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VEJEN

KAFKAS

UDEN ENDE

LEOPARDER

Af Mochtar Lubis
”Bogen beskriver
angst og frygt som
et af krigens vilkår
og fortæller historien om skolelæreren Isa, der
martres på sjæl og legeme indtil han til
slut lærer at leve med sin angst. Det er
stærkt og bevægende gjort.” Henriette
Bacher Lind, Jyllands-Posten.
Denne første roman på dansk fra
Indonesien er en universel fortælling om
et dilemma som frihedskæmpere til hver
en tid må stå i.
Ovs: Lisbeth Littrup og Vagn Plenge.
148 s. kr 198,-

Af Moacyr Scliar
MS ”for første gang
på dansk med dette
’lille mesterværk’,
der tragisk og grinagtigt sammenfletter begivenheder 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,-

JENS. Af Rubén Palma
Jens lider af en ubærlig hjertesorg, som gør ham så sindsforstyrret at
han er lige ved at dræbe den dansk-arabiske forbryder Store Hamid...
for til sidst at stå dagligt på Gråbrødretorv og højlydt erklære sin
skyldfølelse og trang til at leve. Især personer fra bunden af samfundet føler sig tiltrukket af Jens’ ensomme og lige så usædvanlige
som rørende foretagende. Det tager en overraskende udvikling da
Hamid, som ønsker at hævne sig, dukker op. Møderne på torvet
bliver et mediefænomen og relateres til indvandring og multikultur.
Men Jens selv er uforstående og uinteresseret.
262 s. kr. 278,-

Se hele backlisten i kataloger på www.hjulet.nu

SIVUS SEKS

ÆSOPS

ØNSKER

FABLER

Af Jude Daly
Sivu er en
billedhugger,
som kan
skabe fantastiske skulpturer. Men han er fattig, bitter og misundelig. 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. kr 218,Blandt Jude Dalys andre bøger på dansk
kan nævnes Himlens og jordens kærlighed, Elefantens pude og Lila og regnens
hemmelighed.

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

EN SPILLERS
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 ligeledes humoristiske Friske fisk og Venskab på prøve i den populære, farvestrålende tingatinga-stil fra Tanzania,
hvor der foregår en masse i billederne.

BEKENDELSER

Af Rayda
Jacobs
Abeeda er en
enlig kvinde sidst
i fyrrerne, 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 fin indsigt i muslimske traditioner og ritualer og er skrevet
i et simpelt og ligefremt sprog...”
Litteratursiden.
Ovs: Ole Eistrup. 312 s. kr. 288,-

Livfulde billedbøger

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 ”billedbogsmager”. Blandt hans mange andre
bøger på dansk kan nævnes fortællingerne om Kwela Jamela, Ruby
synger blues, Søde Salma og Drengen
og bølgerne.

NATABERNE

KASPERS KYSSEFEST
Af Niki Daly
Kasper kæmper energisk mod sine
tanters evindelige lyst til at kysse ham.
De nærmest overfalder ham, indtil han
resolut tager et visir for ansigtet. Omsider indser de at de er gået for langt
ved ikke at respektere hans ret til at sige
NEJ. En morsom historie med en vigtig
pointe.
Ovs: Vagn Plenge. 32 s. kr 218,-

TROMMESLAGERENS
HEMMELIGHED

Af Meshack Asare
Med trommeslagerens
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,-

MIAS MAGISKE MOR
Af Marita van der Vyver
Ill. af Piet Grobler
Mia fortæller sine venner at hendes mor
kan trylle og flyve på et tæppe. Men
Mias venner tror hende ikke – førend de
kommer til Mias fødselsdag og møder
hendes magiske mor…
Historien er en hyldest til fantasien
og giver samtidig et indblik i børns
tankeverden, når de vil overgå hinanden.
Akvareller med sprøde linjer og
stærke farver viser dyrene når de
fortæller, mens naivistiske pasteller
viser Mias tanker og ønskedrømme.
Ovs: Vagn Plenge. 32 s. kr 218,Piet Grobler har illustreret o. 65 bøger,
og vundet adskillige priser. Hjulet har
også udgivet Hej, her er jeg, skrevet af
Ann Walton, og Makwelane och krokodillen, skrevet af Maria Hendriks.

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 vigtig pointe, for børn
fra ca. seks år.
På bogens sidste opslag fortæller de
to kunstnere om deres inspiration til og
arbejde med historien.
Ovs: Vagn Plenge. 44 s. kr 218,-

