Varma böcker för barn och unga
Erbjudande från Hjulet
Bilderböcker

av

Niki Daly

Kwela Jamela

En enda rund måne –

får en sång

och en stjärna för mig

Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 88:Sommarlovet är äntligen
här, men Jamela har så
tråkigt som man bara kan
ha! Det enda hon vill är
att det ska bli kväll för då
är det finalen i Afro-Idols på
teve. Då ringer tant Beauty
från sin frisersalong: Jamela
måste komma och hjälpa
henne. Och gissa vem som kommer till salongen? Jo, självaste
sångerskan som Jamela hejar på i Afro-Idols! Hon vill att de
gör henne extra fin i håret till kvällens final. Men så kommer
en fluga surrande ... och tant Beauty slinter med rakappara
ten! Nu är den berömda sångerskan inte så fin i håret längre
… tills Jamela får en strålande idé.

Pojken och
vågorna

Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 68:Daly berättar om
pojken Joe som åker till
stranden med sina för
äldrar. Han badar, skojar
och leker men kommer
så småningom vilse. Riktigt hotfullt hinner det dock aldrig bli
eftersom en snäll badvakt hjälper honom tillrätta.

Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 68:”En stjärna faller och en ny
baby föds hos en familj i Afrika.
Storebror Thando undrar och
funderar, är verkligen min pappa
fortfarande min, nu när den lilla
bäbisen finns? En saga full av
tradition och kultur...” (Btj)

Ruby sjunger blues

Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 88:Ruby är så högröstad
att hon driver alla till van
vett. Till slut har hennes
skolkamrater fått nog och
vill inte leka med henne.
Ruby blir riktigt ledsen
– och tyst. Men då får
Bernhard och Zelda, de jazzspelande grannarna, en idé…

FINNS PÅ NORSKA
Flyg, örn, flyg

Inb., 32 s., färgillustr. Kr. 68:Text av Christopher Gregorowski
En berättelse som bygger på
en afrikansk fabel. En örnunge
växer upp bland hönsen och
anammar deras beteende, men
när solen värmer örnens vingar
och luftströmmen lyfter honom
blir han en rigtig örn...

Bravo,
Zan Angelo

Regndansen

Inb., 32 s., färgillustr. Kr. 68:”Berättelsen om dansflickans farofyllda färd för att finna
och beveka Regntjuren är en berättelse om modig kamp
för folkets överlevnad och om vuxenblivandet. Texten är
poetiskt förtätad, suggestiv och spännande. ... De utsökta
bilderna har inspirerats av kweernas grottmålningar...” (Btj)

Inb., 32 s., färgillstr.
Kr. 68:Angelo drömmer om
att bli en lika berömd
clown som sin farfar, Zan
Polo. Men tiderna har för
ändrats, och venetianarna
flockas inte längre för att se Zan Polos commedia dell'artetrupp uppträda... Men Angelo...

Bilderböcker &

sagor från Afrika

Den magiska skålen

av Baba Wagué Diakité,
Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 88:Det är torka och Bror
Kanin är på jakt efter mat.
Men trots sin hunger hin
ner han hjälpa sin vän Bror
Kameleont som har fastnat
i en taggbuske. Som tack
får Kanin en magisk skål.
Den uppfyller sin ägares alla
önskningar... En inspirerande berättelse om generositet och
vänskap. Illustrationerna i form av färgstarka målningar på
skålar och fat praktiskt taget dansar fram över sidorna.
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Lila och
regnets hemlighet

			

Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 88:av David Conway,
illustr. av Jude Daly
Vecka efter vecka har
solen gassat över byn. Det
är för hett för att samla
ved ... för hett för att rensa
ogräs i trädgårdslandet. Utan regn torkar brunnen och skör
den förstörs. Lila är så orolig. När hennes farfar berättar om
hur man får himlen att släppa ner regnet bestämmer hon sig
för att tala med himlen.

Nokos
överraskningskalas

Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 88:av Fiona Moodie
Takadu ska ordna ett
överraskningskalas till
Nokos födelsedag och
alla är bjudna – utom den
glupska Hyena. Takadu
vill så gärna att Nokos
födelsedag ska bli något alldeles extra, men den lömska Hy
ena försöker förstöra alltihop. Hur ska det sluta? Ska Takadu
lyckas med kalaset?

Sivus
sex önskningar

Inb., 32 s.,
färgillustr. Kr. 98:av Jude Daly
Sivu är en sten
huggare som skapar
fantastiska skulpturer
i sten. Men han är
fattig, och med tiden blir han bitter och avundsjuk. Han
skulle så gärna vilja vara rik och mäktig. Då skulle han väl
äntligen bli lycklig? Plötsligt slår Sivus önskning in. Han blir
en rik affärsman. Men Sivu vill snart bli ännu mäktigare. Då
slår hans önskning in igen! Nu är Sivu borgmästare. Men då
vill han bli solen, och så ett regnmoln, och sedan vinden, och
till slut vill han bli ett mäktigt klippblock som ingen kan rå
på. Nu finns det väl ingen som är mäktigare än Sivu?

		

Makwelane
och krokodilen
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Inb., 32 s., färgillustr. Kr. 98:av Maria Hendriks,
illustr. av Piet Grobler
Makwelanes mormor, Gogo,
bor vid floden. En dag ska
Makwelane hälsa på hos Gogo.
Det gäller att hon är på sin vakt,
för det bor en slug och hungrig
krokodil i floden. Tyvärr får Kro
kodil reda på var Gogo bor, och han skyndar sig dit ... Han
hinner fram före Makwelane, och hans stora kropp vaggar
närmare och närmare den sovande Gogo. Precis då kommer
Makwelane runt stigens sista krök ...

Krigaren och månen

av Nick Would, illustr. av Evie Safarewicz
Inb. 44 s., färgillustr. Kr. 68:Fem sagor som med förankring i
massajernas kultur berättar om detta
afrikanska nomadfolk berömt för sitt
mod och sin skönhet.

Floden
som steg till himlen

Vi hann inte
ta farväl!

berättad av Sybella Wilkes
Inb., 60 s., färgillustr.
Kr. 58:Tre afrikanska barns berättelser och målningar om hur
de tvingades bli flyktingar, från Somalia, Sudan och Etiopien.

red. av Mary Medlicott,
illustr. av Ademola Akintola
Inb., 96 s., färgillustr. Kr. 88:”Sagor, myter, fabler och berättel
ser från den afrikanska kontinenten
från Marocko till Sydafrika blandas
här friskt. ... En afrikansk guldgruva
att ösa av.” (Btj)

Flera

bilderböcker från Afrika

Trolleritäcket

av Mari Grobler
illustr. av Elizabeth Pulles
Inb., 32 s., färgillustr. Kr. 68:Denna lyriska, färgstarka bok
handlar om en flickas lek med ett
lapptäcke, som i hennes fantasi
förvandlas till fjäril, blomma, sköld
padda o.s.v. En enkel berättelse som
förmedlas på en välklingande prosa.

Lilly
och surikatflocken

av Colette Hellings,
illustr. av Nadine Jacobs
Inb., 28 s., färgillustr. Kr. 58:Lilly är en surikatflicka som
gärna skulle vilja bli accep
terad av en ny familj. Men det
är svårt: surikaterna är mycket tillgivna mot varandra inom
gruppen, medan främlingar inte är välkomna…

Baobagodis

av Satomi Ichikawa
Inb., 32 s., färgillustr. Kr. 88:Paa skall sälja familjens bananer
på marknaden. Bananstocken är
tung, och Paa sätter sig i skuggan av
ett väldigt baobabträd. Plötsligt hör
han trädet stöna: ”Åh, så varm och
törstig jag är!” Paa skyndar iväg till
en brunn och ber några barn att de
ska hjälpa honom bära vatten till trädet. Han lovar att betala
dem med bananer. Då de kommer till trädet har aporna ätit
upp alla bananerna! Hur skall han nu betala barnen?

Färsk fisk
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Inb. 32 s., färgillustr.
Kr. 88:I denna färgstarka afri
kanska bilderbok berättar
John Kilaka en humoristisk
fabel om byliv i Tanzania, en
by befolkad enbart av djur: flodhästar, zebror, lejon, apor,
leoparder, vildsvin, harar, elefanter...

Förtrollad frukt

av John Kilaka
Inb. 32 s., färgillustr.
Kr. 98:En gång för länge
sedan slutade regnen att
komma, marken torkade
och djuren hade inte
längre tillräckligt med
mat. Mitt i detta ut
torkade land växte ett fantastiskt träd som bar underbara
frukter, mogna och saftiga. Det var bara ett problem – trädet
ville inte släppa ifrån sig sina frukter!

Den hemlighetsfulla
floden

av Laurens van der Post,
illustr. av Larry Norton
Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 58:Vid en flod bor det en
ung flicka som er vidun
derligt vacker... Men de andra flickorna är avundsjuka på
hennes skönhet, och en dag lurar de henne till att kasta sina
smycken i floden...

Regngudinnans
bröllop

av Margaret Olivia Wolfson,
illustr. av Clifford Alex. Parms
Inb., 32 s., färgillustr. Kr. 58:Regngudinnan är mycket
uppskattad av människorna.
Men hon känner sig ensam
och längtar efter någon, som hon kan dela sin glädje med. Då
ingen av gudarna tilltalar hennes hjärta, bestämmer hon sig
för en ung herde...

Massajerna och jag

av Virginia Kroll
illustr. av Nancy Carpenter
Inb., 32 s., färgillustr. Kr. 58:Linda får en dag i skolan
höra talas om ett stolt och
storväxt folk som kallas massa
jer. ”Om jag var massaj”, tänker
Linda senare, ”skulle jag inte bo i någon lägenhet, utan i en
hydda och jag skulle känna alla mina grannar...”

Trumgubbens
hemlighet

av Meshack Asare
Inb., 48 s., färgillustr.
Kr. 98:Kwajo har fått en egen
mässingsfigur av sin pappa.
Den föreställer en trumgubbe
och är hans bästa vän. Med
hjälp av trumgubben ger sig
Kwajo ut på jakt efter en gammal asantekungs guldskatt. För
att få tag på skatten ska Kwajo passera sex dörrar. I varje
dörr finns en figur som visar ett ordspråk, och han får inte
fortsätta om han inte kan säga vilket det är.

Trädets barn

av Meshack Asare
Inb., 48 s., färgillustr.
Kr. 58:Trädets barn berättar om
det namibiska folkets ursprung.
Med stöd i muntlig tradition,
historiska data och arkeo
logiska fynd är boken både
legend och faktaberättelse.

Bilderböcker
Folket som kramade
träden

av Deborah Lee Rose
illustr. av Birgitta Säflund
Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 58:Boken är baserad på en
legend från Indien, om den för
ståelse för miljön och det mod
Amrita visade, när hon fick sin
by att hindra furstens män att
fälla skogen. Deras sätt att göra
motstånd inspirerade kvinnor i Himalaya att grunda den
respekterade Chipko-rörelsen (chipko – ”de som kramar
träden”).

Paraplytjuven

av Sybil Wettasinghe
Inb., 24 s. färgillustr.
Kr. 88:En mycket rolig berättelse från
Sri Lanka om hur det går till när
Kiri Mama blir av med det ena
paraplyet efter det andra som han
köper i stan.Vem är tjuven, och
vad händer när han upptäcks?

från Asien
Azads kamel

av Erika Pal
Inb., 32 s. färgillustr.
Kr. 88:En berättelse om
den föräldralösa Azad
som bor i en arabisk
stad. Han tränas till
kamelryttare och
tvingas vara med i
livsfarliga kapplöpningar.
Han är rädd för den höga farten på kamelryggen och
längtar efter ett riktigt hem. En dag rymmer pojken och
hans kamel ut i öknen ...

Listiga Kanchil och
bananb
 ladets spådom

av Nathan Kumar Scott,
illustr. av Radhashyam Raut
Inb., 40 s. färgillustr. Kr. 98:En indonesisk trickster-saga
med den populära mushjorten
Kanchil. En dag ramlar han ner i
en djup grop. Han lyckas lura ner
en godtrogen orm, ett ängsligt
vildsvin och en hungrig tiger i
gropen ... men hur ska de kunna
hjälpa honom?

Tenzins lilla hjort

Hoity
– den hungriga räven

av Sybil Wettasinghe
Inb., 52 s. färgillustr.
Kr. 98:En munter historia från Sri
Lanka om den hungriga räven
Hoity som klär ut sig för att lura
till sig mat av tre glada bondkvinnor...

Siena Baba och
de konstiga djuren

av Sirish Rao
illustr. av Bhajju Shyam
Inb., 32 s. färgillustr. Kr. 88:Siena Baba är en glad
konstnär som ser världen på
sitt eget vis och målar saker
som ingen någonsinn sett.
Människor tycker att hans
målningar är konstiga, men
det bekymrar honom inte. Så
en dag börjar han måla några
egendomliga djur...

– En berättelse från
Tibet
av Barbara Soros,
illustr. av Danuta Mayer
Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 88:När Tenzin hittar en
skadad myskhjort känns
djurets smärta som hans
egen och han bär hem henne. I en dröm får han se hur han
kan läka hennes skada, men Tenzin måste nu lära sig det
svåraste av allt: att älska henne tillräckligt mycket för att
släppa henne fri.

Sitti och katterna
– en saga om
vänskap

av Sally Bahous
illustr. av Nancy Malick
Inb., 32 s. färgillustr.
Kr. 58:Bilderbok med en pale
stinsk saga som handlar om
vikten av att vara en god
människa.

Bilderböcker
Long-longs nyår
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illustr. av He Zhihong
Inb., 28 s., färgillustr. Kr. 88:Nyåret står för dörren. Longlong får följa med morfar till
marknaden för första gången. De
hoppas få sälja riktigt mycket så de
kan köpa godsaker. Men cykeln får
punktering och affärerna går dåligt.
Som tur är ger inte Long-long upp så lätt…

Tigerprinsen

av Chen Jiang Hong
Inb., 48 s., färgillustr.
Kr. 98:Genom dramatiska
bilder följer vi Tiger
mamman som i vrede
sörjer sina små som
jägarna dödade. En enda
sak kan mildra sorgen.
Det är om kungen offrar
sin son till henne...

Bilderböcker &

från Kina
Djurens tävling

– en berättelse om den
kinesiska djurkretsen
av Dawn Casey,
illustr. av Anne Wilson
Inb., 36 s. färgillustr. Kr. 88:En gång hade människorna i
Kina ingen almanacka så det var
ingen som kunde skilja det ena
året från det andra. ”Jag ordnar en
tävling!” bestämde Jadekejsaren. ”
Jag ska ge namn åt åren i den ordning djuren kommer i mål. ”

Fjärilens resa

av Deborah Nash
Inb., 28 s., färgillustr.
Kr. 88:Följ med Pappers
fjäril på en flygtur över
Kina för at hitta svaret
på drakens fråga: Vad
började man tillverka i
Kina för mer än tvåtusen år sedan och som man tillverkar
och använder än idag?

berättelser från Latinamerika

Elenas serenad

av Campbell Geeslin,
illustr. av Ana Juan
Inb., 40 s., färgillustr. Kr. 88:Elena drömmer om att
kunna trolla fram vackra glas
flaskor genom att blåsa i en lång
pipa. Men kan verkligen en liten
flicka blåsa glas? Följ med Elena
på hennes resa till Monterrey
där de berömda glasblåsarna bor. En förtrollande berättelse
från Mexico fylld med magisk realism.

Sushi
och kondoren

av Eusebio Topooco
Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 88:Sushi är en indian
pojke som lever vid
Titicacasjön i Bolivia.
Hans far har fångat en
kondorunge, som nu har blivit stor. En dag vill kondoren
flyga sin väg och innan Sushi ved ordet av har han svingat sig
upp på fågelns rygg. Tilsammans får de uppleva dramatiska
äventyr bland bergen.

En nästan bakvänd
historia

av Ana Maria Machado
Hft., 48 s., illustr. Kr. 58:... Och sedan gifte de sig, fick
en dotter vacker som en solstråle
och levde lyckliga i alla sina dagar... Så slutar alla riktiga sagor.
Men vad händer sedan?

En listig spelevink

av María López Vigil,
illustr. av Nivio López Vigil
Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 58:Denna festliga berättelse
från Nicaragua handlar om
den tid då de spanska
erövrarna försöker att göra
de levnadsglada indianerna
till flitiga undersåtar och villiga skattebetalare. Men det är
inte så lätt, för indianerna är påhittiga...
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Döden i ett nötskal

av Eric Maddern,
illustr. av Paul Hess
Inb., 28 s., färgillustr. Kr. 88:En dag träffar Jack på gamle
Döden på stranden. När Jack
förstår att Döden kommer för att
hämta hans mamma fångar han
Döden i ett nötskal och slänger
ut honom i havet. Men då börjar
konstiga saker hända...

Den största gåvan

av Susan Summers
illustr. av Jackie Morris
Inb., 32 s., färgillustr.
Kr. 58:Bilderbok om den
fjärdde vise mannen som
inte nådde fram till Betlehem
i tid. Men han omsätter faktiskt Jesu budskap i praktiken
genom att ägna sitt liv åt att hjälpa människor i nöd, utan
åtskillnad, under sitt sökande efter Jesus.

Prinsen
och fåglarna

av Amanda Hall
Inb., 32 s.,färgillustr.
Kr. 68:Hänförd av fåglarnas
sång om kärlek vandrar en
prins över de höga bergen
för att komma till prinsessan han älskar. Men hennes far har
bestämt att den friare som besegrar de andra med vapen
ska få hennes hand...

Upptäck

musik
Upptäck musik
... Sång
... Stränginstrument

av Alyn Shipton
Inb., 32 s., illustr.
Kr. 58:- per bok
Serien skildrar olika
instrument. I Upptäck
Sång berättas om stäm
man som instrument
och om olika sorter och
genrer av sång genom
tiderna. I Upptäck Sträng
instrument berättas om olika stränginstrument, såväl de idag
vanliga som exempel på tidiga och mera ovanliga instrument
från både vår och andra musiktraditioner. Med lyssnarguider.

världen
Jätten Turramulli

av Percy Trezise & Dick Roughsey
Inb., 32 s., färgillustr. Kr. 68:En poetisk beskrivning av en
familjs vardag, som tydligt illustrerar
de infödda australiernas uppfattning
om samspelet mellan människorna
och den övernaturliga världen.

Hit och dit med
Johanna och björnen

av Christiane Pieper
Inb., 24 s., färgillustr.
Kr. 88:En rimmad berättelse
om björnen, som tätt följd av
Johanna, tar sig fram genom
att hoppa, kräla, smyga, för att
titta på vad världen har att
visa upp.

Johanna, björnen och
Pär i den stora vida
världen

av Christiane Pieper
Inb., 24 s., färgillustr.
Kr. 79:Johanna, den tjocka
björnen och Pär ger sig ut i
världen. De far härs och tvärs
till spännande platser och
provar på det mesta. De springer, simmar, kryper, rider och
hänger och slänger. Tillsammans klarar de allt.

yoga
Min pappa är en

kringla – Yoga för barn

tillsammans med vuxna
av Baron Baptiste
illustr. av Sophie Fatus
Inb., 56 s., illustr.
Kr. 88:Yogaövningarna i denna
bok är barnvänliga och
roliga. Instruktionerna
varvas med en liten
berättelse som visar
yogans koppling till vårt
dagliga liv. För yoga handlar
inte bara om att veckla ihop sig till en kringla, det handlar
lika mycket om att upptäcka sig själv och lära sig tycka om
sig själv – och samtidigt ha roligt! Min pappa är en kringla
passar alla åldrar, storlekar och former.

Upptäck... Kulturgeografi, religion, konst mm.
Upptäck Afrika

av Isimeme Ibazo
Inb., 48 s., färgillustr., kartor
Kr. 88:Boken skildrar Afrika före och
efter européernas ankomst, med
tonvikten lagd på upptäcktsresande.

Magi i konsten

av Alexander Sturgis
Inb., 32 s., färgillustr. Kr. 68:Konsten kan få tak och väggar
att försvinna, ögon att följa dig runt
ett rum, och bilder att dyka upp från
ingenstans. Bläddra i boken och
upptäck att konst till stor del är en
listigt uträknad illusion...

Myter & sägner från...
av Philip Ardagh

Bror Kanin (Nordamerika)
Elden och jaguaren (Sydamerika)
Gudamordet (Egypten)

Inb., 48 s., färgillustr.
Kr. 68:- per bok
Serie med vackert illustrerade myter
och sägner. Ger också en introduktion
till den historiska, kulturella och folkliga bakgrunden till den
rika skatten av myter och sägner.

Kroppskonst

Berättelser från himlen och jorden
Muhammeds
nattliga färd

av Sophie Pommier,
illustr. av Marie Mallard
Inb., 40 s.,
färgillustr. Kr. 68:Denna berät
telse – en av islams
viktigaste – skildrar
Muhammeds färd
genom de sju himlarna och underjordens sju riken. Utsökt
illustrerad i de rika färger som hör legenden till. Texten har
fortlöpande kommentarer och en efterskrift om Muham
med, islam och förhållandet mellan judar, kristna och muslimer.

Rama – demonernas besegrare

av Michelle Esclapez, illustr. av Marie Mallard
Inb., 40 s., färgillustr. Kr. 58:Legenden om Ramas hjältedåd är hämtad ur det stora
indiska eposet Ramayana – om prins Ramas långvariga exil
och hans kamp mot demonerna för att befria sin fru Sita.
Legenden följs av faktasidor om dess historia och enorma
betydelse i hinduismen och i Indiens kultur och konst.

Ramadan och Id al-fitr

av Rosalind Kerven
Inb., 28 s., färgillustr. Kr. 68:Här presenteras den muslimska
fastemånaden Ramadan och glädjehögtiden Id al-fitr som firas när
Ramadans prövningar är slut. Med ett
lättsamt, enkelt språk förklaras varför
man fastar och hur själva fastan går till.
Det berättas även om Muhammeds liv, islams fem grundpelare och Koranen.

Världens konst & kultur

Piercing av Anna Claybourne
Frisyrer av Paul Dowswell
Kroppsmålning av Anna Claybourne

Inb., 32 s., färgillustr. Kr. 88:per bok
Serien Kroppskonst tar med läsaren runt om i världen och
visar hur människor smyckar sina kroppar, både förr och nu.
Serien beskriver hur tatuering, piercing, kroppsmålning och
frisyrer används i religiösa, sociala och kulturella samman
hang.

Kinesisk konst & kultur av Clare Hibbert
Islamisk konst & kultur av Nicola Barber

Inb., 56 s., färgillustr. Kr. 98:- per bok
Serien Världens konst & kultur går på upptäcktsfärd bland
fascinerande och tankeväckande konstarter, hantverk, motiv
och stilar i olika länders och områdens kulturer. Här
beskrivs allt från målningar och skulpturer till textilier och
metallarbeten.

