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bøger efter eget valg for 500,- kr.
Og så understøtter du forlagets eksistens!
Benyt kuponen, ring eller fax: 33 31 09 00
hjulet@get2net.dk
Varme hilsener
Vagn Plenge
Tildelt Døssing-prisen 1996 og Nairobi-prisen 1994

BILLEDBØGER AF NIKI DALY
RUBY SYNGER BLUES

UNDER UDGIVELSE

Ruby taler så højt at inge
gider være sammen med
hende. Ruby er nedtrykt,
rigtig nedtrykt – indtil
Bernhard og Zelda,
hendes jazzspillende
naboer, får en idé...
Ovs: Vagn Plenge.
32 s., ill. Ib. kr 198,-

KWELA JAMELA –
AFRIKAS DRONNING
Jamela er vild med sin mors
nye kjolestof. Hun vikler det
om sig, og svanser hen ad
gaden for at vise Thelma sin
nye kjole! Det ender galt...
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill.
Ib. kr 58,-

KWELA JAMELA
OG JULIE

DRENGEN OG
BØLGERNE

Billedbog om en drengs
leg på stranden.
Ovs: Vagn Plenge. 32 s.,
ill. Ib. kr 58,-

REGNDANSEN

Sarie er ked af at gå
i skole, for hun er
dårlig til at læse. En
dag møder hun Ou
Missus, en gammel
dame med en gammel bil. De leger de
kører lange ture ud
over sletten, og de finder en gammel bog. Pludselig
sidder bogstaverne ikke fast på Saries tunge, men
danser venligt ned over siden med hinanden i
hånden...
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill. Ib. kr 58,-

ED

DER VAR ENGANG...

YH

FARFAR OG BAMSE
Fortælling om Farfar og
Nanna og en rigtig pjusketslusket bamse.
Ovs: Vagn Plenge.
28 s., ill.
Ib. kr 58,-

KWELA JAMELA,
HVOR ER DU?

N

Tekst af Nola
Turkington
Betagende illustreret i
buskmændenes stil.
Ovs: A. Krasilnikoff. 32
s., ill. Ib. kr 48,-

Da julemiddagen skal tilberedes, beslutter Jamela at
redde sin høne, Julie. Hun
løber af sted med Julie i
favnen...
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill.
Ib. kr 58,-

Jamela skal flytte, men vil
helst blive boende i sin gamle
gade med alle vennerne og
sin egen stjerne på himlen.
Da flyttebiler er lastet, er
Jamela forsvundet og alle må
ud at lede efter hende....
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill.
Ib. kr 198,-

TAG DEN MED RO,
SONGOLOLO
Gogo, Songololos bedstemor kan ikke fordrage
bilerne i byen, men heldigvis
er han stor nok til hjælpe,
når hun skal ind til byen...
Ovs: Vagn Plenge.
32 s., ill. Ib. kr 58,-

FLYV, ØRN, FLYV
Tekst af Christopher
Gregorowski
Billedbog med morsomme
og storslåede billeder.
Ovs: Vagn Plenge.
32 s., ill. Ib. kr 58,-

FLERE AFRIKANSKE BILLEDBØGER
REGNGUDINDENS BRYLLUP

VI GÅR ALLE PÅ SAFARI!

Af Margaret Olivia
Wolfson. Ill. af C. A. Parms
Ovs: Ruth Plenge.
32 s., ill. Ib. kr 48,-

Af Laurie Krebs
Ill. af Julia Cairns
Oplev Arusha og hendes
venner på eventyr gennem savannen, mød
dyrene på deres vej og
lær at tælle fra et til ti på
swahili. Bag i bogen findes kort, noter om
masaierne og deres navne, dyrene og landet.
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill. Ib. kr 198,-

Af Mari Grobler & Elisabeth Pulles
GAVER TIL MOR
Om Musa, der
drager ud for at
finde en gave til
sin mor... Også
en historie om
tal.

TRYLLETÆPPET
Om Laluma og hendes farvestrålende kludetæppe... Også en historie om farver.
Ovs: Ruth Plenge. 32 s., ill. Ib. kr 48,- pr. bog

HEJ, HER ER JEG!
Af Ann Walton
Ill. af Piet Grobler
Om en bedstemors utraditionelle rejse fra Afrika til det
høje nord, for at hilse på sit nye
barnebarn.
Ovs: Lise Palka.
32 s., ill. Ib. kr 58,-

BAOBOLSJER
Af Satomi Ichikawa
Charmerende historie om Paa
der skal sælge familiens bananer
på markedet. På vejen møder
han et tørstigt baobabtræ...
Ovs: Vagn Plenge.
32 s., ill. Ib. kr 198,-

FANG DEN GED
Af Polly Alakija
Ayoka skal passe familiens ged,
men den stikker af. Da hun
leder efter den, forstår hun hvad
den har gang i – den ene ting
efter den anden forsvinder...
Også en tælle baglæns-bog.
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill.
Ib. kr 58,-

FRISKE FISK
Af John Kilaka
Chimpansen Sokwe har
haft en fin fangst af fisk,
og alle glæder sig over
hans held. Kun Sokwes
ven, Hund, er lækkersulten efter fiskene. Kan Hund styre sin grådighed?
Og hvordan reagerer de andre dyr i landsbyen?
Ovs: Lise Palka. 32 s., ill. Ib. kr 198,-

Tre billedbøger af Meshack Asare

SOSUS BEDRIFT
En fortælling om en drengs
mod og handlekraft på trods
af sit handicap.
Ovs: Vagn Plenge.
36 s., ill.
Ib. kr 198,-

MASAIERNE OG MIG
Af Virginia Kroll
Ill. af Nancy Carpenter
Forord om masaiernes levevis
og problemer.
Ovs: Ruth Plenge. 32 s.,ill.
Ib. kr 48,-

LILLY –

CHIPO OG FUGLEN PÅ BJERGET
Ovs: Birgit Berggreen. 32 s., ill. Ib. kr 38,-

OG SURIKATFLOKKEN

Af Colette Hellings
Ill. af Nadine Jacobs
Ovs: Hanne Hastrup.
32 s., ill. Ib. kr 48,-

TAWIA TIL SØS
Tawia laver en legetøjskano og får lov til at komme
med ud at fiske i en rigtig kano.
Ovs: Charlotte & Bjarne Reuter. 34 s., ill. kr 30,-

AFRIKA FOR BØRN & UNGE
FLODEN SOM STEG
TIL HIMMELS

Udvalgt af Mary Medlicott
Ill. af Ademola Akintola
Morsomme historier, dramatiske eventyr og poetiske
myter fra Afrika – med
smukke farveill.
Ovs: Ruth Plenge. 96 s., ill.
Ib. kr 68,-

UNDER UDGIVELSE

UNGKARLEN OG BØNNEN
– en historie fra Marokko
Af Shelley Fowles
En jinn og magiske skåle er
blot nogle af ingredienserne i
denne livfulde genfortælling
af en traditionelt jødiskmarrokansk historie om den
gamle arrige ungkarl hvis liv
aldrig bliver det samme efter
at han taber sin sidste bønne i brønden...
Ovs: Vagn Plenge. 28 s., ill. Ib. kr 198,-

FARLIGT VENSKAB
Af Meja Mwangi
Dramatisk fortælling fra Kenya
under mau-mau-oprøret i 50erne
– om det forbudte venskab
mellem en afrikansk dreng på en
farm og den hvide ejers nevø...
Ovs: Vibeke Sandberg.
120 s. kr 58,-

VI FIK IKKE SAGT FARVEL! Af Sybella Wilkes
Malerier, eventyr og flugtberetninger af børn fra
Somalia, Etiopien og Sudan. Endv. baggrunds-inf.
om landene, UNHCR, undervisnings- og materialevejled. samt fotos og kort.
Ovs: Helle Elgaard. 59 s., ill. Ib. kr 58,-

BRYDEKAMPEN & DET UKENDTE BRUDEPAR
Af Buchi Emecheta
Den populære forfatters to fornøjelige fortællinger
om unge på landet i Nigeria:
Ovs: Ritta Tejstø. 88, 95 s. Pr bog kr 30,-

AFRIKA FRA NORD TIL SYD
OPBRUD –
EN SANG I RØDT
Af Mariama Bâ
Kærlighedsroman fra Senegal
om kulturer og mennesker i
lidenskabelig konflikt.
Ovs: Vagn Plenge.
239 s. kr 78,-

fortællinger fra det nye Sydafrika
21 fortællinger som alle er
skrevet efter apartheids fald i
1994. Emnerne spænder fra
samfundsrelaterede temaer til
kærlighedshistorier og barndomserindringer.
Ovs: Finn Holten Hansen m.fl.
248 s. kr 98,-

DØDEN ER EN DEL AF KAMPEN
Af Hilda Bernstein
En gruppe sydafrikanere
anretter sabotage mod
apartheidsystemets symboler.
Pressen fortier aktionerne,
politiet jager dem skånselsløst –
og de bliver forrådt, men af
hvem?
Ovs: Finn Krog. 359 s. kr 78,-

AFRIKAS STEMMER
Om afrikansk litteratur fra Middelhavet til Kap
Det Gode Håb & en annoteret bibliografi over
litteratur oversat til dansk.
Red: Vagn Plenge. 79 s. kr 50,-

POST-TRAUMATIC – New South
African Short Stories
Den engelske/sydafrikanske
udgave af Opbrud.
Red: Chris van Wyk & Vagn
Plenge. Botsotso Publishing.
240 s. kr 139,-

AT FORTÆLLE AFRIKA. 3 congolesiske forfattere
Af Torsten Granov & Erik Slot
Med tre noveller af Emmanuel Dongala, Sony
Labou Tansi og Henri Lopés.
Ovs: Jaques Berg & Torsten Granov. 62 s., ill.
kr 30,-

EN VARM BOG FRA AFRIKA
JAIME BUNDA

ASHANTI SKØNHEDEN

Af Pepetela
Bunda er en fed, angiveligt uduelig praktikant ved det hemmelige
politi, men på sin første opgave
viser han sig at være i besiddelse
af en vis portion stædighed og en
veludviklet iagttagelsesevne...
Ovs: Ole Eistrup. 318 s. kr 288,-

Af Francis Bebey
Sprudlende kærlighedshistorie fra
Ghana, om den unge, viljestærke
markedskvinde Ednas genvordigheder for at få sin udkårne.
Ovs: Jacques Berg. 205 s. kr 68,-

SØVNGÆNGERLAND
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Af Mia Couto
Romanen følger nogle mennesker
hvis spor krydses i fortid og
nutid, fortalt utroligt "afrikansk":
Her vandres mellem virkelighed
og drøm, og de døde blander sig
med de levende.
Ovs: Ole Eistrup. 246 s. kr 68,-

Af Francis Bebey
En livfuld, humoristisk fortælling
om en drengs opvækst i en afrikansk landsby i en brydningstid.
Ovs: Hanne Hastrup.
156 s.
kr 68,-

ALLAH ER IKKE FORPLIGTET

TIGGERNES STREJKE
Af Aminata Sow Fall
Satirisk roman fra Senegal om
magtbegær og muslimsk skinhellighed, politisk vilkårlighed og
modsætningerne mellem gamle
og nye kvinderoller, forbrugsmønstre og tænkemåder.
Ovs: Janne Lynard. 138 s. kr 68,-

UDEN NAVN
Af Yvonne Vera
Fortælling om Mazvita, som
kæmper for at træde ud af sin
traumatiske fortid og ind i en
nutid med personlig frihed... En
intens fortælling der kommer helt
ind under huden på læseren.
Ovs: Finn Holten Hansen. 132 s.
kr 68,-

UNDER UDGIVELSE

SOLDATERDRENG
Af Ken Saro-Wiwa
Mene er nygift. Men krigen
truer, og hans kone får ham til
at melde sig til hæren. Hans
stolthed som landsbyens
Soldaterdreng er grænseløs, men
det bliver hans rædsel også da
krigen begynder. Menes beretning fremkalder både forargelse
og smil, men aldrig ligegyldighed.
Ovs: Finn Holten Hansen. 190 s. kr 88,-

Af Ahmadou Kourouma
I Allah er ikke forpligtet giver
Kourouma indfølt stemme til
børnesoldaterne i Liberias
borgerkrig – og leverer
undervejs en barsk redegørelse
for dens forløb og aktører.
Ovs: Ove Rasmussen. Ca. 200 s.
kr 248,-

SITAS VOLDTÆGT
Af Lindsey Collen
Sita er en politisk aktiv og
selvbevidst kvinde der "graver"
en fortrængt voldtægt frem.
Voldtægten relateres til voldtægt
i alm. – og videre til kolonisering og politisk undertrykkelse.
Ovs: Mich Vraa. 252 s. kr 68,-

UNDERVEJS – Afrika fortæller
Af Ken Saro-Wiwa m.fl.
Fortællinger fra såvel land som by
i Afrika, om mennesker af alle
slags, om traditionelle værdiers
møde med den moderne tids
krav.
Ovs: Finn Holten Hansen m.fl.
207 s. kr 68,-

ASIEN ISÆR FOR BØRN & UNGE
N
YH
ED

BILAL – EN KAMELDRENG I
PAKISTAN
Af Melanie Nielsen
Fotobog om Bilals hverdag i
Cholistan-ørkenen.
Tekst på dansk & urdu.
32 s., ill.
Ib. kr 198,Hf. kr 78,-

SOMMERFUGLENS REJSE
Af Deborah Nash
Flyv en tur tværs gennem Kina og hjælp Papirsommerfugl med at løse en gåde. Nyd de smukke
collager, følg med på et kort og lær at klippe din
egen papirsommerfugl. Besøg Den Forbudte By,
Den Kinesiske Mur og byen Xi‘an.
Ovs: Lise Palka. 28 s., ill. Ib. kr 198,-

RAM RAM RIP

BARE JEG VAR MIG
Af Susanne Christensen
En dansk pige i Indien og hendes
indiske veninde vil gerne prøve
hinandens liv, og får derfor en
hellig mand til at bytte om på deres
udseende!
138 s. kr 58,-

Ved Jens Sigsgaard
26 lege, af forskellige typer, som børn i 12 lande i
Asien er glade for – og som det også kan være
spændende for danske børn at lege.
Over 50 fotos. 32 s., ill. kr 30,-

SITTI OG KATTENE
Af Sally Bahous
Ill. af Nancy Malick
Billedbog med et eventyr fra
Palæstina om venskab og
hjælpsomhed.
Ovs: Ruth Plenge. 32 s., ill.
Ib. kr 48,-

TENZINS LILLE
HJORT

– en fortælling fra
Tibet
Af Barbara Soros
– Ill. af Danuta
Mayer
Smukt ill. fortælling om drengen
Tenzin der finder
en såret moskushjort. Han redder den fra døden.
Hjorten får det bedre dag for dag, og til sidst må
Tenzin acceptere det sværeste af alt: at give slip på
det man holder af.
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill. Ib. kr 198,-

DEN HOVMODIGE ELEFANT
– og andre historier fra Indien
Af Sara Mathai Stinus
Ill. af Reboti Bhushan
Her er historier om hvordan
skildpadden fik buler i skjoldet
og isfuglen sine farver, om små
dyr der klarer sig ved at stå
sammen og mange andre.
96 s., ill. kr 188,-

ELEFANTENS PUDE
Af Diana Reynolds Roome. Ill. af Jude Daly
Elefanten har sine særlige godnat-vaner, ligesom
børn, og alle kan nyde det velkendte i fortællingen
om den kejserlige elefant der ikke kunne sove og
det ukendte i Jude Dalys detaljerede og fantasiæggende billeder fra det gamle Kina.
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill. Ib. kr 198,-

KÆMPERNE VED SØLVFLODEN
Af Finn Korzen. Ill. af Bente Sivertsen
Tyrkisk parallel-tekst ved Murat Alpar.
40 s., ill. Ib. kr 38,-

ASIEN & MELLEMØSTEN
STØVKORN UNDER DINE

KUN EN TORN

FØDDER

Af Shahnon Ahmad
Roman fra Malaysia om en muslimsk families
stædige og gribende kamp for at redde høsten.
Giver mindelser om Hans Kirks Fiskerne. Især
kvinderne står stærkt.
Ovs: Vagn Plenge. 196 s. Kr 68,-

Af Khamsing Srinawk
Historier fulde af natur, tradition og hverdag på landet i
Thailand.
Ovs: Vagn Plenge.
168 s., ill.
kr 68,-

DAGGRY
Af F. Sionil José
Forrygende roman om Pepe
der er med i en organisation
mod styret i Filippinerne og
færdes i såvel samfundets top
som dets bund.
Ovs: Søren K. Barsøe.
370 s. kr 78,-

UNDER BARNDOMMENS HIMMEL
Af Sara Mathai Stinus
Der skete meget i Saras barndom i Sydindien, og
hun fortæller levende og muntert om store og små
begivenheder. – 240 s. kr 68,-

IMELLEM BETRAGTE OG SE
Af Kemal Özer
Udvalgte digte af den tyrkiske
digters mange samlinger.
Udvalg & oversættelse:
Murat Alpar & Erik Stinus.
71 s. kr 68,-

SALTSTØTTER
Af Fadia Faqir
To arabiske kvinder med forskellig baggrund fortæller deres
gribende historier: Den selvstændige, driftige Maha fra en
beduin landsby og Um Saad fra
Amman, begge tvangsindlagte
fordi de var i vejen for hhv.
deres bror og mand. Indimellem giver den traditionelle historiefortæller mændenes version.
Ovs: Marianne Madelung. 224 s. kr 88,-

HOS STORMOGULEN AKBAR
ved Finn W. Pape
Missionæren Antonio
Monserrates beretning om sit
ophold hos Akbar 1579-82,
suppleret med personal- og
kulturhistorisk information. –
Med kort, nutidige farvefotos
fra Akbars by og samtidige
miniaturebilleder. 240 s., ill.
kr 78,-

MIN BARNDOM I VIETNAM
Af Dang Van Ty
Ty voksede op i krigens skygge.
Han fortæller lavmælt og varmt
om hverdagen i familien og
landsbyen.
Ovs: Franz Berliner.
87 s., ill. kr 48,-

FRAVÆRS REGN
Af Moshrik Al-Ghanem
Gendigtning af digterens første
digtsamling på arabisk. Det er
digte med en fin evne til at gribe,
flytte og forvandle...
Med arabisk paralleltekst.
71 s. kr 68,-

TO TIMER DER RYSTEDE
VERDEN: 11. september 2001...
Af Fred Halliday
I bogen udredes de mange
socio-kulturelle, religiøse og
politiske problemer der har
plaget Mellemøsten og Centralasien de sidste 50 år.
Ovs: Marianne Madelung
& Jørn Ruby.
I komm. for Alhambra.
264 s. kr 68,-

ASIEN
DAMEKUPEEN

TIBET –

HJERTESLAG
UNDER UDGIVELSE

– sydøstasiatisk litteratur i glimt
Af Vagn Plenge
Oversættelser af noveller og digte,
samt artikler om litteratur og
samfund i Sydøstasien.
ca. 200 s.
kr 198,-

blandt melædere og åndemanere
Af Ole Ejnar Hansen
Forfatteren fortæller om sine
møder med natur og folk på
rejser i Tibet. At rejse i Tibet er
også en søgen efter noget dybere
i tilværelsen – her er stadig sjæl
og ånd både i naturen, menneskene og religionen. Med buddhistiske legender
indflettet.
Ill. med farvefotos og kort. 250 s. kr 248,-

ANSIGTER – Sydøstasien fortæller
Sydøstasien har en lige så rig og
varieret litteratur i emner og
stilarter som enhver anden region, men den er nok den mindst
kendte i Danmark! Så her er
masser af spændende og anderledes historier fra alle samfundslag,
kulturer og religioner.
Ovs: Bent Gehrt, m.fl. ca. 260 s.
kr 248,-

LATINAMERIKA
EN DJÆVLEUNGE
Af José Mauro de Vasconcelos
En smuk skildring af en brasiliansk drengs barndom. Han vil
gerne være god som Jesus-barnet,
men opleves af mange som en
djævleunge.
Ovs: Jacob Christoffer Pedersen. ca.
160 s. kr 198,-

VOR DAGLIGE ANGST
Af Hernando Cardono
Otte noveller der bygger på forfatterens egne erfaringer i Colombia,
Peru og Chile. De skildrer et voldeligt og kaotisk samfund, med
drenge eller unge mænd som hovedpersoner der befinder sig i dramatiske situationer. 140 s. kr 68,-

MØDER MED DANMARK
Af Rubén Palma
Tre fortællinger om
forfatterens forhold til tre
danskere – og derigennem om en chileners
møder med Danmark. –
141 s. kr 58,-

AMIGO
Af Mario Salazar
Stærk historie om sammenhold: En mand hjælper sin
bror på flugt over Andes, og hans hund hjælper ham
mod en kondor. Også spansk tekst.
Ovs: Annemarie Løppenthin. 24 s., ill. kr 30,-

BREVET TIL DANMARK af Rubén Palma
Om unge chileneres oplevelser som flygtninge i
Argentina. "Det er velgørende at læse om verdens
alvor og elendighed, når det er gjort med humor,
sund kynisme og mangel på sentimentalitet,"
Peter Poulsen. – 335 s. kr 78,-

UNDER UDGIVELSE

Af Anita Nair
Roman om kvinders vilkår i et
mandsdomineret samfund. Kan
en kvinde leve lykkeligt og alene?
Det er det spørgsmål den 45årige Akhila stiller til sine fem
medpassagerer på en togrejse.
De fem fortæller hver sin historie og giver dermed deres bidrag
til et svar. Sammen med Akhilas historie får vi
således et varieret billede af kvinders tilværelse i
Indien i dag.
Ovs: Marianne Madelung. 287 s. kr 248,-

H.C. ANDERSEN-PRISEN 2000 – ANNA MARIA MACHADO
EN HISTORIE HALVVEJS PÅ HOVEDET
Ill. af Rafael Barajas ”el fisgón”
... Og de giftede sig, fik en datter så smuk som en
solstråle og levede lykkeligt til deres dages ende...
Sådan slutter eventyr. Men hvad sker der senere?
Denne omvendte historie begynder hvor de andre
holder op, og fortæller om hvad der sker da et uhyre
dukker op i det lykkelige kongepars rige.
Ovs: Jacob Christoffer Pedersen. 48 s., ill. kr 148,-

ØJNE PÅ VERDEN

Ill. af Gerson Conforto
Medrivende fortælling om en rodløs brasiliansk
dreng der møder sit folks historie i hhv. bjergenes,
flodernes og savannernes land.
Ovs: Tine Lykke. 84 s., ill. kr 30,-

DEJLIGE PIGE
Ill. af Rosana Faría
Billedbog om en hvid kanin, der møder en sort
pige. Han vil så gerne have en unge der er lige så
sød. Men hvordan skal han bære sig ad?
Ovs: A.M. Løppenthin. 24 s., ill. Ib. kr 48,-

DANSKE FORFATTERE
STÆRK SOL

Thorkild Hansen Slave-trilogi på engelsk
N

Af Siv Kemp
Lebohang vokser op i en bjerglandsby sammen med sin mor,
bedstemor og fem søskende. Hun
er en intelligent pige der har
ambitioner om at få en uddannelse, men betingelserne er barske... – 202 s. kr 178,-

YH
ED

SARAS REJSE
Af Birgit Berggreen
Fortælling om hvordan fem menneskers livsbaner en kort periode
mødes og skilles, og hvordan de i
deres sårbarhed og søgen efter egen
identitet og en fremtid er med til at
forme hinandens skæbne...
120 s. kr 58,-

VINGER OG RØDDER
Af Per Bregengaard
Om at rejse gennem bl.a. Spanien,
Marokko, Senegal, Pakistan, Vietnam, Korea og USA som en familie.
Oplevelserne krydres med reflektioner over historien, islam, udvikling, socialisme... – 184 s. kr 58,-

COAST OF SLAVES
Den første engelske oversættelse af den klassiske
bestseller Slavernes kyst.

SHIPS OF SLAVES
Andet bind Slavernes skibe.
Begge bind er illustrerede med originale tegninger og
nye farvefotos.
Ovs: Kari Dako. Sub-Saharan Publishers. 288 s., ill.
kr 398,-. /204 s., ill. kr 298,-.
Tredje bind Islands of Slaves er under udarbejdelse.

RELIGION
Hellige byer
LHASA
Af Anita Ganeri
Der fortælles om Lhasas historie, byens klostre og paladser,
om Buddha og den tibetanske
buddhismes historie og egenart,
dens kunst og hellige skrifter m.m.
Ovs: Lise Palka.
44 s., ill. Ib. kr 58,-

BIBELEN
Af W. Owen Cole
I bogen gennemgås Bibelens
indhold, historie og anvendelse
i et let tilgængeligt sprog, med
talrige citater og fotos.
Dansk udg. v. Jens Jørgen
Nygaard.
48 s., ill. Ib. kr 48,-

Vi fejrer

MEKKA – Af Shahrukh Husain

HINDU HØJTIDER

I bogen fortælles dels om byens historie – og
derigennem om Muhammed og islams opståen –
og dels om Mekka i dag: om hverdag og fester,
kunst mv.
Ovs: Ruth Plenge. 44 s., ill. Ib. kr 58,-

Af Khadijah Knight
Der fortælles om årets højtider
og fester, deres oprindelse og
hvordan de fejres. Med en
introduktion til hinduismen.
Ovs: Ruth Plenge. 44 s., ill.
Ib. kr 68,-

VARANASI
Af Anita Ganeri
Der fortælles om byens historie
og betydning for hinduerne,
dens templer og landingsstederne langs Ganges, livet i
hverdag og fest, m.m.
Ovs: Ruth Plenge. 44 s., ill.
Ib. kr 58,Bøgerne er gennemill. med farvefotos og kort.

BUDDHISTISKE HØJTIDER
Af Clive & Jane Erricker
Der fortælles om årets højtider
og fester inden for hinayana og
mahayana – samt japansk buddhisme og et vestligt buddhistisk
samfund. Desuden afsnit om
den buddhistiske munkeorden,
og fremstilling af mandalaer, mv.
Ovs: Ruth Plenge. 48 s., ill. Ib. kr 68,-

MYTER & LEGENDER
KRIGEREN OG MÅNEN
Af Nick Would
Ill. af Evie Safarewicz
Fem spændende eventyr med
forankring i masaiernes kultur.
Ovs: Karen Kristensen. 42 s., ill.
Ib. kr 58,-

HIMLENS OG JORDENS
KÆRLIGHED

Af Dianne Hofmeyr
Ill. af Jude Daly
Billedbog med en genfortælling af en 5000 år
gammel skabelsesberetning
fra Egypten, med en poetisk og gribende forklaring
på stjernehimlens og jordens oprindelse.
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill. Ib. kr 58,-

Fortællinger om himlen og jorden
MUHAMMEDS NATLIGE FÆRD
Af Sophie Pommier Ill. af Maria Mallard
Islams vigtige legende om Muhammeds opstigning
til Himlen – og efterfølgende nedstigning i Underverdenen... Endv. faktasider.
Ovs: Lise Palka. 40 s., ill. Ib. kr 48,-

RAMA – dæmonernes besejrer
Af Michelle Esclapez Ill. af
Marie Mallard
Genfortælling af eposet Ramayana om Ramas kamp for at
befri sin hustru fra dæmonkongen... Endv. faktasider.
Ovs: Lise Palka. 40 s., ill.
Ib. kr 48,-

OPDAG MUSIKKEN
STRENGEINSTRUMENTER
SANG – SAMT INDSPILNING OG
TV-PRODUKTION AF MUSIK
Af Alyn Shipton
Hvordan opstår lyd? Hvorfor lyder instrumenter
forskelligt? Hvor svært er det at spille på dem – og
hvilken musik spiller man?
Dansk udgave ved Niels Granvig.
32 s. ill. Ib. pr bog kr 48,-

FLERE BILLEDBØGER OG FORTÆLLINGER
PÅ EGNE BEN –

TIDENS GANG OG

Fortællinger om gadebørn
Om bl.a. Marcos der bor i et
gammelt lokomotiv i Costa Rica,
en dreng som holder vagt for
kortspillere i et brasiliansk slumkvarter, og drenge i Bombay.
Ovs: Vibeke Sandberg &
Tom Havemann. 96 s., ill. kr 168,-

ÅRTUSINDSKIFTET

N

Af Graham Dolan
Med mange farvefotos og
figurer gives der en spændende indføring i talrige
aspekter vedr. tiden. Se fx.
hvilken betydning Jordens
rotation om sig selv – og
dens kredsen om Solen –
har for dagenes og årets
gang... Om inddelingen af
tiden fra sekunder og timer, døgn og måneder til
årstider, år og skudår ...
Ovs: Henrik Glintborg. 48 s., ill. Ib. kr 68,-

YH
ED

UDEN MÅL OG MED

UNDER UDGIVELSE

– Bjørn og Katrine
Af Christiane Pieper
Den lille Katrine og
den tykke Bjørn
begiver sig ud på en
vandretur, uden mål og
med... De er nysgerrige, i godt humør og kommer langt omkring i den
vide verden...
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill. Ib. kr 198,-

DØDEN I EN NØDDEAf Erik Maddern
Ill. Paul Hess
Historien stammer fra
Skotland: Jacks mor er
syg og han er bange for
at hun vil dø. En dag på
stranden møder Jack
Manden Med Leen og
stopper ham ind i en
tom nøddeskal... men
det har store konsekvenser.
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill. Ib. kr 198,-

UNDER UDGIVELSE

SKAL

FUGLENES PRINS
Af Amanda Hall
Talende fugle, ældgammel magi og en prins‘ drøm
om kærlighed er vævet ind i denne fortryllende
fortælling der foregår i bjergene og
Midddelhavsbyerne i det sydlige Spanien
Ovs: Vagn Plenge. 32 s., ill.
Ib. kr 198,-

KOGEBØGER FOR BØRN OG VOKSNE

THAILANDS KOGEKUNST
Af Somi Anuntra Miller & Patricia Lake
Masser af lækre, traditionelle thai retter som er
lette at gå til og som anvender de rigtige thai
ingredienser! Endv. er der anvisninger på pynteudskæringer, gennemgang af særlige ingredienser,
menuforslag, ordliste og register.
Dansk bearbejdelse: Hans Hemmingsen.
96 s., ill. Ib. kr 68,-

UNDER UDGIVELSE

UNDER UDGIVELSE

Alverdens mad for børn

MEXICO – Af Julie McCulloch
THAILAND – Af Sue Townsend
Hver bog indeholder 17 retter fra det pågældende
land i lettilgængelige trin-for-trin opskrifter med
oplysninger om hvor svært retten er at tilberede og
hvor mange den er beregnet til. Desuden information om landets historie og kultur, og en præsentation af de vigtigste ingredienser. Bøgerne er rigt
illustrerede med fotos i et farverigt layout.
Ovs: Lise Palka. 44 s., ill. Ib. kr 148,-

GENUDGIVELSE AF EN BESTSELLER

VÆVNING

Af Tété-Michel Kpomassie
Kpomassies beretning om
sin tid i Grønland midt i
60erne er for længst blevet
en international klassiker,
alene i år genudgives den
også i USA og Holland, og
BBC har lavet en dokumentarfilm som også er sendt i
dansk TV. (1. udgave 1982).
Efter at have arbejdet sig vej gennem Vestafrika og
Europa tilbragte Michel halvandet år i Grønland,
altid som gæst hos de ringest stillede i samfundet
hvilket i sig selv gør hans åbenhjertige og usminkede beretning helt speciel, ud over hans usædvanlige baggrund som dog har mere til fælles med
inuit-kulturen end man skulle tro.
Ovs: Hans & Jens Gøtzsche-Larsen. ca. 267 s, ill.
kr 198,-

UNDER UDGIVELSE

UNDER UDGIVELSE

EN AFRIKANER I
GRØNLAND

THE PRIDE OF EWE KENTE
Af Ahiagble Bob Dennis
Kente stof er et traditionelt ghanesisk stof som
væves af ewe og ashanti vævere. Klare farver,
detaljerede mønstre og indviklede borter adskiller
kente fra andre smalvævsstoffer fra Vestafrika.
Forfatteren der selv er væver, fortæller historien
om kente, beskriver redskaberne, de forskellige
mønstres betydning og hvordan stofferne bruges.
Bogen er gennemill. med smukke farvefotos.
Engelsk tekst. Sub-Saharan Publishers. 72 s., ill. ca.
kr 248,-

