de skolan!

Det var en gång tre bockar som hette 
Bruse. En dag fick de ett brev om att de 
måste börja skolan. ”Varför då?” frågade 
den minsta. ”Alla måste gå i skolan  
nu för tiden”, sa den största bocken.

Och så bestämde de sig i alla fall att 
 pröva på, en vecka eller två. 

Men skolan har fått en ny rektor – och 
det är inte vem som helst! 

Tidigare böcker i serien!

Bjørn Rørvik och Gry Moursunds 
böcker om bockarna Bruse har 
blivit ett fenomen – de älskas av 
såväl barn som vuxna. Svensk 
översättning av ingen mindre än 
Pija Lindenbaum!

Om Bockarna Bruse på badhuset:

”I självständig översättning av 
Pija Lindenbaum bjuder den 
här svängiga bilderboken på 
en dialog med humoristiska 
pärlor, illustrationer med 
snillrika detaljer och en 
intrig som skickligt spelar på 
läsarens förväntningar.” 
Dagens Nyheter

f o t o :  p r i vat 

Med luckor!



Det är julaftonsnatt. Alla sover utom jag. Lillebror vrider sej 

och gnäller. Drömmer kanske om läskiga troll. Han tror att allt 

sånt är på riktigt. 

Mormor snarkar i rummet bredvid. Klockan tickar. Det låter 

nåt från trädgården också, men jag orkar inte klättra ner och 

se efter vad det är.

På jakt efter 
tomten

När tomten försvann
Text: Emma Virke
Bild: Emelie Östergren
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-88279-63-7

Miriam och Lillebror vaknar på 
annan dagen och upptäcker att träd-
gårdstomten är borta!

”Han har nog åkt på semester”, 
säger mormor. 

Men Miriam vet att det är omöj-
ligt. Dessutom har grannens tomte 
också försvunnit. 

Vilken tur att de fick detektiv-
prylar i julklapp – nu kommer de väl 
till pass! De två detektiverna sticker 
iväg med förstorings glas i högsta 
hugg. Kommer de hitta tomtarna? 

När tomten försvann är en 
bilderboksdeckare i jultider, och 
bilderboksskaparna Emma Virke 
och Emelie Östergrens första 
gemensamma bok. 

Jack bestämmer sig för att han 
vill upptäcka världen. Han vill 
se havet, så blått, så stort. Vid 
havet möter han Jim, fiskmåsen. 
De flyttar snart ihop, trots att de 
andra fiskmåsarna i byn tittar 
snett på paret. Varje kväll läser 
Jack en berättelse för Jim. Och 
snart sprids ryktet om att Jack är 
en fantastisk berättare. 

Kitty Crowthers
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Min vän Jim
Kitty Crowther
Inbunden, 32 sidor
Från 3 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-70-5

Från 

penna!

Min vän Jim är både en kärleks historia och en 
berättelse om litteraturens kraft, skriven och 
illustrerad av 2010 års ALMA-pristagare Kitty 
Crowther. Boken kom först ut 1996 i Frankrike 
och har sedan dess lyfts fram som en, i bilder-
boksvärlden, ovanlig skildring av kärleken mellan 
två killar med olika bakgrund - om än i fågelskrud!



En boll som blir en filur 

som blir en ja, vadå?

En vacker morgon när ekorren 
går ut hittar han en märklig, 
taggig boll utanför dörren. Ekor-
ren skuttar vidare och struntar 
i bollen, men när han kommer 
tillbaka har bollen öppnats – och 
en liten hårig filur tittar ut!  

Filuren misstar Ekorren för sin 
mamma. Ekorren låter filuren 
stanna över natten och lovar att 
han ska leta efter den riktiga 
mamman så snart det blir mor-
gon igen …

En humoristisk och varm bok om 
vänskap av kanadensiska bilder-
boksskaparen Marianne Dubuc. 
Perfekt när man vill läsa en lite 
längre bilderbok tillsammans.

Den stora boken om  
Igelkotten och Mullvaden
Anna Höglund och  
Gunnar Lundkvist
Inbunden, 128 sidor
Från 3 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-88279-71-2

Ett kärt återseende!

Det finns nog inte ett mer omaka 
par än Igelkotten och Mullvaden. 
Igelkotten är taggig och snabb 
och Mullvaden är sammetsmjuk 
och försiktig. Men trots det – eller 
kanske just därför – är de mycket 
goda vänner. 

Sedan första boken om radarparet 
kom ut för 20 år sedan har böck-
erna om Igelkotten och Mullvaden 
blivit kultklassiker. Nu – äntligen 
– i samlingsutgåva! 

Anna Höglund och Gunnar 
Lundkvist skrev och illustrerade 
böckerna tillsammans. Om man 
frågar dem i dag minns de knappt 
själva vem som skrev eller ritade 
vad. Faktum är att man riskerar 
sätta igång en diskussion som 
låter ganska likt en konflikt 
mellan Igelkotten och Mullvaden. 
Sant är i alla fall att de fortfarande 
tycker mycket om böckerna. Och 
att många läsare också gör det. 

Innehåller:
Igelkotten och Mullvaden äter middag
Igelkotten och Mullvaden går och handlar
Igelkotten och Mullvaden spelar fotboll 
Igelkotten och Mullvaden gör en utflykt

Jag är inte din mamma
Marianne Dubuc
Inbunden, 72 sidor
Från 5 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-72-9



Draconia
Patrik Bergström
Illustrationer: Filippo Vanzo
Inbunden, 144 sidor
Från 8 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-65-1
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PATRIK BERGSTRÖM

Illustrationer av Filippo Vanzo

 äventyrsfantasy!Hisnande

Beryl vaknar upp på en landsväg utan 
att minnas vem hon är eller varifrån 
hon kommer. I jakten på sin egen 
historia slår hon följe med ett brokigt 
gäng lösdrivare med en skatt i sikte 
och tillsammans färdas de genom 
riket  Arconia, med den mytomspunna 
Drakön som mål. Men de har såväl 
pirat fursten Morgan LaCroix som 
havs alvernas drottning Lorelei i 
hälarna.  

Patrik Bergström har skrivit fantasy-
serierna Den eviga eldens magi och 
Legenden om Örnfolket. Draconia är 
en fristående roman, illustrerad av 
Filippo Vanzo.

Den första musen på månen
A R M S T R O N G

Torben Kuhlmann

För länge sedan hade en liten mus en 
stor dröm.

Att förverkliga den krävde 
uppfinningsrikedom, list och, allra 
mest, mod.

Allt detta hade Armstrong – den 
första musen som reste till månen.

En liten vetgirig mus  betraktade 
månen genom sin kikare varje 
natt. Hans vänner var övertygade 
om att månen var gjord av ost och 
inte alls intresserade av att höra 
om hans  vetenskapliga upptäckter. 
Armstrong bestämmer sig för att 
ta reda på sanningen och fattar ett 
stort beslut – han ska bli den första 
 musen på månen!

Visste du att den första månlandningen 
genomfördes av en mus? Inte? Då ska du 
läsa den här boken, skriven och illustre-
rad av stjärnskottet på den internatio-
nella illustratörshimmeln: tyske Torben 
Kuhlmann.

För smarta 
möss är  
ingenting 
för svårt!

Armstrong – den första musen på månen
Torben Kuhlmann
Översättning: Gunilla Halkjaer Olofsson
Inbunden, 128 sidor
Från 6 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-35-4



Mysteriet på Örnklippan
Kristina Ohlsson
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-88279-66-8

En huvudlös hämnare 

Kristina Ohlsson är en av 
Sveriges mest framgångsrika 
kriminal- och barnboks-
författare. Mysteriet på 
Örnklippan är en fristående 
barnroman, som i stämning 
påminner om succén 
Mysteriet på Hester Hill. 

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

Bonnie och Charles är på 
rymmen och gömmer sig i 
Skuggviken. Där bor Bonnies 
mormor, högt uppe på en 
klippa intill en gammal fyr. 
Barnen förstår snabbt att 
Skuggviken ruvar på mörka 
hemligheter. En pojke har 
försvunnit och går inte att 
hitta. I byn viskas det om en 
förfärlig legend – om den 
huvudlöse Hämnaren som 
aldrig får ro. Och en natt ser 
Bonnie fyren blinka, trots att 
mormor säger att den inte 
använts på över hundra år.
 
Barnen bestämmer sig för 
att försöka lösa mysteriet 
med fyren och den försvunne 
pojken. Men klarar sig 
verkligen Bonnie och 
Charles på egen hand? Vem i 
Skuggviken kan de lita på?

Tidigare utgivna titlar

 härjar i Skuggviken! 



Amanda har sett fram emot att 
börja sexan, och få bli fadder till en 
söt liten förstaklassare. När hon 
istället får ansvar för Lars, som är ny 
i klassen och har Downs syndrom, 
blir allt svårt. Kan hon bli kompis 
med Lars, som är rolig och annor-
lunda? Vad kommer hennes andra 
kompisar att säga? Hur viktigt är det 
att vara populär i klassen? Amanda 
faller för grupptrycket, och plötsligt 
har hon svikit både Lars och sig själv, 
och dessutom gjort alla omkring sig 
besvikna. Hur kan hon göra allt bra 
igen, och visa Lars att hon visst är 
hans vän, och ingen mobbare?

Lars är LOL
Iben Akerlie
Översättning: Sabina Söderlund 
Inbunden, 240 sidor
Från 9 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-59-0
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Vem är en mobbare?

Lars är LOL av Iben Akerlie 
är en både stark och rolig 
berättelse om att stå upp för det 
som är viktigt. Den utsågs till 
bästa barnboksdebut 2016, och 
var den mest sålda barnboken i 
Norge samma år.

De försvunna
Cecilia Lidbeck
Inbunden, 224 sidor
Från 9 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-62-0

Den vita bussen kör allt längre in 
bland granarna. Snirklar sig fram 
längs grusiga vägar. Bussen är så 
ljus mot allt det gröna, så liten i den 
väldiga skogen, och det dammar kring 
hjulen där den far.

I bussen sitter nio barn. Judit, 
Vincent, Sissela, Abel, Maryam, 
Benjamin, Kim, Frej och Noomi. De 
ska på läger, så är det i alla fall tänkt, 
men om bara några minuter kommer 
något att ske som förändrar allt. Fram 
till dess kör bussen vidare, tränger 
sig allt djupare in i skogen medan 
skymningen faller och himlen rodnar 
ovanför trädtopparna.

Vem är vän? Och vem är fiende? När 
lägerresan förvandlas till en kamp för 
överlevnad ställs allt på sin spets. För 
Judit och de andra handlar det nu om 
att rädda sig själva – samtidigt som 
mörka minnen ur det förflutna gör sig 
påminda.

I en glänta, 
längst in i djupaste skogen
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De försvunna är Cecilia 
Lidbecks första roman 
sedan succén Barnhemmet. 
Med psykologisk skärpa 
skildrar hon en grupp barn 
som utsätts för naturens 
prövningar och – kanske 
ännu värre – för varandra.

”Spännande och välskrivet. Perfekt 
att läsa högt. Ingen kommer att 
vilja sluta lyssna. Högläsaren blir 
tvungen att skaffa en avbytare.” 
Sydsvenskan om Barnhemmet



Visheten vaknar
Elin Säfström
Danskt band, 288 sidor
Från 12 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-73-6

Uppföljaren till  
En väktares bekännelser!

Stockholm är fullproppat med tom-
tar, 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. Det är svårt nog i vanliga 
fall, utan att trollen springer omkring 
på stan och beter sig som huliganer. 
Det visar sig att deras stora högtid, 
Vishetens dag, närmar sig och det går 
rykten om att den innefattar en förfärlig 
rit. Tilda måste se till att ingen skadas 
samtidigt som hon försöker få ordning 
på känslorna för Hakim och rädda sin 
vänskap med Imane. Ingenting blir 
lättare av att en attraktiv vittra behöver 
Tildas hjälp och att relationen till Natta 
börjar bli oväntat komplicerad.

Elin Säfström debuterade 2016 med  
En väktares bekännelser, en humoristisk 
ungdomsroman som på ett nyskapande 
sätt blandar nordisk folktro med urban 
fantasy. Visheten vaknar är den spännande 
fortsättningen, där trollen står i centrum.
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Första boken!

En rumpa att dö för
Nina E. Grøntvedt
Översättning: Ylva Kempe
Danskt band, 320 sidor
Från 12 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-67-5

En riktig 
fnissattack!
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Pauline går i högstadiet, men känner 
sig mognare än alla andra i klassen. 
Hon drömmer om att bli filmregissör, 
fast det har hon inte sagt till någon. 
En dag får klassen besök av en äkta 
skådespelare, som ska hjälpa dem att 
sätta upp en pjäs. Pauline kommer 
på en fantastisk idé: Hon ska göra 
en dokumentär film om projektet! 
Samtidigt som filmen börjar ta form, 
blir Pauline mer och mer förälskad i 
Ingvar, som skådespelaren heter. Han 
är så snygg! Så istället för att filma 
sina klass kompisar, filmar Pauline 
honom …

Nina E. Grøntvedt har tidigare skrivit de 
roliga och träffsäkra böckerna om Oda och 
är nu tillbaka med en  ungdomsbok – som 
är en riktig fnissattack!



Karta för förälskade  
och andra vilsna
Johanna Lindbäck
Flexband, 256 sidor
Från 12 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-20-0

Efterlängtad ungdomsroman 
av Johanna Lindbäck

Julia är på väg till familjens lantställe. 
Vännerna Karin och Astrid, däre-
mot, sitter inte i en stuga. De dricker 
smoothies på Mallorca. Är de ens hen-
nes 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 början 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 som Min typ brorsa och  Saker 
som aldrig händer. Karta för förälskade och 
andra vilsna är en romantisk hyllning till det 
oförutsägbara. 
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Ingrid Olsson
Flexband, 224 sidor
Från 12 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-51-4

Tänk att föräldrar kan vara så 
lättlurade! Pappa tror att hon är 
hos mamma, men mamma har 
dragit på semester med sin nya 
kille och tror att de har bytt veck-
or. Så nu har hon lägenheten för 
sig själv, hela höstlovet! Det första 
hon ska göra är att träffa Lukas. 
Snygga, snygga Lukas som hon 
hånglade med på festen i fredags. 
Och den här gången tänker hon 
göra mer än bara hångla med 
honom.

Den här veckan är min är Ingrid 
Olssons tionde ungdomsroman 
och är framför allt en berättelse 
om frihet. Om pirrig förväntan 
och hejdlös förälskelse, men ock-
så ilska och nattsvart besvikelse.
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Vad kan hända på en vecka?



Att få vara sig själv
1987. Jim är nitton år och reser ensam 
till Nya Zeeland, lämnar Stockholm 
bakom sig för att bli en ny och bättre 
version av sig själv. Han flyttar in hos 
sin farbror och faster, skaffar jobb och 
försöker bygga upp en tillvaro. Men 
minnena av det kaos han lämnat för-
följer honom, och hans konservativa 
farbror styr sin familj med järnhand. 
En dag hämtar Jims faster honom efter 
jobbet och lämnar av honom på ett 
hostel. De vill inte att han bor hos dem 
längre, eftersom de har förstått att han 
är homosexuell. Nu börjar en omtum-
lande inre och yttre resa, och till slut 
vågar Jim äntligen se tillbaka på allt 
som lett honom till andra sidan jorden 
– down under.

Down under
Johan Ehn
Flexband, 320 sidor
Från 15 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-88279-39-2

Johan Ehn är skådespelare och 
konstnärlig ledare för Teater 
Barbara i Stockholm. Down under 
är hans debutroman, en till stora 
delar självbiografisk berättelse om 
den svåra balansgången mellan att 
försöka passa in och samtidigt vara 
sann mot sig själv.

”Det är sexigt, sorgligt, vackert! 
Johan Ehn är en ny begåvad och 
spännande författarröst som jag 
vill läsa mycket av framöver.” 
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Vakuum
Mia Öström
Inbunden, 128 sidor
Från 14 år
Utkommer: september
ISBN: 978-91-88279-40-8

En bok som 
går rakt in
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I Jonnas familj är man mycket för 
ordning och reda. Var sak på sin plats. 
Vissa i huset och andra på kyrkogår-
den. Det är snart ett år sedan hennes 
storebror Johan tog sitt liv, och 
tydligen hög tid att städa ur hans rum 
och göra om det till arbetsrum. Men 
vad rör det Jonna? Hon är ju inte där, 
hon svävar omkring i tomma rymden, 
så långt bort man inte kan komma. 
Samtidigt går hon omkring på mar-
ken, med Johans vinterjacka på sig. 
Och i jackfickan hittar hon en lapp, 
som får henne att ta tåget norrut.

Mia Öströms första ungdomsbok Skugg-
sommar kom ut 2015. Hennes andra roman 
för unga, Vakuum, är en obarmhärtig 
skildring av sorg, med ett språk som skulle 
kunna skära genom sten. Det är en berättelse 
om förlust och tomhet, men också om att 
öppna upp, släppa in och fylla tomrummet 
inuti med känslor. Om att släppa in andra 
människor, och hitta sin plats på jorden.

”Egentligen en ungdomsbok, men 
det vore synd att undanhålla 
vuxna denna spökpärla, värd 
att läsa bara för språket och den 
exakta gestaltningen.”
Dagens Nyheter om Skuggsommar



Upptäck fler böcker från Lilla Piratförlaget!
0-3

Mitt bland stjärnor
Text: Lotta Olsson
Bild: Olof Landström
978-91-87707-25-43-6

6-9

Sagor om natten
Kitty Crowther
Övers. Ulf Stark
978-91-88279-53-8

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

Vi går på babydisco
Vi går på babysim
Text: Moa Eriksson Sandberg
Bild: Erik Sandberg
978-91-87707-33-9
978-91-88279-48-4

Böckerna om Toto
Emma Virke
978-91-87027-54-3 (Toto tittut)
978-91-87707-17-9 (Toto maskerad)
978-91-87707-48-3 (Toto – var är nappen?)
978-91-88279-45-3 (Toto gräver en grop)

Valdemars nappar
Valdemars ärtor
Maria Jönsson
978-91-87707-50-6 
978-91-88279-33-0

Sara 
Gimbergsson

Loppan Lus går och 
badar
Sara Gimbergsson
978-91-88279-41-5

Jonna plockar bär
Text: Eva Susso
Bild: Erica Jacobson
978-91-88279-44-6

Här är vi
Text: Åsa Lind
Bild: Ingrid Godon
978-91-88279-46-0

Myran
Text: Bisse Falk
Bild: Henning Trollbäck
978-91-88279-52-1

Mördarmormor
Text: Petter Lidbeck
Bild: Per Dybvig
978-91-88279-57-6

Legenden om Örnfolket:
Maximus ring
Vulkanen vaknar
Den siste draken
Text: Patrik Bergström
Bild: Filippo Vanzo
978-91-87707-23-0
978-91-87707-31-5
978-91-87707-32-2

Alla frågar sig varför
Text: Eva Susso
Bild: Anna Höglund
978-91-88279-17-0

Den förskräckliga historien 
om Lilla Hon
Text: Lena Ollmark
Bild: Per Gustavsson
978-91-88279-34-7

Knas på kalas
Text: Pernilla Gesén
Bild: Jeanette Milde
978-91-88279-56-9

9-12

2016 års bästa barn- 
och ungdomsdeckare 
– i pocket!

Oktober är den kallaste månaden
Christoffer Carlsson
Pocket, 192 sidor
Från 15 år
Utkommer: oktober
ISBN: 978-91-88279-68-2

Oktober är den kallaste månaden är Christoffer Carls-
sons första bok för unga, och utnämndes till bästa barn- 
och ungdomsdeckare 2016 av Svenska deckar akademin. 
Nu kommer den i pocket!

”Och spännande är det. Den vane deckarförfattaren 
Christoffer Carlsson har hela tiden intrigen i sin hand, 
och vrider långsamt upp mystiken och dramatiken.” 
Dagens Nyheter

”En rakknivsvass, drabbande berättelse”
Aftonbladet

”Det är svårt att slita sig när man väl börjat läsa”
Hallands nyheter

Välkommen att vimla 
vidare i Stockholm!
I Stockholm – Vimmelboken av Judith Drews kan du 
följa över 70 karaktärer som myllrar genom huvud-
staden och som alla bär på en berättelse. Det finns 
massor av kända och okända människor, figurer, djur, 
byggnader att hitta och upptäcka på varje uppslag. 

”... otroligt, vackra detaljrika illustrationer. Det är en sån 
fin och glad och rar porträttering av Stockholm och det 
här kan man också sitta och bara titta på i 20 minuter 
per sida för de är helt ljuvliga de här illustrationerna.” 
Tara Moshizi, SVT

Nytryck!
Stockholm – Vimmelboken
Judith Drews
Inbunden, 10 sidor
Från 3 år
Utkommer: augusti
ISBN: 978-91-87027-27-7



Allt som är
Om det var krig i Norden
Janne Teller
Övers: Karin Nyman
978-91-87027-67-3
978-91-87027-21-5
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12+

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

15+

Vända världen rätt
Som stjärnor i natten
Jennifer Niven
Övers. Ylva Stålmarck
978-91-88279-32-3
978-91-88279-26-2

Ingen normal står i regnet 
och sjunger 
Jag är tyvärr död och kan inte 
komma till skolan idag
Sara Ohlsson
978-91-88279-25-5 
978-91-86634-19-3

Himlen börjar här (pocket)
Jag ger dig solen (pocket)
Jandy Nelson
Övers. Ulla M Danielsson, 
Emö Malmberg
978-91-88279-60-6
978-91-88279-01-9

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

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

Anton och andra olyckor
Gudrun Skretting
Övers. Barbro Lagergren
978-91-88279-31-6

Sanningar om maneter
Ali Benjamin
Övers. Cecilia Falk
978-91-88279-50-7

Om jag försvann
Meg Rosoff
Övers. Helena Ridelberg
978-91-88279-37-8

Vita tigern
Christin Ljungqvist
978-91-88279-30-9


