
Ekim Ayı Yenilikleri



Rita ve Adsız Serisi



Yepyeni bir bilim serisi



Resimli Hikaye Kitapları
Ayıcık ile Farecik ormanda 
kendilerine güzel bir kulübe 
yaparlar. Ama ertesi gün bir de 
bakarlar ki bir misafir oraya 
yerleşivermiş...

Bu farecikler yaramaz mı 
yaramaz!

İyi Geceler deme vakti 
çoktan geldi ama hoplaya 
zıplaya, etrafta koşturarak 
yatağa giden bu dört arsız 
farenin hiç uykusu yok gibi.

Gölgeler adlı Bataklıkta savaşıyor 
bu kez bizim Şirinler...



Bilgi Hazinesi Serisi



Sokaklarda yaşayan James Bowen 
yaralı bir sarman bulduğunda 
hayatının ne denli değişeceğini 
bilmiyordu. Kıt kanaat geçiniyordu 
ve son ihtiyacı olan şey bir kediydi.

Oysa tanıştıktan sonra ayrılmaz bir 
ikili oldular ve birbirlerinin yaralarını 
sardılar.

Homer'ın iflah olmaz iştahı başına büyük 
bir bela açıyor ve bu defa bütün şehir 
Devlerin Devi Homer'dan kurtulmak için 
çareler arıyor.

Hiç hata yapamayan kız, 
mükemmeliyetçi olan her çocuğun 
okuması gereken bir kitap!

Betül'ün en büyük kusuru 
kusursuzluğu...



Siz hiç bir Japon balığı yuttunuz mu ya 
da birinin yüzüne kedi çişi püskürttünüz 
mü? Peki öğretmeninizin çıldırmasına 
neden oldunuz mu hiç? Elbette hayır! 
Çünkü siz bu hikâyelerdeki haylaz 
çocukların aksine akıllı çocuklarsınız.

Benim adım Michael Salter ve ölüyüm; 
bildiğim bir şey varsa o da ölü olduğum. 
Bunun haricinde... Bunun haricinde 
kalanlarla ilgili yalnızca tahmin 
yürütebilirim.
Michaelın öldüğü gün biri masum bir 
yalan söyledi. Ağızdan ağıza dolaşırken 
büyüdü o yalan ve sonunda gerçeğin 
yerini aldı. Büyük Salter ailesi gerçekle 
yüzleşmek yerine onu yeniden yazdı, 
inanmayı seçtikleri şeyin zamanla onları 
nasıl dönüştüreceğini bilmeden.

Doğudan Uzakta, bir yüzleşmenin romanı: 
Gençliklerinin en güzel dönemlerini bir arada 
geçiren, ülkelerinde patlak veren iç savaştan 
sonra farklı yerlere dağılan ve yıllar sonra, 
eski arkadaşlarından birinin cenazesi için 
tekrar ülkelerine dönen bir grup arkadaş... 
Açıkça belirtilmese de Lübnan İç Savaşının 
getirdiği yıkımlara ve Ortadoğu coğrafyasının 
kültürel, tarihsel ve toplumsal sorunlarına dair 
çok çarpıcı gözlemlere de yer veren Doğudan 
Uzaktada Maalouf, yine en iyi bildiği şeyi 
yapıyor: Doğuyu anlatıyor.
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