
Kibili Kidz uge 34, 2020
9 Materialevurderinger

Forfatter: Moussa Diallo

Bog

Emner: eventyr; fabler; for 10 år; for 11 år; for 6 år; for 7 år; 
for 8 år; for 9 år; for højtlæsning; fugle; Afrika

Den onde wôkloni

En ildelugtende trold og hans tre børn plager en landsby, 
indtil bonden Adama får en god ide og befrier landsbyen fra 
troldens prutter og hærgen.

Materialevurdering
Kort om bogen
Ni bøger med afrikanske eventyr om magi og monstre, prinsesser 
og modige børn. Velegnet til højtlæsning for 6-8-årige og 
selvlæsning fra ca. 9 år.

Beskrivelse
Moussa Diallo, musiker, historiefortæller og meget mere, har 
skrevet disse ni korte eventyr fra Mali. Vi møder modige børn, der 
formilder uhyrer, sønner på dannelsesrejser, troldmænd med 
magiske gaver, farlige monstre, pruttende trolde, kvikke bønder 
og fjollede dyr, der overordnet lærer os den klare morale, at vi 
skal være gode og opføre os ordentligt. I hver historie indgår en 
sang. Alle ni historier er illustreret af Dominique Jal.

Vurdering
Moussa Diallos små historier er humoristiske og med en varm 
undertone, der gør den enkelte bogs klare morale sympatisk og 
forståelig. Det er eventyr fra en anden verdensdel, men 
budskabet om venlighed og mod er gangbart alle vegne. 
Illustrationerne er enkle, i varme toner og understøtter historierne 
fint.

Andre bøger om samme emne
Moussa Diallo har før udgivet fabler og eventyr for børn, 
bl.a. Mysteriet om Himlens Barn. Andre afrikanske eventyr er 
fx Hvordan zebraen fik sine striber.

Til bibliotekaren
Anbefales til eventyrsamlingen i børnebiblioteker og plc.

Materialet er vurderet af: Julie Arndrup

Sprog: Dansk

Kibili Kidz

fra 6 år
1. oplag ([2020])

(2020)
Del af serie: Afrikanske 
fortællinger for børn
ISBN: 9788797208298
Faustnummer: 48294227
28 sider
Opstilling: sk



Forfatter: Moussa Diallo

Bog

Emner: eventyr; fabler; for 10 år; for 11 år; for 6 år; for 7 år; 
for 8 år; for 9 år; for højtlæsning; fugle; Afrika

Hvor kommer flagermusen fra

En ræv og en lille fugl er de eneste overlevende efter et 
meteornedslag og rævens jagt på alle de små dyr. For at bevare 
håbet, må de lære at leve sammen.

Materialevurdering
Kort om bogen
Ni bøger med afrikanske eventyr om magi og monstre, prinsesser 
og modige børn. Velegnet til højtlæsning for 6-8-årige og 
selvlæsning fra ca. 9 år.

Beskrivelse
Moussa Diallo, musiker, historiefortæller og meget mere, har 
skrevet disse ni korte eventyr fra Mali. Vi møder modige børn, der 
formilder uhyrer, sønner på dannelsesrejser, troldmænd med 
magiske gaver, farlige monstre, pruttende trolde, kvikke bønder 
og fjollede dyr, der overordnet lærer os den klare morale, at vi 
skal være gode og opføre os ordentligt. I hver historie indgår en 
sang. Alle ni historier er illustreret af Dominique Jal.

Vurdering
Moussa Diallos små historier er humoristiske og med en varm 
undertone, der gør den enkelte bogs klare morale sympatisk og 
forståelig. Det er eventyr fra en anden verdensdel, men 
budskabet om venlighed og mod er gangbart alle vegne. 
Illustrationerne er enkle, i varme toner og understøtter historierne 
fint.

Andre bøger om samme emne
Moussa Diallo har før udgivet fabler og eventyr for børn, 
bl.a. Mysteriet om Himlens Barn. Andre afrikanske eventyr er 
fx Hvordan zebraen fik sine striber.

Til bibliotekaren
Anbefales til eventyrsamlingen i børnebiblioteker og plc.

Materialet er vurderet af: Julie Arndrup

Sprog: Dansk

Kibili Kidz

fra 6 år
1. oplag ([2020])

(2020)
Del af serie: Afrikanske 
fortællinger for børn
ISBN: 9788797208250
Faustnummer: 48294111
22 sider
Opstilling: sk



Forfatter: Moussa Diallo

Bog

Emner: eventyr; fabler; for 10 år; for 11 år; for 6 år; for 7 år; 
for 8 år; for 9 år; for højtlæsning; fugle; Afrika

De to pralhalse

En hare og en abe er nogle frygtelige pralhalse og 
konkurrerer konstant med hinanden. Indtil de prøver at sidde 
stille og tie stille, og må sande at den konkurrence kan ingen af 
dem vinde.

Materialevurdering
Kort om bogen
Ni bøger med afrikanske eventyr om magi og monstre, prinsesser 
og modige børn. Velegnet til højtlæsning for 6-8-årige og 
selvlæsning fra ca. 9 år.

Beskrivelse
Moussa Diallo, musiker, historiefortæller og meget mere, har 
skrevet disse ni korte eventyr fra Mali. Vi møder modige børn, der 
formilder uhyrer, sønner på dannelsesrejser, troldmænd med 
magiske gaver, farlige monstre, pruttende trolde, kvikke bønder 
og fjollede dyr, der overordnet lærer os den klare morale, at vi 
skal være gode og opføre os ordentligt. I hver historie indgår en 
sang. Alle ni historier er illustreret af Dominique Jal.

Vurdering
Moussa Diallos små historier er humoristiske og med en varm 
undertone, der gør den enkelte bogs klare morale sympatisk og 
forståelig. Det er eventyr fra en anden verdensdel, men 
budskabet om venlighed og mod er gangbart alle vegne. 
Illustrationerne er enkle, i varme toner og understøtter historierne 
fint.

Andre bøger om samme emne
Moussa Diallo har før udgivet fabler og eventyr for børn, 
bl.a. Mysteriet om Himlens Barn. Andre afrikanske eventyr er 
fx Hvordan zebraen fik sine striber.

Til bibliotekaren
Anbefales til eventyrsamlingen i børnebiblioteker og plc.

Materialet er vurderet af: Julie Arndrup

Sprog: Dansk

Kibili Kidz

fra 6 år
1. oplag ([2020])

(2020)
Del af serie: Afrikanske 
fortællinger for børn
ISBN: 9788797208205
Faustnummer: 48294189
20 sider
Opstilling: sk



Forfatter: Moussa Diallo

Bog

Emner: eventyr; fabler; for 10 år; for 11 år; for 6 år; for 7 år; 
for 8 år; for 9 år; for højtlæsning; fugle; Afrika

Hvorfor har uglen så store øjne?

Alle fuglene er født uden øjne, og da uglen henter dem ved 
Gud, vælger den de største først.

Materialevurdering
Kort om bogen
Ni bøger med afrikanske eventyr om magi og monstre, prinsesser 
og modige børn. Velegnet til højtlæsning for 6-8-årige og 
selvlæsning fra ca. 9 år.

Beskrivelse
Moussa Diallo, musiker, historiefortæller og meget mere, har 
skrevet disse ni korte eventyr fra Mali. Vi møder modige børn, der 
formilder uhyrer, sønner på dannelsesrejser, troldmænd med 
magiske gaver, farlige monstre, pruttende trolde, kvikke bønder 
og fjollede dyr, der overordnet lærer os den klare morale, at vi 
skal være gode og opføre os ordentligt. I hver historie indgår en 
sang. Alle ni historier er illustreret af Dominique Jal.

Vurdering
Moussa Diallos små historier er humoristiske og med en varm 
undertone, der gør den enkelte bogs klare morale sympatisk og 
forståelig. Det er eventyr fra en anden verdensdel, men 
budskabet om venlighed og mod er gangbart alle vegne. 
Illustrationerne er enkle, i varme toner og understøtter historierne 
fint.

Andre bøger om samme emne
Moussa Diallo har før udgivet fabler og eventyr for børn, 
bl.a. Mysteriet om Himlens Barn. Andre afrikanske eventyr er 
fx Hvordan zebraen fik sine striber.

Til bibliotekaren
Anbefales til eventyrsamlingen i børnebiblioteker og plc.

Materialet er vurderet af: Julie Arndrup

Sprog: Dansk

Kibili Kidz

fra 6 år
1. oplag ([2020])

(2020)
Del af serie: Afrikanske 
fortællinger for børn
ISBN: 9788797208236
Faustnummer: 48294294
19 sider
Opstilling: sk



Forfatter: Moussa Diallo

Bog

Emner: eventyr; fabler; for 10 år; for 11 år; for 6 år; for 7 år; 
for 8 år; for 9 år; for højtlæsning; fugle; Afrika

Haren og hyænen på jagt

Haren prøver at lære hyænen hvordan den nemmest kan 
jage duer. Det går ikke helt efter planen.

Materialevurdering
Kort om bogen
Ni bøger med afrikanske eventyr om magi og monstre, prinsesser 
og modige børn. Velegnet til højtlæsning for 6-8-årige og 
selvlæsning fra ca. 9 år.

Beskrivelse
Moussa Diallo, musiker, historiefortæller og meget mere, har 
skrevet disse ni korte eventyr fra Mali. Vi møder modige børn, der 
formilder uhyrer, sønner på dannelsesrejser, troldmænd med 
magiske gaver, farlige monstre, pruttende trolde, kvikke bønder 
og fjollede dyr, der overordnet lærer os den klare morale, at vi 
skal være gode og opføre os ordentligt. I hver historie indgår en 
sang. Alle ni historier er illustreret af Dominique Jal.

Vurdering
Moussa Diallos små historier er humoristiske og med en varm 
undertone, der gør den enkelte bogs klare morale sympatisk og 
forståelig. Det er eventyr fra en anden verdensdel, men 
budskabet om venlighed og mod er gangbart alle vegne. 
Illustrationerne er enkle, i varme toner og understøtter historierne 
fint.

Andre bøger om samme emne
Moussa Diallo har før udgivet fabler og eventyr for børn, 
bl.a. Mysteriet om Himlens Barn. Andre afrikanske eventyr er 
fx Hvordan zebraen fik sine striber.

Til bibliotekaren
Anbefales til eventyrsamlingen i børnebiblioteker og plc.

Materialet er vurderet af: Julie Arndrup

Sprog: Dansk

Kibili Kidz

fra 6 år
1. oplag ([2020])

(2020)
Del af serie: Afrikanske 
fortællinger for børn
ISBN: 9788797208229
Faustnummer: 48294235
20 sider
Opstilling: sk



Forfatter: Moussa Diallo

Bog

Emner: eventyr; fabler; for 10 år; for 11 år; for 6 år; for 7 år; 
for 8 år; for 9 år; for højtlæsning; fugle; Afrika

De tre brødre

Tre brødre drager ud for at finde en brud hver. De kommer 
hjem med tre magiske genstande, som måske kan hjælpe dem til 
at vinde en prinsesse.

Materialevurdering
Kort om bogen
Ni bøger med afrikanske eventyr om magi og monstre, prinsesser 
og modige børn. Velegnet til højtlæsning for 6-8-årige og 
selvlæsning fra ca. 9 år.

Beskrivelse
Moussa Diallo, musiker, historiefortæller og meget mere, har 
skrevet disse ni korte eventyr fra Mali. Vi møder modige børn, der 
formilder uhyrer, sønner på dannelsesrejser, troldmænd med 
magiske gaver, farlige monstre, pruttende trolde, kvikke bønder 
og fjollede dyr, der overordnet lærer os den klare morale, at vi 
skal være gode og opføre os ordentligt. I hver historie indgår en 
sang. Alle ni historier er illustreret af Dominique Jal.

Vurdering
Moussa Diallos små historier er humoristiske og med en varm 
undertone, der gør den enkelte bogs klare morale sympatisk og 
forståelig. Det er eventyr fra en anden verdensdel, men 
budskabet om venlighed og mod er gangbart alle vegne. 
Illustrationerne er enkle, i varme toner og understøtter historierne 
fint.

Andre bøger om samme emne
Moussa Diallo har før udgivet fabler og eventyr for børn, 
bl.a. Mysteriet om Himlens Barn. Andre afrikanske eventyr er 
fx Hvordan zebraen fik sine striber.

Til bibliotekaren
Anbefales til eventyrsamlingen i børnebiblioteker og plc.

Materialet er vurderet af: Julie Arndrup

Sprog: Dansk

Kibili Kidz

fra 6 år
1. oplag ([2020])

(2020)
Del af serie: Afrikanske 
fortællinger for børn
ISBN: 9788797208281
Faustnummer: 48294243
32 sider
Opstilling: sk



Forfatter: Moussa Diallo

Bog

Emner: eventyr; fabler; for 10 år; for 11 år; for 6 år; for 7 år; 
for 8 år; for 9 år; for højtlæsning; fugle; Afrika

Prinsen der ville overgå sin far

En ung prins overtaler alle børnene til at flytte hjemmefra og 
blive fri for de gammelkloge voksne. Men han må sande, at alle 
kan få brug for et godt råd af og til.

Materialevurdering
Kort om bogen
Ni bøger med afrikanske eventyr om magi og monstre, prinsesser 
og modige børn. Velegnet til højtlæsning for 6-8-årige og 
selvlæsning fra ca. 9 år.

Beskrivelse
Moussa Diallo, musiker, historiefortæller og meget mere, har 
skrevet disse ni korte eventyr fra Mali. Vi møder modige børn, der 
formilder uhyrer, sønner på dannelsesrejser, troldmænd med 
magiske gaver, farlige monstre, pruttende trolde, kvikke bønder 
og fjollede dyr, der overordnet lærer os den klare morale, at vi 
skal være gode og opføre os ordentligt. I hver historie indgår en 
sang. Alle ni historier er illustreret af Dominique Jal.

Vurdering
Moussa Diallos små historier er humoristiske og med en varm 
undertone, der gør den enkelte bogs klare morale sympatisk og 
forståelig. Det er eventyr fra en anden verdensdel, men 
budskabet om venlighed og mod er gangbart alle vegne. 
Illustrationerne er enkle, i varme toner og understøtter historierne 
fint.

Andre bøger om samme emne
Moussa Diallo har før udgivet fabler og eventyr for børn, 
bl.a. Mysteriet om Himlens Barn. Andre afrikanske eventyr er 
fx Hvordan zebraen fik sine striber.

Til bibliotekaren
Anbefales til eventyrsamlingen i børnebiblioteker og plc.

Materialet er vurderet af: Julie Arndrup

Sprog: Dansk

Kibili Kidz

fra 6 år
1. oplag ([2020])

(2020)
Del af serie: Afrikanske 
fortællinger for børn
ISBN: 9788797208274
Faustnummer: 48294154
24 sider
Opstilling: sk



Forfatter: Moussa Diallo

Bog

Emner: eventyr; fabler; for 10 år; for 11 år; for 6 år; for 7 år; 
for 8 år; for 9 år; for højtlæsning; fugle; Afrika

Fiskeren og Djinna - den røde tornado

En fisker redder en havfrue samt en række dyr, og hans 
godhed kommer ham til gode, da han skal redde sin mor og 
prinsessen fra den røde Djinna.

Materialevurdering
Kort om bogen
Ni bøger med afrikanske eventyr om magi og monstre, prinsesser 
og modige børn. Velegnet til højtlæsning for 6-8-årige og 
selvlæsning fra ca. 9 år.

Beskrivelse
Moussa Diallo, musiker, historiefortæller og meget mere, har 
skrevet disse ni korte eventyr fra Mali. Vi møder modige børn, der 
formilder uhyrer, sønner på dannelsesrejser, troldmænd med 
magiske gaver, farlige monstre, pruttende trolde, kvikke bønder 
og fjollede dyr, der overordnet lærer os den klare morale, at vi 
skal være gode og opføre os ordentligt. I hver historie indgår en 
sang. Alle ni historier er illustreret af Dominique Jal.

Vurdering
Moussa Diallos små historier er humoristiske og med en varm 
undertone, der gør den enkelte bogs klare morale sympatisk og 
forståelig. Det er eventyr fra en anden verdensdel, men 
budskabet om venlighed og mod er gangbart alle vegne. 
Illustrationerne er enkle, i varme toner og understøtter historierne 
fint.

Andre bøger om samme emne
Moussa Diallo har før udgivet fabler og eventyr for børn, 
bl.a. Mysteriet om Himlens Barn. Andre afrikanske eventyr er 
fx Hvordan zebraen fik sine striber.

Til bibliotekaren
Anbefales til eventyrsamlingen i børnebiblioteker og plc.

Materialet er vurderet af: Julie Arndrup

Sprog: Dansk

Kibili Kidz

fra 6 år
1. oplag ([2020])

(2020)
Del af serie: Afrikanske 
fortællinger for børn
ISBN: 9788797208243
Faustnummer: 48294073
28 sider
Opstilling: sk



Forfatter: Moussa Diallo

Bog

Emner: eventyr; fabler; for 10 år; for 11 år; for 6 år; for 7 år; 
for 8 år; for 9 år; for højtlæsning; fugle; Afrika

Ginaruen og den forældreløse pige

En lille pige mister sine forældre til et uhyre i søen. Da hun 
fylder 9 år er hun klar til at forlange dem tilbage.

Materialevurdering
Kort om bogen
Ni bøger med afrikanske eventyr om magi og monstre, prinsesser 
og modige børn. Velegnet til højtlæsning for 6-8-årige og 
selvlæsning fra ca. 9 år.

Beskrivelse
Moussa Diallo, musiker, historiefortæller og meget mere, har 
skrevet disse ni korte eventyr fra Mali. Vi møder modige børn, der 
formilder uhyrer, sønner på dannelsesrejser, troldmænd med 
magiske gaver, farlige monstre, pruttende trolde, kvikke bønder 
og fjollede dyr, der overordnet lærer os den klare morale, at vi 
skal være gode og opføre os ordentligt. I hver historie indgår en 
sang. Alle ni historier er illustreret af Dominique Jal.

Vurdering
Moussa Diallos små historier er humoristiske og med en varm 
undertone, der gør den enkelte bogs klare morale sympatisk og 
forståelig. Det er eventyr fra en anden verdensdel, men 
budskabet om venlighed og mod er gangbart alle vegne. 
Illustrationerne er enkle, i varme toner og understøtter historierne 
fint.

Andre bøger om samme emne
Moussa Diallo har før udgivet fabler og eventyr for børn, 
bl.a. Mysteriet om Himlens Barn. Andre afrikanske eventyr er 
fx Hvordan zebraen fik sine striber.

Til bibliotekaren
Anbefales til eventyrsamlingen i børnebiblioteker og plc.

Materialet er vurderet af: Julie Arndrup

Sprog: Dansk

Kibili Kidz

fra 6 år
1. oplag ([2020])

(2020)
Del af serie: Afrikanske 
fortællinger for børn
ISBN: 9788797208267
Faustnummer: 48294278
28 sider
Opstilling: sk


