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Böcker från varma länder - ett urval
ANA MARIA MACHADO
WOW JARARACA,
VILKET KALAS!
PERERECA
Ill. av
OCH TIRIRICA
Hélène Moreau
”Välkommen till
mitt kalas... 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.
Övs: Helena Vermcrantz. 32 s. Kr. 118,-

EN NÄSTAN BAKVÄND
HISTORIA

Ill. av Rafael Barajas
Övs: Gunilla Winberg.
48 s. Kr. 58,-

Ill. av
Rosana Faría
En både poetisk och dramatisk berättelse
om en orm, en groda och ett grässtrå och
deras kamp för att försvara sin miljö och
hindra människorna att bygga hus på
marken där de lever och bor.
Övs: Helena Vermcrantz. 32 s. Kr. 108,-

SLAVFLICKAN FRÅN
DEN ANDRA VÄRLDEN

Ill. af Lúcia Brandão
En slavflicka berättar
om sitt hårda liv för
Mariano och hans
vänner och ger dem
uppdraget att sprida
hennes historia vidare...
Övs: Gunilla Winberg. 118 s. Kr. 88,-

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?”
Övs: Anna Gustaffson Chen. 48 s. Kr. 158,-
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Livfulla
FORTROLLAD
FRUKT

HERDEPOJKENS DRÖM
Av Niki Daly
Malusi vaktar får och getter i bergen i
Sydafrika. Högt uppe i skyn svävar
örnarna, och nere på marken spelar
Malusi fotboll. Men faran är inte långt
borta. En hungrig babian tar sig in bland
Malusis djur. Kan han rädda dem? Och
vem är den gamle mannen som kommer
åkande i en blänkande bil och som uppmuntrar Malusi att förverkliga sin dröm
om att bli president? Inspirerad av f.d.
president Nelson Mandelas barndom.
Övs: Ulla Forsén. 32 s. Kr 98,Niki Daly är Sydafrikas mest populäre
och internationellt ansedda ”bilderboksmakare”. Andra titlar på svenska som
finns i lager: BRAVO, ZAN ANGELO;
REGNDANSEN; SEB FÅR EN KOMPIS.

Av John
Kilaka
En gång för
länge sedan
slutade regnen
att komma, marken torkade och djuren
hade inte längre tillräckligt med mat.
Mitt i detta uttorkade land växte ett
fantastiskt träd som bar mogna, saftiga
frukter. Det var bara ett problem –
trädet ville inte släppa ifrån sig sina
frukter! Vem kan klara detta problem
som djurens liv hänger på?
Illustrerad i den färgrika tingatingastilen från Tanzania
Övs: Britt Isaksson. 32 s. Kr 98,-

TRUMGUBBENS HEMLIGHET
Av Meshack
Asare
Kwajo har
fått en egen
mässingsfigur
av sin pappa.
Den föreställer en
trumgubbe
och är hans
bästa vän.
Med hjälp av
trumgubben ger sig Kwajo ut på jakt
efter en gammal asantekungs guldskatt.
Övs: Vagn Plenge & Monica Stein.
48 s. Kr. 88:Av Asare (Ghana) finns också TRÄDETS
BARN, en saga från Namibia.

bildböcker
ÄVEN
PRINSESSOR
PRUTTAR

Av Ilan
Brenman
Ill. av Ionit
Zilberman
Lauras pappa har en bok om prinsessors
hemligheter, och nu berättar han något
för Laura som ingen annan vet...
Övs: Helena Vermcrantz. 32 s. Kr. 108,-

DEN STORA KAMELKAPPLÖPNINGEN
Av Oscar K.
Ill. av Antonieta Medeiros
På sin födelsedag får Ben
ett kamelföl.
Han kallar det Musad – Frihet. ”Nu
måste du träna så du kan vinna över de
andra schejk-sönerna i den stora kamelkapplöpningen”, säger hans pappa. Men
Ben och Musad bryr sig inte om att
träna. Det finns så mycket annat de
hellre vill göra ... Och hur ska det då gå
med den stora kamel-kapplöpningen?
Övs: Ulla Forsén. 28 s. Kr. 98:-

IGELKOTTEN SOM VAR LITE SORGSEN
Av Oscar K.
Ill. av Antonieta Medeiros
Det var en gång
en igelkott, som
var lite sorgsen.
Måste han alltid
vara sorgsen eller finns det någon som
kan muntra upp honom?
Övs: Ulla Forsén. 32 s. Kr. 98,-

NATTAPORNA
Av Lakambini
Sitoy
Ill. av Lilian
Brøgger
När Bea vaknar
får hon syn på
sin brors nattapa. Han säger
åt henne att
klättra upp på hans rygg, de flyger iväg
och landar på stadens torg. Där är det
stor apfest. Bea upptäcker både mammas
och pappas nattapa ... och hela stadens
nattapor ... Plötsligt är hon festens
hedersgäst. Men var är hennes egen nattapa? Har hon överhuvudtaget någon?
Övs: Ulla Forsén. 44 s. Kr. 98:-

SIVUS SEX
ÖNSKNINGAR
Av Jude Daly
Sivu är en
fattig stenhuggare även
om han skapar
fantastiska skulpturer i sten. Han skulle
så gärna vilja vara rik och mäktig.
Då skulle han väl äntligen bli lycklig?
Övs: Britt Isaksson. 32 s. Kr. 88,-

MIAS MAGISKA MAMMA
Av Marita van
der Vyver
Ill. av Piet Grobler
Mia säger att hennes
mamma kan trolla och
flyga på en matta. Hon
kan till och med prata
människospråk. Men
det är ingen som tror på
Mia – tills de får träffa
hennes mamma …
Övs: Ulla Forsén. 32 s. Kr. 98,-

ISBJÖRNSUNGEN

DORJE - TIGERN UTAN RÄNDER

SOM BLEV EN

Av Jackie Morris
Efter att en isbjörn
har fött två ungar
stjäl en korp den
ena. Lite senare
hittar en jägare ett
litet barn i snön. Jägaren tar hem barnet,
och 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
för han är både isbjörn och människa.
Men nu måste han välja mellan
isbjörnarna och människorna ...
Övs: Ulla Forsén. 40 s. Kr. 98,-

Av Anshuman
Ruddra
Ill. av Gwangjo
& Jung-a Park
Dorje är en ståtlig kungstiger
från Indien. En
dag dyker han upp vid ett buddhistiskt
kloster i Tibet, skadad och med knappt
några ränder kvar i pälsen. Munken Wu
tar hand om Dorje och får veta att tigern
har flytt från tjuvskyttar och att han har
mist en rand för varje dödad tiger. Snart
har Dorje inte en endaste rand kvar.
Men efter två år syns plötsligt en rand i
Dorjes päls, och ett hopp tänds …
Övs: Sven Hallonsten. 40 s. Kr. 98,-

ZERAFFA GIRAFFA

SUSHI OCH

Av Dianne
Hofmeyr
Ill. av Jane Ray
Den sanna berättelsen om giraffen som
skickas från paschan
i Egypten till Frankrikes kung. En ung pojke tar hand om
Zeraffa under den strapatsrika resan till
Paris, där de flesta aldrig har sett en livs
levande giraff tidigare.
Övs: Ulla Forsén. 40 s. Kr. 98,-

KONDOREN

POJKE

Av Eusebio
Topooco
Sushis pappa
har fångat en
kondorunge, som nu har blivit stor. Då
den vill flyga sin väg svingar Sushi sig
upp på dens rygg. Tilsammans får de
uppleva dramatiska äventyr bland
bergen.
32 s. Kr. 68:-

KRIGAREN
OCH MÅNEN

NÄR LEJONET
RYTER

Av Nasrin Siege
Ill. av Barbara
Nascimbeni
En berättelse om
gatubarn – utan
illusjoner, men
likväl med hopp
och poesi.
Övs: Ulla Forsén. 40 s. Kr. 98:-

Av Nick Would
Ill. av Evie
Safarewicz
Fem sagor med
förankring i
massajernas kultur.
Övs: Ingmar
Johansson. 44 s. Kr. 68,-

Och många fler

