
EKİM AYI YENİLİKLERİ 



Birbirinden güzel bilim kitapları...

Uzay

Uzayın keşfine çıkmak insanoğlunun 
en eski hayallerinden biri... Çok uzun 
zaman boyunca imkânsız gibi görünen 
bu hayal, önce Jules Verne gibi 
yazarların eserlerinde şekillenmeye 
başladı. 20. Yüzyılla birlikte ilk füzelerin 
icat edilmesiyle de gerçeğe dönüştü.

Yazar: Mustafa Aslan

Larousse İnsan Vücudu Atlası 

Eğlenceli çizimlerle insan vücudunu 
keşfet! Vücudun bütün işlevlerini 
kapsayan ve farklı organların 
görevlerini anlatan anatomik 
çizimlerle çevirisi dahil akademik 
denetimden geçmiş içerik.

Yazar: Kolektif



Babasının Başka Evi Var

Fatoş'un iki evi ve iki yatağı var. Bu 
durum, babası ayrı eve taşınan 
Fatoş'un hiç hoşuna gitmiyor. 
Fatoş'un aklında bir sürü soru var. 
Acaba babası Fatoş'a kızdığı için mi 
gidiyor? 

Yazar: Can Göknil

Başka Bir Anne

Bazen sen de “Keşke benim annem de 
diğer anneler gibi olsa,” diyor musun? 
Ali'nin annesi gibi yada beril'in...
Boş veer!!... Bende hep senin gibi 
düşünürdüm... 

Yazar:Sebban Leyla Navaro

Beni Annem Yavruladı

Bu kitap çocuk masumiyetini göz 
önünde bulundurarak bebeklerin 
oluşumlarını ve doğumlarını anlatıyor. 
“Ben dünyaya nasıl geldim? Sorusu 
her çocuğun aklını kurcalar.

Yazar: Can Göknil



Bir Kocaman Eşşek

Küçük eşşek büyüme telaşında. Kendi ayakları 
üzerinde durmak isteyen küçük Eşşek, yanında 
annesi olmadan ilk yolculuğna çıkıyor. Bakalım 
kocamaaan dünyadaki ilk adımlarını atmaktan 
çok mutlu olan Eşşekcik'i neler bekliyor? 

Rindert Kromhout  

Değirmenci ile Baykuş

Yalnız bir değirmenci ile yaralı bir 
baykuşun yolu masmavi sularla çevrili bir 
adada kesişti. Değirmenci, küçük baykuşu 
çok sevdi.

Yazar: Göknil Genç

Deniz Masalı 

Kaplumbağalar çok eskiden beri 
dünyamızda yaşıyorlar. Dinozorlarla aynı 
yaştalar. Zaman içinde karadan kumsala, 
kumsallardan da denize taşınmışlar. 
Denizi çok sevmişler. Yüzmesini 
öğrenince ayaklarında yüzgeçler oluşmuş.

Yazar: Can Göknil



En Güzel Bir Yer

Neresidir en güzel yer? 
Bulmak için aramalısın. İpucu istersen eğer...
Kitaplara bakmalısın. Her sayfa, başka “ en 
güzel yer”i anlatır.

Yazar: Handan Durgut

Kaya ile Sinan Yunuslarla 

Denizle gelen dostluk...
Dostluğun, sevginin, komşuluğun 
güzelliğini yunuslar ve çocuklar 
üzerinden anlatan sımsıcak bir 
hikaye...

Yazar: Nuran turan 

Parçalardan Bütüne İnsan Vücudu

Bir insan vücudu monte edecek 
olsaydın bunu nasıl yapardın? İşe 
nereden başlardın? Nelere ihtiyaç 
duyardın? 

Yazar: Scott Forbes



Işıkları Seven Böcek

Kırlarda dolaşan ateşböceği, 
uğurböceği, tespih böceği arasında adı 
sanı belli olmayan küçük bir böcek 
varmış. Bu böcek ışıklara tutkunmuş.

Yazar: Gülçin Alpöge

Tek Çocuk Olmakla Nasıl Baş Etsem? 

Tek çocuk olmak çok mu zor? 
Kardeşin yok, ailen senden çok şey 
bekliyor ve sana şımarık denmesinden 
bıktın...

Yazar: Emanuelle Rigon

Vahşi Şeyler Ülkesinde

 Max, kurt giysisini giyip yaramazlıklar 
yapınca annesi ona odasına gönderir. 
Ancak Max elbette ki odasında 
durmaz, ve ormanın derinliklerine, 
yeni maceralara koşar.
"Vahşi şeyler"le onu neler bekler?

Yazar: Maurice Sendak



Sakar Cadı Vini Serisine Yepyeni Kitaplar Eklendi...
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