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Okuması birbirinden zevkli, heyecanlı romanlar...



İTHAKA

Odysseus’un sadık ve ona derinden 
bağlı olan eşi Penelope, on yıldan 
uzun bir zamandır kocasının 
evlerine, İyonya Denizi’nin masmavi 
sularında güzeller güzeli bir ada olan 
İthaka’ya dönmesini bekliyor. 

SARIŞIN JANE

Janey Brown görünmez olduğunu 
düşünüyor. Çünkü çöp gibi bacakları, 
sıradan kahverengi saçları ve gri 
gözleriyle onu kimse fark etmiyor. 
Oysa birdenbire ortaya çıkan vaftiz 
annesine göre Janey Brown 
gerçekten çok özel biri.
O Sarışın Jane, Sansasyonel Küçük 
Ajan! Ve ilk görevi başlıyor.

BİSİKLET YARIŞÇILARI

Sur ve arkadaşları bisiklet yarışlarına 
hazırlanmaya karar verip çalışmaya 
başlarlar. Daha ilk sürüşlerde şaşırtıcı 
biçimde kural tanımayan birine dönüşen 
Sur, bu yarışmada birinci olma fikrine 
kendini kaptırır. Başka bir şey 
düşünemez olduğunda bu durum onun 
bütün yaşamını etkilemeye başlar. 



Her ne yaşanırsa yaşansın, Piper Pa-
25'in başına hiçbir şey gelmeyeceğine 
dair söz vermişti Kaptan Semih, küçük 
Anış'a yıllar önce. Rüzgâra meydan 
okuyan bu kırmızı kartalın ne benzini 
bitebilir ne de pervanesi kırılabilirdi… 
Hele ki, kır çiçeklerinin tozuyla, zehirle, 
aşkla, ölümle, ateşle kutsanmış bu cesur 
kuşun düşmesi asla kabul edilebilir bir şey 
değildi. Kaptan, sevgilisine söz vermişti 
bir kere ve bu sözden geri dönüşü 
yoktu…

Büyük şehirden ailesiyle birlikte 
Köyceğiz'e taşınan Arda'yı orada edindiği 
üç yakın arkadaşı, "Kuşçu" diye bilinen, 
sık sık omzuna tüneyen konuşkan 
papağanıyla ilginç, renkli bir kişilikle 
tanıştırır. Bu dört kafadar çocuğu 
teknesiyle gezdiren Kuşçu, renkli ve 
aykırı kişiliğinin yanı sıra kültürlü biridir ve 
bu tekne gezilerinde çocuklara 
düşündürücü mesajlar içeren efsaneler 
ve öyküler anlatır

Nick ve Tesla bilime ve teknolojiye ilgi 
duyan, meraklı mı meraklı iki kardeştir. 
Bu kardeşler, BİR TARIM PROJESİ 
İÇİN Özbekistan'a giden anne babaları 
tarafından amcaları Newt'un yanına 
gönderilirler.



AYRI DÜNYALAR

Dilşan ve Sinem farklı şehirlerde, farklı 
yaşamları olan iki kız. Bir gün iki farklı 
yaşamın yolları kesişti. İki ayrı dünya iç 
içe girdi ve birbirini tamamladı.

TOM GATES HER ŞEY HARİKA SAYILIR

Okullar iki koca hafta boyunca tatil! Bu 
büyük harflerle süslü mesajımız bazı 
gizli şifreler içerir, uyarmadı demeyin: 
Delia'yı sınırsız bir şekilde sinir etmek, 
Düzinelerce karamelli gofret yemek, 
Muhteşem resimler yaparak 
kendinden geçmek, Olağanüstü müzik 
grubu Zombi Köpekler konseri için 
prova yapmak serbest!

AKİLA 2

Evet, Akila macerası devam ediyor, 
hem de neredeyse ışık hızında! 
Akila'yı ve onun olağanüstü 
yeteneklerini tanıdıkça, Tom ve 
Geoff'un yaşamları da hızla değişir: 
Kıtalarar asında dolaşmakla 
kalmazlar, yeni insanlar girer 
yaşamlarına. Bir ara hiçbir şey 
umdukları gibi gitmez; ama yaşam 
sürprizlerle doludur her zaman! 
Örneğin, Tom ve Geoff'un uzaya 
çıkmasına ne dersiniz!



SİSİN SAKLADIKLARI

Sis o kadar yoğunlaştı ki neredeyse yol 
görünmez oldu. İlay ürperdi. Nereye 
gelmişti? Yaşadığı dünyadan ayrılmış, 
başka bir dünyaya geçmiş gibi 
duyumsadı kendini. O güne dek zaman 
zaman sisli havalarda yolculuk yapmıştı 
birkaç kez; ama böyle sarı bir sisle ilk 
kez karşılaşıyordu.

6 YIL TAM PANSİYON 

O, altı yıldır yatılı okuyan bir 
öğrenciydi. Artık sonuna gelmiş, lise 
diplomasını almasına beş gün 
kalmıştı. Tüm son sınıf yatılıları, 
yaşamları boyunca 
unutamayacakları bir veda gecesi 
düzenliyorlardı.

HİÇ KİMSENİN KENTİ

İstanbul... Kültür başkenti... 
Binlerce yıllık geçmişi, zengin 
hikâyeleri, binbir çeşit kültürüyle 
bu ünvanın gerçek sahibi. İşte 
şimdi, hem herkesin, hem de hiç 
kimsenin kenti oluşunun romanıyla 
karşımızda!...



RESİMLİ MASAL KİTAPLARI 



HAZIRLIKSIZ

Hazırlık sınıfına başladığında, 
odasının yerini Erzurum Anadolu 
Lisesi'nin yatakhanesi, evinin 
sıcak mutfağının yerini de okulun 
yemekhanesi almıştır.

GELECEĞİ GÖRME ORTAKLIĞI

Tolga Gümüşay'ın çocuklar için  
kaleme aldığı öyküler, sevgi, 
arkadaşlık, hoşgörü, okul, aile, 
yoksulluk, sevdiklerini yitirmek ve 
yatılı yaşamı gibi gündelik hayata 
ilişkin pek çok kavramı bir araya 
getiriyor.

KESKİN NANELİ ÖYKÜLER

Tolga Gümüşay'ın bu kitabı, gençler için 
kaleme aldığı çarpıcı öykülerden 
oluşuyor. Gümüşay'ın özellikle gençlerin 
 üniversite öncesinde sınav 
heyecanından aile sorunlarına, okul 
anılarından marjinal yaşamlara kadar 
çok farklı konuları işleyen gerçekçi 
öyküleri okuyucuya yeni sürprizler 
sunuyor.



                               Resimli Hikaye Kitapları 

Periler Anlatıyor dizisinin kitapları, empatiden özgüvene, alçak 
gönüllülükten dayanışmaya uzanan pek çok konuyu, yani 
insanı insan yapan temel değerleri ele alıyor.

Sevgi Canavarı'nın birbirinden güzel hikayelerini 
okumaya ne dersin?



Ramon resim yapmayı çok severdi. 
Nerede olursa olsun, ne zaman olursa 
olsun, her şeyin resmini yapardı.

Resim yapmak Ramon'a mutluluk 
verirdi. Sınırsız hayal gücü kalemin 
beyaz bir sayfayla buluştuğu an 
coşarcasına harekete geçerdi. 

Süngerler aşkına! Bir prenses! Yengeç 
Restoran'da! Gerçekten mi? Bilinmez. 
Ama SüngerBob öyle sanıyor ve 
hemen harekete geçiyor. Ancak 
Prenses gelmeyince işler karışıyor.

Dünyanın en güzel masalları müzikle daha güzel!
Dünyanın dört bir yanından seçilmiş en güzel çocuk 
masalları, müzikle buluştu!



NEŞELİ BİLİM KİTAPLARI



Bilim Kitapları 

Neden iki ayak üzerinde duruyoruz? 
Hepimiz nereden geliyoruz ve bundan 
sonra ne olacak? 
Evrim teorisi insanoğlunu ve dünyayı 
nasıl değiştirdi? 

Dünyayı dolaştıran gücün ne olduğunu 
öğrenin. Lunaparkta radara 
bindiğinizde, radar aşağıya inerken 
mideniz neden hep yukarı çıkar? 
Köpükler, üflediğinizde neden renk 
değiştirir? Fizik sadece laboratuarda 
değildir. Her yerde, hatta içinizdedir.

Bir sayı düşün, kendi balınıza veya 
arkadaşınızla birlikte deneyebileceğiniz 
bulmacalar, sihirli numaralar ve zihin 
okuma oyunlarıyla doludur. Ayrıca 
dünyanın en zeki matematikçilerinin 
yüzyıllar boyunca şaşırtan, basit 
bulmacalarını bu kitapta bulabilirsiniz.
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