
Forlaget Hjulet Forlag for litteratur fra/om
Afrika, Asien, Latinamerika,

Oceanien og etniske minoriteter

Brydegårdsvej 17A, 2760 Måløv • +45 4497 7664 • mail@hjulet.nu • www.hjulet.nu

Se hele backlisten i kataloger på www.hjulet.nu

WOW - SIKKE
EN FEST!
Af Ana Maria
Machado
Ill. af Hélène
Moreau
“Kom til min fest
på lørdag... Tag
dem med du har
lyst til, og det du

har lyst til at spise.” – Hvis du sender
sådan en invitation ud, kan du få et
lystigt selskab af venner, forældre og
kæledyr (foruden rappere, salsa-dansere
og et reggae-band!) og et overdådigt
måltid af lækker mad...
Ovs: Vagn Plenge. 32 s. kr. 228,-

Flere bøger af ANA MARIA

MACHADO, se bagsiden

KAFKAS
LEOPARDER
Af Moacyr Scliar
MS ”for første gang
på dansk med dette
’lille mesterværk’,
der tragisk og grin-
agtigt sammen-
fletter begiven-

heder fra Første Verdenskrigs Europa
med hændelser i nutidens Brasilien...
Bogen er både grusom, grotesk og
umådelig morsom, og dens forunderlige
skrøne kan varmt anbefales.” Lars
Bonnevie, Weekend-avisen.

”... denne aldeles rablende og dybt
underholdende roman.” Mikael Busch,
Jyllands-Posten.
Ovs: Ole Eistrup. 120 s. kr 188,-

FJERENS REJSE.
Af Cao Wenxuan
Illustreret af Roger Mello
En enkel, smuk fortælling om en fjer
der flyver rundt med vinden for at
finde den fugl som den tilhører.
Eksklusivt tegnet og indbundet.
Ovs: Susanne Posborg.
48 s. Kr. 248,-

BRASILIEN - og andre varme lande



HYRDEDRENGENS DRØM
Af Niki Daly
Malusi er en hyrdedreng som vogter sin
farfars får og geder i bjergene i Transkei,
Sydafrika. Højt oppe på himlen svæver
klippeørne, og nede på jorden, blandt
slanger, termitter og andet kryb, fægter
Malusi eller spiller fodbold med sin
ven. Men faren er ikke langt borte.
En sulten bavian bevæger sig ind
mellem dyrene. Kan Malusi redde dem?
– Og hvem er den gamle mand der kører
forbi i en skinnende bil, og som
opmuntrer Malusi til at virkeliggøre sin
drøm om en dag at blive præsident?
En smuk og spændende fortælling om
selvtillid og lederskab, inspireret af
tidligere præsident Nelson Mandelas
barndom.
Ovs: Vagn Plenge. 32 s. kr 218,-

Niki Daly er Sydafrikas mest populære
og internationalt anerkendte ”billed-
bogsmager”. Blandt hans mange andre
bøger på dansk kan nævnes fortæl-
lingerne om Kwela Jamela, Ruby
synger blues, Søde Salma, Kaspers
kyssefest, Regndansen, Tag det med ro,
Songololo  og Drengen og bølgerne.

FORTRYLLET
FRUGT
Af John
Kilaka
Engang for
længe siden
udbrød der

tørke, og dyrene kunne ikke finde 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: L. Palka & V. Plenge. 32 s. kr 218,-

Hjulet har tidligere udgivet Kilakas lige-
ledes humoristiske Friske fisk og Ven-
skab på prøve i den populære, farve-
strålende tingatinga-stil fra Tanzania,
hvor der foregår en masse i billederne.

TROMMESLAGERENS HEMMELIGHED
Af Meshack Asare

Med
tromme-
slagerens
hjælp vil
Kwajo have
fat i en
asantekonges
guldskat.
Men han
skal passere
seks døre
med hver sin
figur, og han

kan kun fortsætte hvis han kan fortælle
betydningen af det ordsprog som
figuren fremstiller.
Ovs: Vagn Plenge. 46 s. kr 228,-

Livfulde 



NATABERNE
Af
Lakambini
Sitoy
Ill. af Lilian
Brøgger
Bea vågner
op og ser sin
brors natabe.
Han får hende
til at kravle
op på sin ryg, og så går det af sted til
torvet hen over byens tage. Her er en
regulær abefest i gang. Bea får øje på
sin fars og sin mors natabe, sin lærers
og alle andres i byen... og pludselig
bliver hun festens æresgæst... Men hvor
er hendes egen natabe, og hvad er det
egentlig for noget med de nataber?
En morsom, gennemillustreret historie
med en fin pointe.
På bogens sidste opslag fortæller de to
kunstnere om deres inspiration til og
arbejde med historien.
Ovs: Vagn Plenge. 44 s. kr 218,-

SIVUS SEKS
ØNSKER
Af Jude Daly
Sivu er en
fattig billed-
hugger, selvom
han kan skabe fantastiske skulpturer.
Hvis bare han kunne blive rig og magt-
fuld... På mystisk vis får han sit ønske
opfyldt. Ikke kun én gang, men hele
seks gange! Men bliver han tilfreds?
Ovs: Vagn Plenge. 32 s. kr 218,-

Blandt Jude Dalys andre bøger på
dansk kan nævnes Himlens og jordens
kærligd, Elefantens pude og Lila og
regnens hemmelighed.

billedbøger
ÆSOPS
FABLER

Genfortalt af
Beverley
Naidoo
Ill. af Piet
Grobler
Her er 16 af
Æsops kloge,
vittige og tid-
løse fabler, for første gang anbragt i
afrikanske omgivelser. At Æsop for-
mentlig var fra Afrika har inspireret
forfatteren Beverley Naidoo og tegneren
Piet Grobler, som begge er fra Syd-
afrika, til at lade afrikanske dyr optræde
i disse elskede, ældgamle historier.
Ovs: Dunne Plenge. 46 s. kr 228,-

Piet Grobler har
illustreret henved
70 bøger  og vundet
adskillige priser.
Hjulet har også udgi-
vet Hej, her er jeg af
Ann Walton, Makwelane
och krokodillen af
Maria Hendriks, og
Mias magiske mor
af Marita van der Vyver.



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 børnene historien om slavernes
hårde liv og deres grufulde skæbne, og
hun giver dem en opgave.
Ovs: J. Chr. Pedersen. 118 s., ill. kr 68,-

Jararaca,
Perereca
og Tiririca
Ill. af
Rosana
Faría
En både

poetisk og dramatisk fortælling om den
kamp som slangen Jararaca, frøen
Perereca og græsstrået Tiririca fører,
hver på sin måde, for at overleve og
forhindre ødelæggelsen af deres miljø,
da der kommer mennesker til vildnisset
hvor de bor.
Ovs: Vagn Plenge. 36 s. Kr. 218,-

På dansk findes også fortæl-
lingerne Øjne på verden og
En historie halvvejs på hovedet,
samt billedbogen En dejlig pige.

ANA MARIA MACHADO
En af Latinamerikas bedste forfattere for børn og unge.

Hun har modtaget bl.a. H.C. Andersen-prisen.

PETIT –
UHYRET

Af Isol
Petit er en
sød dreng,
som leger
med sin
hund. Petit er
også en slem
dreng, som hiver pigerne i håret.
Hvordan kan han være både sød og
slem? Petit ved ikke hvad han skal
svare. Er han mon et eller andet
besynderligt uhyre?
Isol har modtaget Litteraturprisen
til Astrid Lindgrens Minde (ALMA).
Ovs: Vagn Plenge. 38 s. kr 218,-

En djævleunge
Af José Mauro de
Vasconcelos
Smuk skildring af
en brasiliansk
drengs barndom.
Han vil gerne være
god som Jesusbar-
net, men opleves
som en djævleunge.

Ovs: Jacob Chr. Pedersen.160 s. kr 78,-

Vor daglige angst
Af Hernando Cardona
Otte noveller fra Sydamerika, der skil-
drer et voldeligt og kaotisk samfund,
med drenge eller unge mænd i drama-
tiske situationer. – 140 s. kr 68,-
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