
Længslen efter Layla

Af Fadia Faqir
Gribende roman om forbudt 
kærlighed, æresdrab og et liv 
i eksil. Beduin-pigen Salma 
er blevet gravid uden at være 
gift. Hun må søge tilfl ugt i 
et fængsel for ikke at blive 
dræbt af sin bror. Straks efter 
fødslen fjernes barnet. Flere 
år senere fl ygter hun til Eng-

land. Hun forsøger at falde til ved at leve efter 
”Immi grantens håndbog i overlevelse”. Men 
længslen efter Layla, som hun kalder sin datter, 
forsvinder aldrig, og en dag driver den hende til 
at vende tilbage... 
Ovs: Ole Eistrup. 272 s. kr 278,-

En spillers bekendelser

Af Rayda Jacobs
Abeeda er en enlig kvinde 
sidst i fyrrene, der har oplevet 
store svigt gennem livet. Skønt 
muslim er hun blevet spiller, og 
det tvinger hende til drastiske 
beslutninger. Romanen er en 
”skøn og åbenhjertig bog om 
en muslimsk kvindes mange 
kvaler og bekendelser. Bogen 

giver samtidig en fi n indsigt i muslimske traditio-
ner og ritualer og er skrevet i et simpelt og lige-
fremt sprog...” Litteratursiden.
Ovs: Ole Eistrup. 312 s. kr 288,-

Varme bøger fra varme lande

LUK OP
for en dejlig verden
andre kulturer og pragtfulde, 
stærke mennesker...
Mød dem i romaner, rejse-
skildringer, biografi er, 
eventyr, billedbøger...
Fra Afrika til Asien, fra 
Latinamerika til Australien
– og blandt indvandrere.

Forlaget Hjulet 1976 – 2010

Et udvalg

T I L B U D
se kuponen

Nyheder

Benyt kuponen, ring 4497 7664 eller skriv til hjulet@get2net.dk

Se hele backlisten på www.forlagethjulet.nu

Hjertets ni ansigter

Af Anita Nair
Rejseskribenten Chris træder 
ind i en verden af masker 
og undertrykte følelser, da 
han ankommer til Kerala for 
at møde Koman, en berømt 
kathakali-danser. Sideløbende 
med Komans beret ning udspil-
ler sig et trekantsdrama mel-

lem Radha, Komans niece, hendes mand Shyam 
og Chris... Ovs: Ole Eistrup. 464 s. kr 298,-

En morgen i regntiden

Af Sitakant Mahápatra
I digtsamlingen indgår såvel 
nyoversatte digte som digte der 
tidligere er udgivet i samlingen 
Solnedgangen i rutebilens bakspejl 
(1981), alle i Erik Stinus’ indfølte 
gendigtning. 96 s. kr 198,-

KLOGE KOLO

Af Vedat Dalokay
Den fabelagtige ged Kolo og den 
elskelige søster Shako er hoved-
personerne i en række fortællinger, 
som er snart morsomme, snart 
rørende... eller oprørende, fulde af 
undere og livsvisdom. 
Ovs: Murat Alpar & Erik Stinus. 
64 s. kr 168,-



Ruby synger blues

Ruby taler så højt at ingen 
gider være sammen med 
hende, og Ruby er ned-
trykt, rigtig ned trykt – indtil 
Bern hard og Zelda, hendes 
jazzspillende naboer, får en 
idé... 32 s., ill. Ib. kr 58,-

Drengen og bølgerne

Billedbog om en lille drengs 
leg på stranden. 
32 s., ill. Ib. kr 58,-

Regndansen

Tekst af Nola Turkington
Betagende illustreret i 
buskmændenes stil. 
32 s., ill. Ib. kr 58,-

Farfar og Bamse

Fortælling om Farfar og Nanna 
og en rigtig pjusket-slusket 
bamse. 
28 s., ill. Ib. kr 58,-

Der var engang...

Sarie er dårlig til at læse, 
men så møder hun Ou 
Missus, en gammel dame 
med et eventyr, og pludse-
lig sidder bog staverne ikke 
fast på Saries tunge, men 
danser venligt ned over siden med hinanden i 
hånden... 32 s., ill. Ib. kr 58,-

Søde Salma

Salma skal købe ind for 
sin Bedstemor. Hun skal 
komme lige hjem og ikke 
tale med fremmede, men 
det glemmer hun da hun får 
sel skab af hr. Hund. Han 
narrer Salma og sætter kur-

sen mod Bedstemors hus... Rødhætte på afrikansk 
med andre vinkler og fi nesser. 
28 s., ill. Ib. kr 58,-

Kwela Jamela 

får en sang 

Jamela hjælper sin tante i hen-
des frisørsalon. Hun kan ikke 
tro sine egne øjne da  hendes 
idol fra Afro-Idols træder ind 
i salonen for at få ordnet hår 
til fi nalen om aftenen. En 
irriterende fl ue, en hårklip-
per og Jamela i samme lokale 

får selvfølgelig uoverskuelige konsekvener... indtil 
Jamela fi nder på en løsning. 32 s., ill. Ib. kr 218,-

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...
32 s., ill. Ib. kr 58,- 

Kwela Jamela, hvor er du? 

Jamela skal fl ytte, men vil helst blive boende i 
sin gamle gade. Da fl yttebilen er lastet, er Jamela 
forsvundet, og alle må ud at lede efter hende...
32 s., ill. Ib. kr 58,- 

Kwela Jamela har fødselsdag 

De praktiske sko som Jamela får i fødselsdagsgave, 
skuffer hende dybt. Hun ville hellere have haft 
de funklende Prinsesse-sko... Men så får hun en 
fantastisk idé... 32 s., ill. Ib. kr 58,-

Tag den med ro, 

Songololo

Songololos bedstemor kan ikke 
fordrage bil  erne i byen, 
men heldigvis er han stor nok 
til at hjælpe, når hun skal ind 
til byen og handle...
32 s., ill. Ib. kr 58,-

Billedbøger af Niki Daly
nyhed



Ungkarlen og bønnen

– en historie fra Marokko
Af Shelley Fowles
En jinn og magiske skåle er 
ingre dienser i denne tradi-
tionelle jødisk-marokkanske 
historie om den gamle arrige 
ungkarl hvis liv aldrig bliver det 
samme efter at han har tabt sin 

sidste bønne i brønden... 28 s., ill. Ib. kr 58,-

Hej, her er jeg!

Af Ann Walton 
Ill. af Piet Grobler
Om en bedstemors utradi tionelle 
rejse fra Afrika til det høje nord, 
for at hilse på sit nye barnebarn.
32 s., ill. Ib. kr 58,-

Baobolsjer 

Af Satomi Ichikawa 
Char me rende historie om Paa 
der skal sælge fami liens ba-
naner på mar ke  det. På vejen 
møder han et tørstigt baobab-
træ... 32 s., ill. Ib. kr 58,-

Sosus bedrift

Af Meshack Asare
En fortælling om en drengs 
mod og handlekraft på trods af 
sit handicap.
36 s., ill. 
Ib. kr 58,-

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... Også en tælle bag-
læns-bog. 32 s., ill. Ib. kr 58,-

Krigeren og månen

Af Nick Would
Ill. af Evie Safarewicz
Fem spændende eventyr med for-
ankring i masaiernes kultur. 
42 s., ill. Ib. kr 58,-

Mama Panyas 

pandekager

Af Mary & Rich Chamberlin
Ill. af Julia Cairns
Mama Panya har ingen 
penge, så hvordan skal hun 
kunne lave pandekager til alle 
de venner som hendes søn, Adika, inviterer? Info. 
om Kenya, ord på kiswahili, kort og opskriften på 
Mama Panyas pandekager bagest i bogen. 
32 s., ill. Ib. kr 58,-

Vi går alle på safari!

Af Laurie Krebs 
Ill. af Julia Cairns
Oplev Arusha og hendes 
venner på eventyr på sa-
vannen, og lær at tælle fra 
et til ti på swahili. Med 
kort, noter om masaierne, 

dyrene og landet. 32 s., ill. Ib. kr 58,-

Friske Fisk 

Af John Kilaka
Humoristisk fabel om 
Chimpanse og Hund hvis 
venskab sættes på en hård 
prøve...
32 s., ill. Ib. kr 58,-

Venskab på prøve 

Af John Kilaka
Humoristisk fabel om 
Rotte og Elefant hvis 
venskab sættes på prøve 
da en hungersnød truer 
deres landsby...
32 s., ill. Ib. kr 58,-

Lila og regnens 

hemmelighed

Af David Conway
Ill. af Jude Daly
Solen har skinnet hedt ned 
på den landsby i Kenya 
hvor Lila bor. Det er for 
varmt til at samle brænde... 

for varmt til at luge i køkkenhaven... ja, tilmed 
for varmt til at malke køerne. Da Lilas bedstefar 
fortæller hende hemmeligheden om hvordan man 
får himlen til at give slip på regnen, bestemmer 
Lila sig til at gøre et forsøg... 
32 s., ill. Ib. kr 58,-

Flere billedbøger fra Afrika



Opbrud – fortællinger fra det nye Sydafrika 
21 fortællinger som alle er skrevet efter apart heids 
fald. 
Ovs: Finn Holten Hansen, Marianne Madelung 
m.fl . 248 s. kr 98,-

Post-traumatic – New South African Short Stories
Den engelske/sydafrikanske udgave af Opbrud. 
Red: Chris van Wyk & V. Plenge. Botsotso Pub-
lishing. 240 s. kr 139,-

Jaime Bunda

Af Pepetela
Bunda er en fed, angiveligt 
udue  lig praktikant ved det 
hemmelige politi, men på sin 
første opgave viser han sig 
at være i besiddelse af en vis 
portion stædighed og en vel-
udviklet iagttagelsesevne... 
Ovs: Ole Eistrup. 318 s. kr 88,-

Tiggernes strejke – Af Aminata Sow Fall
Satirisk roman fra Senegal om magt begær og 
mu slimsk skin hellig hed, poli tisk vil  kårlighed og 
modsætningerne mellem gamle og nye kvinderol-
ler, for brugs mønstre og tænkemåder. 
Ovs: Janne Lynard. 138 s. kr 68,-

Allah er ikke

forpligtet

Af Ahmadou Kourouma
Kourouma giver indfølt stemme 
til børnesoldaterne i Liberias 
borgerkrig – og leverer undervejs 
en barsk redegørelse for dens 
forløb og aktører. 
Ovs: Ove Rasmussen. 192 s. kr 78,-

Sitas voldtægt – Af Lindsey Collen
Sita er en politisk aktiv og selvbevidst kvinde der 
”gra ver” en fortrængt voldtægt frem. Voldtægten 
relateres til voldtægt i alm. – og videre til koloni-
sering 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 Afri ka, om mennesker af alle 
slags, om traditionelle værdiers 
møde med den mo  derne tids krav. 
Ovs: Finn Holten Hansen, Mari-
anne Madelung m.fl . 207 s. kr 68,-

En afrikaner i Grønland

Af Tété-Michel Kpomassie 
Kpomassies beretning om sin 
tid i Grønland midt i 60erne er 
for længst blevet en internatio-
nal klassiker. Hans åbenhjertige 
beretning om sin tid som gæst, 
altid hos de ringest stillede, er 
i sig selv helt speciel, ud over 
hans usædvanlige baggrund 
som dog har mere til fælles 

med inuit-kulturen end man skulle tro. 
Ovs: H. & J. Gøtzsche-Larsen. 262 s., ill. kr 98,-

Ashanti skønheden

Af Francis Bebey
Sprudlende kærlighedshistorie fra 
Ghana, om den unge, viljestærke 
markedskvinde Ednas gen vordig-
heder for at få sin udkårne. 

Ovs: Jacques Berg. 205 s. 
kr 68,-

Regnbarnet

Af Francis Bebey
En livfuld, humoristisk for-
tælling om en drengs op-
vækst i en afrikansk landsby.
Ovs: Hanne Hastrup. 156 s. 
kr 68,-
 

Søvngængerland – Af Mia Couto
Romanen følger nogle men nesker hvis spor kryd-
ses 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,-

Soldaterdreng

Af Ken Saro-Wiwa 
Mene er nygift. Men krigen 
truer, og hans kone får ham til at 
melde sig til hæren. Hans stolt-
hed som landsbyens Soldater dreng 
er grænseløs, men det bliver hans 
rædsel også da krigen begynder. 
Ovs: Finn Holten Hansen. 190 s. kr 88,-

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,-

ALOA-prisen 
2000 

Varm litteratur fra Afrika



Saltstøtter 

Af Fadia Faqir 
To arabiske kvinder med for-
skellig baggrund fortæller deres 
gribende historier: Den selv-
stændige, driftige Maha og Um 
Saad, 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,-

Nydelsens kilder

Af Harun al-Makhzumi
En arabisk læge fra middel alderen 
giver et forbavsende moderne 
bud på, hvordan elskovskunsten 
kan dyrkes med det størst mulige 
udbytte. 
Ovs: Marianne Madelung. 
Alhambra. 144 s., ill. Ib. kr 98,-

 

Imellem betragte og se

Af Kemal Özer
Udvalgte digte af den tyrkiske digter. 
Udvalg & oversættelse: Murat Alpar & 
Erik Stinus. 71 s. kr 68,- 

Damekupeen Af Anita Nair
Roman om kvinders vilkår i et 
mands domineret samfund. Kan en 
kvinde leve lykkeligt og alene uden 
en mand? Det er det spørgsmål 
den 45-årige Akhila stiller til sine 
fem medpassa gerer på en togrejse. 
Gennem deres og Akhilas egen 
historie får vi et varieret billede af 

kvinders tilværelse i Indien i dag.
Ovs: Marianne Madelung. 287 s. kr 248,- 

Fraværsregn

Af Moshrik Al-Ghanem
Gendigtning af dig terens første 
digtsamling på arabisk. Det er digte 
med en fi n evne til at gribe, fl ytte 
og forvandle... 
Med arabisk paralleltekst. 71 s. kr 68,-

Ansigter 

– Sydøstasien fortæller
Sydøstasien har en lige så rig og 
 varieret litteratur i emner og stil-
arter som enhver anden region, 
men den er nok den mindst kendte 
i Danmark! Her er masser af 
spændende og anderledes historier 

fra alle samfundslag, kulturer og religioner.
376 s. kr 298,-

Litteratur fra Asien & Mellemøsten

Under barndommens himmel 

Der skete meget i Saras barndom i Sydindien, 
og hun fortæller levende og muntert om store og 
små begivenheder. – 240 s. kr 68,-

Den hovmodige elefant

– og andre historier fra Indien
Ill. af Reboti Bhushan 
Her er historier om hvordan skildpadden fi k buler 
i skjoldet og is fuglen sine farver, om små dyr der 
klarer sig ved at stå sammen, og mange andre. 
– 96 s., ill. kr 58,-

Den snu skrædder 

– og andre historier om Birbal og Akbar 
Birbal var kejser Akbars fore trukne rådgiver og 
ven. Venskabet mellem dem beroede på deres 
fælles evne til at værdsætte humor og visdom. 
I bogen genfortæller Sara et udvalg af de mange 
morsomme historier. – 93 s., ill. kr 58,-

Sara Mathai Stinus



Elefantens pude

Af Diana Reynolds Roome 
Ill. af Jude Daly
Alle kan nyde det vel-
kendte i fortællingen om 
den kejserlige elefant 
der ikke kunne sove, og 
det ukendte i Jude Dalys detaljerede og fantasi-
 æggende billeder fra det gamle Kina. 
32 s., ill. Ib. kr 58,-

Da Hoity blev til grin

Af Sybil Wettasinghe
Muntert eventyr fra Sri Lanka 
om Hoity, den sultne ræv, der 
klæder sig ud for at snyde tre 
glade bondekoner til at give 
ham mad. 52 s. ill. Ib. kr 58,-

Rama – dæmonernes besejrer
Af Michelle Esclapez, 
ill. af Marie Mallard
Genfortælling af eposet Rama-
yana om Ramas kamp for at 
befri sin hustru fra dæmon-
kongen... Endv. fakta sider. 
40 s., ill. Ib. kr 58,-

Sommer fuglens rejse

Af Deborah Nash
Flyv en tur tværs gen-
nem Kina og hjælp Papir-
sommer fugl med at løse en 
gåde. Nyd de smukke col-
lager, følg med på et kort 

og lær at klippe din egen papirsommerfugl. 
28 s., ill. Ib. kr 58,-

Tenzins lille hjort 

Af Barbara Soros 
Ill. af Danuta Mayer
Smukt illustreret fortælling 
om drengen Tenzin der 
fi nder en såret hjort som 
han redder. Hjorten får det bedre dag for dag, og 
til sidst må Tenzin acceptere det sværeste af alt: 
at give slip på den man holder af. 
32 s., ill. Ib. kr 58,-

Long-longs nytår 

Af Catherine Gower
Ill. af He Zhihong 
Forårsfesten og dermed det 
kinesiske nytår står for døren. 
Long-Long er på marked med 
sin bedstefar for at sælge kål. 
Det går lidt trægt med salget, 
men Long-Long giver ikke op 

så let... 32 s., ill. Ib. kr 58,-

Asien især for børn & unge

Vi fejrer

Hindu højtider

Af Khadijah Knight
Der fortælles om årets høj-
tider og fester, deres oprindelse 
og hvordan de fejres. Med en 
introduktion til hinduismen. 
Ovs: Ruth Plenge. 44 s., ill. 
Ib. kr 58,- 

Buddhistiske højtider 

Af Clive & Jane Erricker
Om årets højtider og fester 
 inden for hinayana og maha -

yana – samt japansk budd hisme og et vestligt 
buddhistisk samfund. Desuden afsnit om den 
buddhistiske munkeorden, fremstilling af man-
dalaer, mv.Ovs: Ruth Plenge. 48 s., ill. Ib. kr 58,-

Hellige byer 

Lhasa – Af Anita Ganari
Der fortælles om Lhasas histo-
rie, byens klostre og paladser, 

om Buddha og den tibetan-
ske budd hismes historie og 
egenart, dens kunst og hellige 
skrifter m.m.
Ovs: Lise Palka. 44 s., ill. 
Ib. kr 58,-

Varanasi – Af Anita Ganari
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.

Religion



Mexico 

Af Julie McCulloch
Thailand

Af Sue Townsend 
Hver bog indehol-
der retter fra det 
pågældende land 
i lettilgængelige 
trin-for-trin opskrifter med oplysninger om 
hvor svær retten er at tilberede og hvor mange 
den er beregnet til. Desuden information om lan-
dets madkultur, 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 58,-

Alverdens opskrifter for børn

En djævleunge

Af José Mauro de 
Vasconcelos
Smuk skildring af en brasi-
liansk drengs barndom. Han 
vil gerne være god som Jesus-
barnet, men opleves af mange 
som en djævleunge. 
Ovs: Jacob Christoffer Pedersen. 
160 s. kr 78,-

Vor daglige angst 

Af Hernando Cardona
Otte noveller der bygger på 
forfatterens erfaringer i Colom-
bia, Peru og Chile. De skil drer 
et voldeligt og kao  tisk samfund, 
med drenge eller unge mænd 
som hoved  personer der befi nder 
sig i drama tiske situationer. – 
140 s. kr 68,-

Sushi 

og kondoren

Af Eusebio 
Topooco
Sushi bor ved 
Titicaca-søen i 
Bolivia. Hans far 
har engang fanget 
en kondorunge. En 

dag vil kondoren fl yve sin vej, og inden Sushi ved 
af det, har han svunget sig op på fuglens ryg... 
Ovs: Lise Palka. 32 s., ill. Ib. kr 58,-

Latinamerika for børn & voksne
Ana Maria Machado

Slavepigen 

fra den anden verden

Ill. af Lúcia Brandão
Pludselig viser en skikkelse sig 
for Mariano og hans venner på 
den gamle kaffeplantage. Det er 
Rosário. Gennem hende får bør-
nene historien om slavernes hårde 

liv og deres grufulde skæbne... 
Ovs: Jacob Christoffer Pedersen. 118 s., ill. kr 68,-

En historie halvvejs 

på hovedet

Ill. af Rafael Barajas ”el fi sgón”
... Og de giftede sig, fi k en datter 
så smuk som en solstråle og levede 
lykkeligt til deres dages ende... 
Sådan slutter eventyr. Men 
hvad sker der senere? 

Ovs: Jacob Christoffer Pedersen. 48 s., ill. kr 48,-

Dejlige pige 

Ill. af Rosana Faría
Billedbog om en hvid 
kanin, der mø der en sort 
pige. Han vil så gerne 
have en unge der er lige 
så sød. Men hvordan? 

Ovs: A.M. Løppenthin. 24 s., ill. Ib. kr 48,-

                          – Ill. af Gerson Conforto
Medrivende fortælling om en rodløs brasiliansk 
dreng der møder sit folks hi sto rie. 
Ovs: Tine Lykke. 84 s., ill. kr 30,-

Øjne på verden

De Ti Bud 

i det 21. århundrede:

Arven efter Moses 
– tradition og aktualitet
Af Fernando Savater
Hvilken gyldighed har 
De Ti Bud? Med hjælp af 
en rabbiners, en katolsk 
præsts og andre samtale-
partneres synspunkter ved 
siden af sine egne skarp-

sindige iagttagelser, giver den ikke-troende 
fi losof Savater læseren en moderne fortolkning 
af menneskets vigtigste tabuer, bekymringer 
og forudfattede meninger.
Ovs: Lisbeth Arne Pedersen. 152 s. kr 198,-



Prinsen og 

fuglene

Af Amanda Hall
Talende fugle, 
æld gammel magi 
og en prins’ drøm 
om kærlighed 
er vævet ind i 
denne fortryllende 

fortælling fra det mauriske Spanien. 
32 s. Ib. kr 58,-

Klatrerosa

Af Shelley Fowles
Rosa kan klatre op i alting. 
Da kongen tilbyder sin søn 
til den pige der kan bringe 
frø ned fra et enormt træ 
udenfor hans slot, beslutter 
Rosa at gøre forsøget…
28 s. Ib. kr 58,-

Uden mål og med

– Bjørn og Katrine
Af Christiane Pieper 
Lille Katrine og den tykke 
Bjørn begiver sig ud på en 
vandretur i den vide ver-
den... De er nysgerrige og 
i godt humør. 32 s. 
Ib. kr 58,-

Døden i en nøddeskal 

Af Erik Maddern, ill. Paul Hess
Jacks mor er syg. 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. Det får store 
konsekvenser. 32 s. Ib. kr 58,-

Himlens og jordens 

kærlighed

Af Dianne Hofmeyr
Ill. af Jude Daly
Gribende, poetisk skabelses-
beretning fra Egypten.

Ovs: V. Plenge. 32 s. Ib. kr 58,-

Billedbøger: Nyheder & stedsegrønne
SIVUS SEKS ØNSKER

Af Jude Daly
Sivu er en billedhug-
ger, som kan skabe 
fantastiske skulptu-
rer. Men han er fat-
tig, bitter og misun-
delig. Hvis bare han 
kunne blive rig og 

magtfuld... På mystisk vis får han sit ønske opfyldt. 
Ikke kun én gang, men hele seks gange! Han bliver 
en rig forretningsmand, derpå borgmester, solen, 
en regnsky, vinden... og til sidst en stor klippe. Nu 
er han vel så magtfuld som man kan blive?
Ovs: Vagn Plenge. 32 s. Ib. kr 218,-

MAKWELANE 
OG KROKODILLEN

Af Maria Hendriks
Ill. af Piet Grobler
Makwelanes bedstemor bor 
ved fl oden, og for at besøge 
hende skal man følge stien 
langs fl oden helt til den an-
den side af den store klippe. I 
dag har Makwelane for første 

gang fået lov at gå derhen alene. Men hun skal 
være på vagt, for der bor en snu og sulten kroko-
dille i fl oden... Ovs: Vagn Plenge. 32 s. Ib. kr 218,-

Fortryllet 

frugt

Af John Kilaka 
Engang for 
længe siden 
udbrød der tørke, 
og dyrene kunne 
ikke fi nde noget 
at spise. Midt i 

det visne landskab stod der et fantastisk træ med 
saftige frugter. Der var kun ét problem – træet ville 
ikke give slip på dem! Så hvordan får dyrene fat i 
de lækre frugter?
Ovs: Lise Palka & Vagn Plenge. 32 s. Ib. kr 218,-

Trommeslagerens 

hemmelighed

Af Meshack Asare
Kwajo har fået en 
messingfi gur af sin 
far. Den forestiller en 
trommeslager og er 
hans bedste ven. Med 
hans hjælp begiver 
Kwajo sig af sted for 

at fi nde en gammel asantekonges guldskat. For at 
få fat i skatten skal Kwajo passere seks døre som 
hver har en fi gur, og han må ikke fortsætte hvis 
han ikke kan fortælle betydningen af det ordsprog 
som fi guren fremstiller. – Ny udgave, i farver, af 
den prisbelønnede ”Bronzemandens hemmelighed”.
Ovs: Vagn Plenge. 46 s. Ib. kr 228,-



Jeg bestiller: 

___eks. Allah er ikke forpligtet à kr 78,- ... kr. ____

___eks. Ansigter à kr 298,- ........................ kr. ____

___eks. Ashanti Skønheden à kr 68,- ........ kr. ____

___eks. Baobolsjer à kr 58,- ....................... kr. ____

___eks. Buddhistiske højtider à kr 58,- ..... kr. ____ 

___eks. Da Hoity blev til grin à kr 58,- ..... kr. ____

___eks. Damekupeen à kr 248,- ................ kr. ____

___eks. De Ti Bud à kr. 198,- ................... kr. ____

___eks. Dejlige pige à kr 48,- .................... kr. ____

___eks. Den hovmodige... à kr 58,- ........... kr. ____

___eks. Den snu skrædder à kr 58,- .......... kr. ____

___eks. Der var engang... à kr 58,- ............ kr. ____

___eks. Drengen og bølgerne à kr 58,- ...... kr. ____

___eks. Døden i en nøddeskal à kr 58,- ..... kr. ____

___eks. Elefantens pude à kr 58,- .............. kr. ____

___eks. En afrikaner i Grønland à kr 98,- . kr. ____

___eks. En djævleunge à kr 78,- ................ kr. ____

___eks. En historie halvvejs... à kr 48,- ..... kr. ____

___eks. En morgen i regntiden à kr 198,- . kr. ____

___eks. En spillers bekendelser à kr 288,- . kr. ____

___eks. Fang den ged! à kr 58,- ................. kr. ____ 

___eks. Farfar og Bamse à kr 58,- .......... kr. ____

___eks. Fortryllet frugt à kr 218,- .............. kr. ____ 

___eks. Fraværs regn à kr 68,- ................... kr. ____

___eks. Friske fi sk à kr 58,- ....................... kr. ____

___eks. Hej, her er jeg! à kr 58,- ................ kr. ____

___eks. Himlens og jordens k. à kr 58,- .... kr. ____

___eks. Hindu højtider à kr 58,- ............... kr. ____

___eks. Hjertets ni ansigter à kr 298,- ....... kr. ____

___eks. Imellem betragte og se à kr 68,- ... kr. ____

___eks. Jaime Bunda à kr 88,- ................... kr. ____

___eks. Klatrerosa... à kr. 58,- .................. kr. ____

___eks. Kloge Kolo à kr 168,- ................... kr. ____

___eks. Krigeren og månen à kr 58,- ......... kr. ____

___eks. Kwela Jamela - Afrikas à kr 58,- kr. ____

___eks. Kwela Jamela får en.. à kr 218,- . kr. ____

___eks. Kwela Jamela har... à kr 58,- ...... kr. ____

___eks. Kwela Jamela og Julie à kr 58,- .. kr. ____

___eks. Kwela Jamela, hvor... à kr 58,- ...... kr. ____

___eks. Lhasa à kr 58,- .............................. kr. ____

___eks. Lila og regnens... à kr 58,- ............ kr. ____

Bemærk tilbuddet (vend)!

___eks. Long-longs nytår à kr 58,-.......... kr. ____

___eks. Længslen efter Layla à kr 278,- .. kr. ____

___eks. Nydelsens kilder à kr 98,- ........... kr. ____

___eks. Makwelane og... à kr 218,- ......... kr. ____

___eks. Mama Panyas... à kr 58,- ............ kr. ____

___eks. Mexico (Alverdens...) à kr 58,- ... kr. ____

___eks. Opbrud à kr 98,- ......................... kr. ____

___eks. Post-traumatic à kr 139,- ............ kr. ____

___eks. Prinsen og fuglene à kr 58,- ........ kr. ____

___eks. Rama - dæmonernes... à kr 58,- . kr. ____

___eks. Regnbarnet à kr 68,- ................... kr. ____

___eks. Regndansen à kr 58,- .................. kr. ____

___eks. Ruby synger blues à kr 58,- ........ kr. ____

___eks. Saltstøtter à kr 88,- ..................... kr. ____

___eks. Slavepigen fra den... à kr 68,- ..... kr. ____

___eks. Sommerfuglens rejse à kr 58,- .... kr. ____

___eks. Sitas voldtægt à kr 68,- ............... kr. ____

___eks. Sivus seks ønsker à kr 218,- ........ kr. ____

___eks. Soldaterdreng à kr 88,- ............... kr. ____

___eks. Sosus bedrift à kr 58,- ................. kr. ____

___eks. Sushi og kondoren à kr 58,-..... kr. ____

___eks. Søde Salma à kr 58,- ................... kr. ____

___eks. Søvngængerland à kr 68,- ........... kr. ____

___eks. Tag den med ro à kr 58,- ......... kr. ____

___eks. Tenzins lille hjort à kr 58,-.......... kr. ____

___eks. Thailand (Alverdens..) à kr 58,- . kr. ____

___eks. Tiggernes strejke à kr 68,- .......... kr. ____

___eks. Trommeslagerens h. à kr 228,- .... kr. ____

___eks. Uden mål og med à kr 58,- ......... kr. ____

___eks. Uden navn à kr 68,- .................... kr. ____

___eks. Under barnd. himmel à kr 68,- kr. ____

___eks. Undervejs à kr 68,- ................... kr. ____ 

___eks. Ungkarlen og bønnen à kr 58,- ... kr. ____

___eks. Varanasi à kr 58,- ........................ kr. ____

___eks. Venskab på prøve à kr 58,- .......... kr. ____ 

___eks. Vi går alle på safari à kr 58,- ....... kr. ____

___eks. Vor daglige angst à kr 68,- .......... kr. ____

___eks. Øjne på verden à kr 30,- ............. kr. ____

                    porto   ......................... kr. ____

                                   I alt kr. _______

 Er indbetalt på bankkonto 5501 5013 018 505      Er vedlagt i check 

 Betales efter modtagelsen (institutioner)

 Send mig Hjulets kommende kataloger    


