FORLAGET HJULET

VARME

BARNBØKER FRA VARME LAND

BILDEBØKER

AV

NIKI DALY

KWELA JAMELA,
AFRIKAS DRONNING
Pris: kr 98,Sjarmerende bildebok
om en pike som ikke kan
holde sine fingre fra et
kjolestoff. Mor er meget
godt fornøyd med det
stoffet hun har kjøpt til
Thelmas bryllup. Men
Jamela kan ikke dy seg.
Hun svøper seg inn i stoffet, og før hun vet ordet av
det – spankulerer hun nedover gaten stolt som en
påfugl for å vise Thelma sin vakre kjole! Når så alt
går galt, blir mor veldig lei seg. Men historien får en
lykkelig slutt akkurat i tide til Thelmas bryllup. Og
hvem har da det største smilet?

KWELA JAMELA OG
JULIE
Pris: kr 98,Når fru Zibi kommer for
å forberede julemiddagen,
bestemmer Jamela seg for
å redde Julie, hønen hennes,
fra gryta. Hun setter av
gårde med hønen i armene
sine... og en masse kaos
følger henne. Men som vi
alle vet så ”spiser man ikke vennene sine!”

GUTTEN OG
BØLGENE

Pris: kr 98,Fortelling om en
gutts opplevelser
og følelser ved
havet. Om inspirasjonen forteller
Daly: "I fjor
sommer så jeg en gutt nede på stranda. Han sto i
bølgene til oppover anklene og så utover det endeløse Indiske Hav. En blanding av frykt og henrykkelse
syntes å trollbinde han. Det var da jeg kom til å
huske hvordan det var å være en liten guttunge –
og stå ansikt til ansikt med de store bølgene..."

REGNDANSEN
Fortalt av
Nola Turkington
Pris: kr 98,Sanmyte med utrolig
vakre bilder: Når en
forferdelig tørke atter
rammer det røde
folks land, vandrer Bau, dansepiken, til de hemmelighetsfulle Tsodilo Hills for å lete etter regnpiken.
Til den magiske musikk fra bestemorens gorah og
med hjelp av hennes dansestokk, føres Bau inn i
Regnoksens dans og blir selv en regnpike... Med
etterskrift om sanfolket (buskmennene i det sørlige
Afrika).

BEDSTEFAR OG TEDDY
Pris: kr 98,Når bestefar får en teddybjørn til bursdagen sin, blir
Emma, barnebarnet hans, sjalu! Hun vil ha bjørnen
og vet at bestefar ikke kan bli like glad i den som
hun kan. Men da Emma har vokst fra Teddy, og han
er blitt en riktig gammel kosemyk teddybjørn, blir
bestefar lykkelig over å få han tilbage.
En varm og rørende fortelling om forholdet
mellom en bestefar og hans barnebarn – og om
deres kjærlighet til en teddybjørn.

BILDEBØKER

AV

NIKI DALY
IKKE SÅ FORT
SONGOLOLO

FLY, ØRN FLY
Fortalt av Christopher
Gregorowski
Forord av Desmond
Tutu
Pris: kr 98,En sjarmerende gjengivelse av en afrikansk fortelling om
ørnekyllingen som
kom til å leve blant
høner og bli som
dem. Men den er ikke
noen høne, den er en
ørn som kan stige til uante høyder. Den er skapt til
frihet, men vil/kan den leve som en fri fugl igjen?

ANDRE

Pris: kr 98,”Jeg må dra til byen
for å handle,” sier
Gogo – bestemoren
til Malusi. ”Men, uff, de
fæle bilene!” Malusi er
gammel nok til å hjelpe
henne. Gogo kalder
Malusi for Songololo
– Tusenbein! – fordi han liker å gjøre ting sakte.
Gogo og Malusi baner seg vei i den travle byen. Da
Malusi tror at Gogo er ferdig med innkjøpene sine,
kommer Gogo med en overraskelse som får fart på
føttene hans...

BILDEBØKER FRA AFRIKA

TRYLLETEPPET
Fortalt av Mari Grobler, illustrert av Elizabeth Pulles
Pris: kr 98,En bildebok fra Sør-Afrika med farger som hovedmotiv: En liten pike låner et klutetepe av sin mor,
som inneholder et vell av farger. Hun leker mange
forskjellige rolleleker med teppet som illuderer bl.a.
en slange, skilpadde, skole og kirke. En universell
historie som viser hvordan fantasien kan utnytte
de enkleste ting. Teksten følger i buer og bølger
tegningene som er holdt i varme, klare farger.

TREETS BARN /
BARN AV TREET
Fortalt og illustrert av
Meshack Asare
Bokmål / nynorsk
Pris: kr 75,-

Treets barn er legenden om det
namibiske folk. Den forteller om
Kamungarunga og Musisi som en
dag stiger ut av Omumborombongatreet, et sagn-omspunnet tre i
namibisk kultur. Kamunga-runga og
Musisi får en datter som blir den
som knytter klippefolket, slettefolket
og ildfolket sammen til ett folk.

BILDEBØKER

OG EVENTYR FRA ASIA OG LATINAMERIKA
EN TRAVEL DAG

En dag hos Gitas
familie i Orissa, India
Fortalt av Barbara
og Eberhard Fischer
Illustrert av Dinanath Pathy
Pris: kr 54,Gita bor i en landsby i India. Hun har stor familie.
De bor ti i samme hus. Det er Gita selv, far og mor
og farmor, en storesøster, en storebror, en veslebror,
en farbror og kona hans og en annen farbror som
ikke er hjemme i dag. Det er tidlig morgen. Gita og
storesøster Ila sover ennå.
Denne dagen blir travel for Gita. I dag kommer
nemlig morbror Manu og tante Mei, og sammen med
Gitas foreldre skal de diskutere ekteskapsplaner for
storesøster Ila. Boka forteller også om mat, klesdrakt, redskaper og mye annet fra indisk dagligliv.

FOLKET SOM
OMFAVNET TRÆRNE

Gjenfortalt av Deborah
Lee Rose
Illustrert av Birgitta Säflund
Pris: kr 55,Boken er basert på en
gammel legende fra
Rajastan i India, om de
første chipko – ”de som
omfavner trær”. Det
er historien om den forståelse for miljøet og det
mot som Amrita viste, da hun fikk sin landsby til
å forhindre fyrstens menn i å felle skogen som
beskyttet dem mot sandstormene fra ørkenen og
ga dem drikkevann. Deres måte å gjøre motstand
på har inspirert kvinner i Himalaya som grundla den
anerkjente Chipko-bevegelse...

WAIRAS
FØRSTE REISE

Fortalt og illustrert
av Eusebio Topooco
Pris: kr 70,Waira er ei jente
fra aymarafolket i
Bolivia. Hun skal

PARAPLYTYVEN
Fortalt og illustrert av
Sybil Wettasinghe
Pris: kr 90,”Du store min! Kiri
Mama kunne ikke tro
sine egne øyne. For
der, på en av de laveste
grenene på treet, hang
alle de forsvunne
paraplyene på rekke og
rad. Lykkelig klatret Kiri Mama opp i treet og krøp
langs grenen der paraplyene hang. En for en slapp
han dem ned. Bare en eneste paraply fikk henge, og
den skulle tyven ha.”
Hvem den mystiske paraplytyven er, får du vite
på siste side i historien om Kiri Mama, som gang
på gang drar til byen for å kjøpe paraply, bare for å
miste dem med én gang han kommer hjem.

KRÅKA OG REVEN
– og ni andre eventyr fra Asia
61 s. illustrert. Pris: kr 45,Folkeeventyr verden over
handler om godhet og ondskap, klokskap og dumhet,
hell og uhell, spennende
opplevelser og tapre bedrifter. Historiene er forskjellige, men de ender alltid
med at det gode seirer og
de ondes makt blir ødelagt. For eventyr er ikke bare
underholdning, de fortelles like mye for at barn skal
lære av dem. Derfor har de også vandret, og derfor
kan vi kjenne igjen motiv og innhold, selv om omgivelsene i historien kan være svært forskjellige.

være med mor og far for første gang på den årlige
reisen til markedsplassen.Vi møter dem på vei ned
fra fjellene med lamaer lastet med varer. Dette
blir samtidig en reise gjennom aymara-indianernes
historie og mytologi. Waira får se ruinene av byen
Tiwanaku som ble tatt av Titicaca-sjøens bølger,
og kondoren som svever på himmelen og som
bærer forfedrenes ånder. Hun får høre historier om
hvordan den første store sivbåten ble bygd og om
fader Sol og moder Jord.
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Vi / Jeg bestiller: *)
___ ex Barn av treet (nynorsk) à kr. 75,-................................................................. kr. _____
___ ex En travel dag à kr. 54,-..................................................................................... kr. _____
___ ex Folket som omfavnet trærne à kr. 55,- ................................................. kr. _____
___ ex Kråka og reven à kr. 45,- .................................................................................. kr. _____
___ ex Paraplytyven à kr. 90,- .................................................................................... kr. _____
___ ex Treets barn (bokmål) à kr. 75,- .................................................................... kr. _____
___ ex Wairas første reise à kr. 70,- ...................................................................... kr. _____
Sum

______

*) Disse bøkene kan bare kjøpes hos FN-sambandet, de andre i bokhandel.

FN-sambandet
Storg. 33 A
0184 Oslo
Telefon 2286 8400
Fax 2286 8401

