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Merhaba,

Kitap yayınlamaya başlayalı dört yıl oldu. 
Salyangoz hızında ama kılı kırk yararak 
seçip özenle hazırladığımız kitaplarla 
bugüne geldik.

Başlangıç noktamızdan bugüne keşiflerle dolu, önümüzdeki 
günler için ilham verici bir yol aldığımızı görüyoruz. 

Dört yılda pek çok çocuk, öğretmen ve anne babayla tanışıp 
çocuk kitapları üzerine uzun boylu söyleştik. İşimizi daha iyi 
yapmanın yaratıcı yollarını bulmak için çalışıyoruz.

Yayınladığımız her kitap önceliklerimizi bir kez daha hatırlatıyor 
bize: Çocuk hakları, yaratıcı düşünce, sınırsız hayal gücü, eşit ve 
adil bir gelecek düşü... Umudumuzu daha fazla çocuk ve çocuk 
edebiyatı severle buluşturup yeni dünyayı birlikte yaratmak 
istiyoruz.

Okuma, yazma hevesimizi paylaşmak 
dileğiyle... 
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Yazan Eileen Spinelli
Resimleyen Anne Kennedy
Türkçesi Gülüzar Yıldırım

3-8 yaş Resimli Öykü
32 sayfa 21x24 cm 
5. Baskı 2022

PYP Temalar
BULUNDUĞUMUZ YER
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
GEZEGENİ PAYLAŞMA
Temalar
•çevre bilinci •okul yaşamı                                                
•kampanya •dayanışma  
•geridönüşüm •tutumluluk
•dengeli ve düzenli beslenme 
•spor •dayanışma •takım olma

ETKİNLİK
  Geri Dönüşüm Atölyesi - Bez Çanta Yapımı 
  Yürütücü: Yaratıcı Drama Eğitmeni

 Okul Öncesi,
1. sınıf

Bayan Tilki çevreci olmaya karar verir.
Ve tüm sınıf onu takip eder! Peki okulun 
geri kalanı? Bayan Tilki ve onun çevre 
dostu sınıfı Dünya’mızın geleceği için 
kolları sıvıyor. Tasarruf, geridönüşüm, 
oyuncak takası...
Bayan Tilki’nin öğrencileri formsuz ve 
hep yorgun... Oysa sağlıklı olmanın 
eğlenceli yolları da var. Sporu keyfe 
dönüştürmeye ve takım olmanın 
değerini bilmeye davetlisiniz...

•2010 Green Earth Kitap Ödülü

•2010 Green Prize for Sustainable 

Literature Youth Resimli Kitap Ödülü

BAYAN TİLKİ’NİN SINIFI DİZİSİUMUT ÖYKÜLERİ DİZİSİ

Yazan Ömer Açık
Resimleyen Çağla Yiğit

3-8 yaş Resimli Öykü
24 sayfa 17x21 cm 
1. Baskı 2022

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
BULUNDUĞUMUZ YER
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 
Temalar
•okula başlangıç •diş çıkarma 
•korsanlık •okuma öğrenme 
•adaşlık •baba-kız ilişkisi
•uzay • öğrenci-öğretmen iletişimi
•doğum günü •hediye •ritim tutma

ETKİNLİK
  Ömer Açık’la Okur Yazar Buluşması
  Çağla Yiğit’le Resim Atölyesi

Ömer Açık ve Çağla Yiğit neşeli, 
kıpır kıpır bir diziye imza atıyor: 
Umut Öyküleri. Umut’un evde 
ve okulda yaşadığı renkli serüvenleri
gülümseyerek okuyoruz.

 Okul Öncesi,
1. sınıf



YENİ

Yazan Paul A. Reynolds
Resimleyen Peter H. Reynolds
Türkçesi Gülüzar Yıldırım

Dünyaca ünlü sanatçı Peter H. Reynolds,
bu kez ikiz kardeşi Paul A. Reynolds’la
birlikte eğlenceli bir diziye imza atıyor.
Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve
matematiği disiplinler arası çalışma
yöntemiyle ele alan kitaplar, özetle 
şunu söylüyor: Hayat, yaratıcı olma
fırsatlarıyla doludur.

7-9 yaş Resimli Öykü
48 sayfa 16x23 cm 
4. Baskı 2022

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
BULUNDUĞUMUZ YER
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
GEZEGENİ PAYLAŞMA
Temalar
•geridönüşüm •deniz kirliliği •Galileo 
•beste yapma •çevre bilinci •STEAM 
•Leonardo Da Vinci •Ay’ın evreleri •uzay
•problem çözme •teleskop •su döngüsü
•tutumluluk •Arşimet

ETKİNLİK
  Bilim Atölyesi - Geridönüşüm Etkinliği
  Yürütücü: Yaratıcı Okuma Eğitmeni

2, 3. 
sınıflar

Yazan Pakita
Resimleyen Marygribouille
Türkçesi Nadiye R. Çobanoğlu

3-8 yaş Resimli Öykü
32 sayfa 15x21 cm 
2. Baskı 2021

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
BULUNDUĞUMUZ YER
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

Temalar
•öğretmen-öğrenci iletişimi 
•radyo •öfke kontrolü  
•birlikte yaşama •şiddet
•kıskançlık •özgüven •saygı
•kaba konuşma •arkadaşlık

ETKİNLİK
  Yaratıcı Drama Etkinliği - Duygu Kartları                 
  Yürütücü: Yaratıcı Drama Eğitmeni

 Okul Öncesi,
1, 2. 

sınıflar

Duygu Okulu’nda bir sorun ortaya 
çıktığında, felsefe ve ahlak dersleriyle 
değil, birlikte tartışılarak çözülür. 
Birlikte yaşama, bir anahtar kelimenin 
üzerinde temellenir: İletişim. 
Duygu Okulu; duyguları ve birlikte 
yaşama kurallarını daha iyi anlamak 
için ailecek paylaşılacak resimli 
kitaplar.

•2016 Green Earth Kitap Ödülü Onur Kitabı

MERAKLI İKİZLER DİZİSİDUYGU OKULU DİZİSİ



8-10 yaş Roman
64 sayfa 13x19,5 cm 
1. Baskı 2022

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
Temalar
•aile bağları •doğum günü 
•sevgi •tohum •paylaşmak 
•kardeş ilişkileri

Yazan Gilles Abier
Resimleyen Çağla Yiğit
Türkçeleştiren Elif Aksu Kaya

Fransız yazar Gilles Abier, bir tohum 
aracılığıyla sevgiyi, başka insanları 
önemsemeyi, sabretmeyi, paylaşmayı,
dostluğu, nezaketi ve aile olmayı 
öğrenen bencil bir çocuğun
gülümseten, neşeli hikâyesine doğa 
anaya gönderdiği selamla
ortak ediyor bizi.

Her şey İgor’un onuncu doğum günü 
için dedesinin sürpriz ziyaretiyle başlar. 
Dedesi, İgor’a gelen tüm hediyelere el 
koyar ve ona fındık büyüklüğünde, 
kavruk bir tohum verir. Çılgına dönen
İgor’un hediyelerini geri alabilmek için 
yapabileceği tek şey tohumu büyütüp, 
meyve vermesini sağlamaktır. Ama bu, 
hiç de kolay olmaz. İgor, kendisini 
değiştirmeye çalışırken, bu sıradışı 
tohumun gizemini çözebilecek midir?

   2, 3, 4. 
  sınıflar

   ata  tohum  h ed iy e s i y
l e

Yazan Marc-Uwe Kling
Resimleyen Astrid Henn
Türkçesi Burcu Aksu Güney

Alman edebiyatının genç yazarlarından 
Marc-Uwe Kling, İnternet bağımlılığını 
mizahi bir bakış açısı ve capcanlı 
karakterlerle ele alıyor. Sadece çocukların 
değil yetişkinlerin yaşamlarında da büyük 
yer kaplayan teknolojiye farklı noktalardan 
yaklaşıyor. Yazar, sorumluluk kavramını 
ve  nesiller arası iletişimi sıcak bir dille 
anlatırken, yüz yüze iletişimin önemine 
vurgu yapıyor.

Tiffany’nin büyükannesine göz kulak 
olması gerekir. Terslik bu ya, tam da 
o gün büyükannenin interneti bozacağı 
tutar. Hem de bütün dünyada! Hayat bir 
anda alt üst olur. Pizzacılar, siparişleri 
yanlış evlere götürür. Anne babalar 
internet olmadan çalışamaz. İnternetsiz 
nasıl oyun oynayabilir ya da müzik 
dinleyebilirler? İnternet kesik olmasına 
rağmen Tiffany ve ailesini güzel bir gün 
bekliyor. Belki de internet bozulduğu için.

6-9 yaş Resimli Öykü
64 sayfa 15x21 cm 
2. Baskı 2020

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
BULUNDUĞUMUZ YER
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
Temalar
•internet bağımlılığı •radyo 
•yüz yüze iletişim •teknoloji
•kuşaklararası iletişim •sorumluluk

   2, 3, 4. 
  sınıflar

ETKİNLİK
  Tohum Atölyesi
  Yürütücü: Yaratıcı Okuma Eğitmeni

ETKİNLİK
  Ekran Bağımlılığı Odaklı Teknoloji Atölyesi
  Yürütücü: Yaratıcı Okuma Eğitmeni

BÜYÜKANNENİN İNTERNETİ BOZDUĞU GÜN!HEDİYE TOHUM



            HEP SENİN YÜZÜNDEN
Yazan Çiğdem Sezer
Resimleyen Emre Özdemir

Edebiyatımızın sevilen kalemlerinden 
Çiğdem Sezer, hayal kırıklıklarını, çocuk 
olmanın zorluklarını ve gerçek dostluğu 
eğlenceli bir dille ele alıyor. Yazar, 
başkalarıyla kıyaslanmanın yarattığı 
kırgınlığı, öfkenin ve anlaşılamamanın
hayatı nasıl zorlaştırdığını ve büyüklerin 
her zaman haklı olmadığını hatırlatıyor.

Erdi, her şeyi mükemmel yapan kuzeni 
İrem’in bir süreliğine kendilerinde 
kalacağını öğrenir. Başlangıçta işler 
yolunda giderken zamanla kuzeninin 
yaptıkları Erdi’nin gözüne batmaya 
başlar. İrem’in, karıncasıyla dalga geçmesi 
bardağı taşıran son damla olur. Erdi’nin 
öfkesini yenmek için bulduğu tekerlemeli 
çözümler işe yarayacak mıdır?

8-10 yaş Roman
72 sayfa 13x19,5 cm 
1. Baskı 2021

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
BULUNDUĞUMUZ YER
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
Temalar
•aile •öfke kontrolü •karınca
•kuzen ilişkisi •arkadaşlık 
•tekerleme •rüyalar

ETKİNLİK
  Çiğdem Sezer’le Okur-Yazar Buluşması

  2, 3, 4. 
  sınıflar

İYİ UYKULAR ALYA

ETKİNLİK
  Masal Atölyesi
  Yürütücü: Yaratıcı Okuma Eğitmeni

Her yaş 
için

Yazan Dmitriy Mamin-Sibiryak
Resimleyen Anastasia Kurtuluş
Türkçesi Hazal Yalın

6-10 yaş Masal-Öykü
96 sayfa 17x24 cm 
1. Baskı 2020

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
BULUNDUĞUMUZ YER
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
GEZEGENİ PAYLAŞMA
Temalar
•hayvanlar •cesaret 
•doğa sevgisi •dayanışma
•farklılıklara saygı •arkadaşlık

“Alya’nın bir gözü uyuyor, diğeri bakıyor;
Alya’nın bir kulağı uyuyor, diğeri dinliyor...”

Rus yazar Mamin-Sibiryak, doğanın 
dilinden rengârenk, capcanlı bir üslupla 
sesleniyor. Her öyküde birbirinden ilginç 
karakterler sahne alıp, arkadaşlık, 
doğa sevgisi, cesaret ve dayanışma gibi 
pek çok konuda düşünmeye, hayal 
kurmaya davet ediyor.

İyi Uykular Alya, Anastasia Kurtuluş’un
desenleriyle çocuk dünyasının büyülü 
sularında unutulmaz bir gezintiye 
çıkarıyor bizleri.

“Bahar güneşi nasıl bereketli toprakları 
uyandırıp üzerine atılan tohumu 
büyütürse, çocuk kitapları da çocuğun 
içinde uyuyan gücü uyandırır.”
    Mamin-Sibiryak



YENİ

10-12 yaş Roman
172 sayfa 13x19,5 cm 
1. Baskı 2021

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
BULUNDUĞUMUZ YER
GEZEGENİ PAYLAŞMA
Temalar
•aile bağları •göçmenlik 
•efsane ülke •macera •yolculuk 
•fabl •kardeş ilişkileri

           FARELYA’YA YOLCULUK

Yeni Zelanda çocuk ve gençlik edebiyatının 
çınarı, çoksatar Külüstür’ün yazarı 
Joy Cowley’den unutulmaz bir yol 
hikâyesi. Cowley; aile bağları, göçmenlik, 
dayanışma, cesaret, kararlılık ve yolda olma 
temalarını odağa alarak, modern bir fabl 
anlatıyor. Düşlerinin ülkesine yolculuk 
yapan bir fare ailesinin hikâyesi, serüvenli 
ve soluk soluğa bir okuma vaat ediyor.

Her şey, denizci fareler soyundan gelen 
Yelkenkanat ve cesur ailesinin, efsane şehir 
Farelya’ya gitmeye karar vermeleriyle 
başlar. Buldukları eski bir harita sayesinde 
yola düşen macerasever ailemiz, yol 
boyunca fare avlayan peynirler, dipsiz 
bataklıklar, korkunç uçurumlar ve avcı 
hayvanlarla karşılaşır. Yelkenkanat ve 
ailesi, tüm bu tehlikelerin üstesinden 
gelip hayallerindeki gizemli şehre 
ulaşabilecek midir?

ETKİNLİK
  Editör ve Çevirmen Buluşması 
  (Meslekleri Tanıyorum)

5, 6, 7. 
sınıflar

Yazan Joy Cowley
Resimleyen Gavin Bishop
Türkçesi Ceren Özcan

AİLEMDE KAHRAMAN YOK!

ETKİNLİK
  Editör ve Çevirmen Buluşması 
  (Meslekleri Tanıyorum)

5, 6, 7, 8. 
sınıflar

Yazan Jo Witek
Resimleyen Olivier Tallec
Türkçesi Deniz Erkaradağ

Fransız çocuk edebiyatının ödüllü ismi 
Jo Witek’ten, aile bağları, arkadaşlık ve 
sevgi üzerine gülümseten bir roman.

Maurice ya da ailesinin deyişiyle Mo’nun, 
ev ve okul yaşamı arasında dağlar kadar 
fark vardır. Bu iki dünyayı ustalıkla idare 
eden Mo, arkadaşının evinde, aile 
kahramanlarının fotoğraflarıyla dolu bir 
duvarla karşılaşınca her şey tepetaklak
olur. Onun ailesinde hiç kahraman yoktur. 
Başarılı olma fırsatını kaçırmış gibi 
görünen aile üyeleriyle arası açılır Mo’nun.
Aile tarihine yaptığı balıklama dalış, aradığı 
kahramanı bulmasını sağlayacak mıdır?

2017 : Cultura Genç Yetenek Ödülü
2017 : Libbylit En İyi Çocuk Romanı Ödülü
2017 : Saint-Etienne Kitap Festivali Çocuk Edebiyatı Ödülü
2017 : Occitanie Çocuk Kitapları Festivali Ödülü
2018 : Mots et Merveilles Ödülü
2018 : St Nicolas Koleji Grain de Lire Ödülü
2018 : Dis-Moi Ton Livre Ödülü (Pays de Quimperlé)
2018 : Gavroche de MÛRS-ÉRIGNÉ Ödülü

10-12 yaş Roman
124 sayfa 13x19,5 cm 
1. Baskı 2021

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
Temalar
•aile tarihi •işsizlik •ülke tarihi
•okul-ev ikilemi •kahramanlık 
•iletişim •aile albümü
•2. Dünya Savaşı •bellek



•Yeni Zelanda Çocuk ve Gençlik Romanı Ödülü
•Lianza Esther Glen Çocuk Romanı Ödülü

KÜLÜSTÜR

Yazan Joy Cowley
Resimleyen Kelly O’Shannessy
Türkçesi Ceren Özcan

10-13 yaş Roman
165 sayfa 13x19,5 cm 
5. Baskı 2021

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
BULUNDUĞUMUZ YER
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
GEZEGENİ PAYLAŞMA
Temalar
•doğaya dönüş •kardeşlik 
•kırsal yaşam •cesaret
•kuşaklararası iletişim

Yeni Zelanda çocuk edebiyatının sevilen 
yazarı Joy Cowley’den, sadece çocuklar için 
değil; gençler, anne babalar ve eğitimciler 
için de etkileyici bir roman. Cowley, 
bu kitapta modern yaşama alışmış iki 
kardeşin, ıssız doğada geçirdikleri bir yaz 
tatiline ortak ediyor bizleri. Günümüz 
çocuklarının her geçen gün uzaklaştığı 
doğal yaşam ve aile bağları gibi pek çok 
önemli konuyu ustaca işlerken, eğlenceli 
diliyle, okuru kuşak farklılığı, hoşgörü, 
kardeşlik ve kırsal yaşam gibi temaları 
düşünmeye davet ediyor.

William ve Melissa, yaz tatillerini bir tatil 
köyünde geçirmeyi planlar. Ancak 
beklenmedik bir değişiklik olur. Anne
babaları iki kardeşin tatilini elektriksiz, 
cep telefonsuz ve tabii internetsiz bir dağ 
kulübesinde geçireceklerini açıklar. Üstelik
iki huysuz ihtiyarla birlikte. Bu ‘ilkel’ tatil 
hem kendi sınırlarını keşfetmelerine, 
hem de büyükanne ve büyükbabalarıyla
yakınlaşmalarına yol açar. Ancak 
beklenmedik gelişmeler tatillerini iyice 
sıradışı bir hale getirecektir.

ETKİNLİK
  Editör ve Çevirmen Buluşması 
  (Meslekleri Tanıyorum)

5, 6, 7, 8. 
sınıflar

BİR KONUŞABİLSE!

Yazan Jenifer Mook-Sang
Türkçesi Burcu Aksu Güney

10-12 yaş Roman
124 sayfa 13x19,5 cm 
1. Baskı 2021

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
BULUNDUĞUMUZ YER
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
GEZEGENİ PAYLAŞMA
Temalar
•gıda bankası •sunum yapma
•akran zorbalığı •vantrilokluk
•arkadaşlık •karikatür çizme
•bilgisayar oyunları
•sosyal sorumluluk

Guyana doğumlu, Kanadalı yazar 
Jennifer Mook-Sang, topluluk önünde 
konuşma konusunda çekingen olan bir 
çocuğun gülümseten macerasına konuk 
ediyor bizleri. Kitap, kendini ifade 
etmenin farklı yolları olduğunu ve 
sorunların üstesinden yaratıcı fikirlerle
gelinebileceğini vurgularken; kararlılık, 
gerçek dostluk ve akran zorbalığı gibi 
temaları da mizahi bir üslupla işliyor.

Joe ve arkadaşları okullarında her yıl 
yapılan konuşma etkinliğine katılmak 
zorundadır. Bu yıl verilecek göz kamaştırıcı
ödül, etkinliği ciddiye almalarına neden 
olur. Ne var ki Joe, kendini kolay ifade 
edemeyen bir çocuktur. Buna bir de
Victoria’nın rekabetçi tavrı, aksilikler ve 
yanlış anlamalar eklenince işler iyice zora 
girer. Joe’nun, güçlüklerle başa çıkmak 
için ürettiği eğlenceli ve benzersiz 
çözümler işe yarayacak mıdır?

5, 6, 7. 
sınıflar

ETKİNLİK
  Editör ve Çevirmen Buluşması 
  (Meslekleri Tanıyorum)

•Surrey Schools 2017, Yılın Kitabı 



5, 6, 7. 
sınıflar

10-13 yaş Roman
174 sayfa 13x19,5 cm 
4. Baskı 2021

PYP Temalar
BULUNDUĞUMUZ YER
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
Temalar
•matematik •oyun •macera 
•öğretmen-öğrenci iletişimi
•arkadaşlık •dedektiflik

Yazan Jordi Sierra i Fabra
Resimleyen Zekeriya Gündüz
Türkçesi Ercan Bayraz

SINAVIN BÖYLESİ

“Matematikte başarısız mı oluyorsun?
Problem çözerken zorluk mu yaşıyorsun?
Dahası, kulağa sert gelse de, matematikten
NEFRET mi ediyorsun?”

İspanyol çocuk ve gençlik edebiyatının saygın 
kalemlerinden Jordi Sierra i Fabra, matematiği 
ve macerayı ustalıkla birleştiriyor. Okuru; 
sayılar, ipuçları ve gizemli olayların peşi sıra
koştururken, matematiğin korkutucu imajını 
da yerle bir ediyor.

Adela, Luc ve Nico’nun yaz tatili planına 
matematik dersi kâbus gibi çöker. 
Öğretmenleri Felipe Romero onlara sınıfı 
geçmeleri için son bir şans verir. Ama bu 
bildiğimiz sınavlara benzemeyecektir.
Bir oyun gibi başlayan gün, içinden çıkılmaz 
bir hal alır. Çocuklar artık hem sınavı geçmek 
hem de ipuçlarını takip ederek akıl almaz bir 
cinayeti çözmek zorundadır.

15 soru, 3 kafadar ve zamana karşı soluk 
soluğa bir yarış...

ETKİNLİK
  Eğlenceli Matematik Atölyesi 
  Yaratıcı Okuma Eğitmeni

6, 7, 8. 
sınıflar

ETKİNLİK
  Eğlenceli Fen Atölyesi 
  Yaratıcı Okuma Eğitmeni

6, 7, 8. 
sınıflar

10-12 yaş Roman
124 sayfa 13x19,5 cm 
1. Baskı 2021

PYP Temalar
BULUNDUĞUMUZ YER
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
Temalar
•fen bilgisi •deney •macera 
•öğretmen-öğrenci iletişimi
•arkadaşlık •dedektiflik 
•elementler

Sınavın Böylesi kitabıyla çok sevilen, 
İspanyol çocuk ve gençlik edebiyatının 
üretken yazarı Jordi Sierra i Fabra, 
bu kez fen bilimlerini masaya yatırıyor. 
Elementlerin büyülü dünyasından yola 
çıkarak kahramanlarını ve okurlarını 
bir kez daha soluk soluğa bir maceranın 
orta yerine bırakıyor.

Jorge, Petra ve Max, okulun fen 
laboratuvarını yerle bir eden bir kazaya 
yol açmışlardır. Oysa laboratuvar, fen bilgisi
öğretmenlerinin her şeyidir. Fernanda 
Öğretmen, çok geçmeden sakar 
öğrencilerine unutamayacakları bir ders 
vermek için kolları sıvar. Elementlerin 
yardımıyla kusursuz bir plan hazırlar.
Çocukların sebep olduğu bu talihsiz 
kaza kesinlikle yanlarına kâr 
kalmayacaktır.

DENEYİN BÖYLESİ

Yazan Jordi Sierra i Fabra
Resimleyen Bilge Yıldız Abur
Türkçesi Simlâ Gürcan



ETKİNLİK
  Editör ve Çevirmen Buluşması 
  (Meslekleri Tanıyorum)

7, 8, 9. 
sınıflar

Külüstür kitabıyla büyük beğeni toplayan
Yeni Zelanda çocuk edebiyatının sevilen
yazarı Joy Cowley’den savaş karşıtı, çok
katmanlı, duygu dolu bir roman. Cowley;
savaşın çocuklar üzerindeki etkileri, 
kardeşlik, güven ve aile bağları üzerine 
bizi yeniden düşünmeye davet ediyor.

Her şey Bert’ün, İkinci Dünya Savaşı 
sırasında terk edilmiş bir fırını ailesini 
korumak amacıyla sığınağa dönüştürmek
istemesiyle başlar. Ablası Betty de onu
destekler ve işe koyulurlar. Çok geçmeden
hayatlarının seyrini değiştirecek bir 
olaylar zincirinin içinde bulurlar 
kendilerini. Çocuklar savaşın ağır yükünü 
taşıyabilecek midir?

Yazan Joy Cowley
Resimleyen Kelly O’Shannessy
Türkçesi Ceren Özcan

10-14 yaş Roman
136 sayfa 13x19,5 cm 
2. Baskı 2021

PYP Temalar
KİM OLDUĞUMUZ
BULUNDUĞUMUZ YER
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
Temalar
•savaş •sadakat •sırlar 
•aile •kuşaklararası iletişim
•tarih •vatanseverlik

SIĞINAK

 www.uyurgezerkitap.com
   uyurgezerkitap@gmail.com

   facebook.com/kitapuyurgezer
   twitter.com/uyurgezerkitap

   instagram.com/uyurgezerkitap
  


