Afrika, Asien, Latinamerika, m m
Alltid aktuella barnböcker som presenterar vardag, kultur, sagor ...

Hjulet

Till exempel

Listiga Kanchil
och bananbladets

HARGUDEN ISOPO
Av Hisakazu Fujimura
Ill. av Keiza-buro Tejima
Isopo berättar hur han
hoppade runt i världen
tills han en dag blev
lurad av sina ögon tre
gånger. Nu ligger han
mest i solen och dåsar
eller berättar historier –
nu även för oss. Historien härstammar från
ainu, Japans urinvånare,
som levde i samklang
med naturen. 40 s. 98:-

ISBJÖRNSUNGEN
SOM BLEV EN POJKE

Av Jackie Morris
Efter att en isbjörn har
fött två ungar stjäl en
korp den ena. Senare
hittar en jägare ett litet
barn i snön och tar hem
det. Han och hans fru
behandlar pojken som
sin egen. Sju år senare
får korpen pojken att
gå vilse. Isbjörnarna
hittar honom och honan
känner igen sin son.
Nu måste han välja
mellan dem och människorna ...
40 s. 98:-

spådom

Av Nathan Kumar Scott
Ill. av R. Raut
En indonesisk trickstersaga med den populära
mushjorten Kanchil.
Illustrerad i den vackra
patachitra-stilen från
Indien.
40 s. 98:-

STACKARS
MONSTER
Av Ivar da Coll
Det är natt och Eusebio
är alldeles ensam. Han
är så rädd för allt som
kan finnas i mörkret.
Men som tur är bor
Ananías i närheten ...
48 s. 108:-

Av Lakambini Sitoy
Ill. av Lilian Brøgger
När Bea vaknar får hon
syn på sin brors nattapa. Han tar henne med
till stadens torg. Där är
det stor apfest. Bea
upptäcker sin mammas
och pappas nattapa ...
och hela stadens nattapor ... Plötsligt är hon
festens hedersgäst.
Men var är hennes
egen nattapa? Har hon
överhuvudtaget
någon?
44 s. 98:-

Av Marita van der Vyver
Ill. av Piet Grobler
Mia säger att hennes
mamma kan trolla och
flyga på en matta. Men
det är ingen som tror
på Mia ... tills de får
träffa hennes magiska
mamma ... 30 s. 98:-

Igelkotten

SIENA BABA OCH
DE KONSTIGA
DJUREN
Av Sirish Rao
Ill. av Bhajju Shyam
Siena är en glad konstnär som ser världen på
sitt eget vis. 32 s. 78:-

Av Niki Daly
Malusi vaktar får och
getter i bergen i Sydafrika. Här är faran
aldrig långt borta.
Inspirerad av
Mandelas barndom.
32 s. 98:-

Av Ana Maria Machado
Ill. av Hélène Moreau
”Välkommen ... Ta med
dig vem du vill och vad
du vill.” – Om du
skickar ut en sådan
inbjudan kan det sluta
med ett härligt kalas
med kompisar, föräldrar
och djur (och kanske
rappare och sambadansare!) och med ett
matbord som dignar av
läckerheter. 32 s. 98:-

FJÄDERNS RESA
Av Cao Wenxuan.
Ill. av Roger Mello
En vacker berättelse
om en fjäder som flyger
runt med vinden medan
den frågar sig: ”Vilken
fågel kommer jag egentligen ifrån?” 48 s. 148:-

som var lite sorgsen

Av Eusebio Topooco
Sushi är en indianpojke
i Bolivia. På ryggen av
en kondor upplever
han dramatiska äventyr
bland bergen. 32 s. 68:-

LOM OCH
TJORVARNA
Av Kurusa
Ill. av Isabel Ferrer
Det kliar och sticks i
Loms tjocka man. Det
är tjorvarna som har
flyttat in. Men Lom
vägrar att kamma sig ...
36 s. 98:-

Av Oscar K.
Ill. av A. Medeiros
Måste igelkotten alltid
vara sorgsen eller finns
det någon som kan
muntra upp honom?
32 s. 98:-

Av Dianne Hofmeyr
Ill. av Jane Ray
Om giraffen som skickadas från paschan i
Egypten till Frankrikes
kung, och den strapatsrika resa till Paris där
de flesta aldrig har sett
en livs levande giraff
tidigare.
40 s. 98:-

Fullt på bussen
Av Elizabeth Dale
Ill. av Erika Pal
I bussen till marknaden
trängs lille Keb med
de andra passagerarna,
deras lådor – och getter!
Bussen blir så tung att
den stannar mitt i en
backe. Men lille Keb
ordnar saken! 30 s. 98:-

Av Sybil Wettasinghe
Hoity klär ut sig för att
lura till sig mat av tre
bondkvinnor. 52 s. 88:-

ELENAS SERENAD
Av Campbell Geeslin
Ill. av Ana Juan
Elena drömmer om att
kunna trolla fram vackra
glasflaskor genom att
blåsa i en lång pipa.
Men kan en liten flicka
blåsa glas? En förtrollande berättelse från
Mexico.
40 s. 88:-

EN ENDA RUND MÅNE
och en stjärna för mig

Av Ingrid Mennen
Ill. av Niki Daly
En stjärna faller och
en ny baby föds hos en
familj i Afrika. Storebror Thando undrar, är
min pappa fortfarande
min, nu när bebisen
finns?
32 s. 78:-

DEN STORA KAMELKAPPLÖPNINGEN
Av Oscar K.
Ill. av A. Medeiros
Ben och hans kamel
bryr sig inte om att
träna så hur ska det gå
med den stora kapplöpningen? 28 s. 98:-

TRÄDETS BARN
Av Meshack Asare
Legenden om det namibiska folket. 48 s. 78:-

Av Baba W. Diakité
Som tack för att Kanin
hjälpte Bror Kameleont
får han en skål som
uppfyller sin ägares
alla önskningar. En
berättelse om generositet och vänskap.
32 s. 88:-

Spring för livet
Av Yoshio Kimura
Ett lejon vill ha frukost.
Han ser hungrigt på en
dromedar. Båda springer
de för livet. Vem av dem
ska vinna i dag?
40 s. 98:-

AZADS KAMEL
Av Erika Pal
Den föräldralösa Azad
tränas till kamelryttare
och tvingas vara med
i livsfarliga kapplöp
ningar. En dag rymmer
Azad och kamelen ut i
öknen.
32 s. 88:-

SITTI OCH KATTERNA

RAMADAN
OCH ID AL-FITR
Av Rosalind Kerven
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.
28 s. 68:-

LILLY OCH
SURIKATFLOCKEN
Av Colette Hellings
ill. av Nadine Jacobs
Lilly vill gärna bli accepterad av en ny familj.
Men medan surikaterna
är mycket tillgivna mot
varandra inom gruppen,
är främlingar inte välkomna.
28 s. 68:-

TRUMGUBBENS
HEMLIGHET
Av Meshack Asare
Med hjälp av trumgubben ger sig Kwajo
ut på jakt efter en
gammal asantekungs
guldskatt.
48 s. 88:-

REGNDANSEN
Av Nola Turkington
Ill. av Niki Daly
Om dansflickans
farofyllda färd för
att finna och beveka
Regntjuren. 32 s. 78:-

Av Sybil Wettasinghe
Kiri blir av med det
ena paraplyet efter det
andra. Vem är tjuven,
och vad händer när han
upptäcks?
24 s. 78:-

En saga om vänskap
Av Sally Bahous
Ill. av Nancy Malick
Palestinsk saga om
vikten av att vara en
god människa. 32 s. 68:-

Av Jude Daly
Sivu är en fattig stenhuggare som så gärna
vill vara rik och mäktig.
Då skulle han väl också
bli lycklig? 32 s. 88:-

VÅRT LEJON
Av Leslie Beake
Ill. av Erika Pal
En dag kommer Pappa
hem med en hund –
säger han. Men det är
faktiskt ett lejon, och
en dag rymmer det ...
28 s. 98:-

Av Niki Daly
I början är Seb rädd för
Hamish, men till slut ...
32 s. 98:-

Och många flera
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