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Gutten oG 
bølGene
Pris: kr 98,-
Fortelling om en 
gutts opp levelser 
og følelser ved 
havet. Om inspira
sjonen forteller 
Daly:  "I fjor

sommer så jeg en gutt nede på stranda. Han sto i 
bølgene til opp over anklene og så utover det ende
løse Indiske Hav. En blanding av frykt og henrykkelse 
syntes å troll binde 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 hem me
lig hetsfulle Tsodilo Hills for å lete etter regn piken. 
Til den magiske musikk fra beste morens gorah og 
med hjelp av hennes danse stokk, føres Bau inn i 
Regn oksens dans og blir selv en regnpike... Med 
etterskrift om sanfolket (buskmennene i det sørlige 
Afrika).

Kwela Jamela, 
afRiKas dRonninG
Pris: kr 98,-
Sjarmerende bilde bok 
om en pike som ikke kan 
holde sine fingre fra et 
kjole stoff. 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!” 

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.



tRylleteppet
Fortalt av Mari Grobler, illustrert av Elizabeth Pulles
Pris: kr 98,- 
En bildebok fra SørAfrika med farger som hoved
motiv: En liten pike låner et klutetepe av sin mor, 
som inneholder et vell av farger. Hun leker mange 
forskjel lige 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. 

iKKe så foRt 
sonGololo
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... 

fly, øRn fly
Fortalt av Christopher 
Gregorowski
Forord av Desmond 
Tutu
Pris: kr 98,-
En sjarmerende gjen  
givelse av en afri
kansk fortelling om 
ørne kyllingen 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?
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