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Dil zenginliğimizdir
ve
bir dil bir insandır!

( Lat. Dünya Dili Yayınevi)

Tek ve çift dilli çocuk kitapları!

Mustafa Cebe und İbrahim Çayır

Kartopu – Ben Kimim?
Resimleyen: Esin Şahin.

3 yaş sonrası çocuklar için resimli kitap. 45 Sayfa.
12,90 Euro
Kartopu güzel, beyaz bir tavşandır. Bir gün kırda oynarken
çamura düşer ve arkadaşları onu yeniden tanıyamazlar.
Bunun üzerine, kim olduğunu bilmek için, bir arayışa girer.
Bu çaba içinde kirpilerle, sincaplarla, ayılarla ve balıklarla
karşılaşır. Hepsiyle olağanüstü güzel oyunlar oynarken yeni
arkadaşlar da edinir.
Ancak bu arada gerçekten kim olduğunu da öğrenebilecek
midir?
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Engin Korelli

Yalancı Yarasa

Resimleyen: Esin Şahin.
4 yaş sonrası çocuklar için resimli kitap. 60 Sayfa.
12,90 Euro
Fırtınalı bir gecede rüzgâr pencereyi açar ve Yalancı Yarasa
Lidia’nın çocuk odasından kaçıp özgürlüne kavuşur; gizemli bir ormanda gece yaratıklarıyla ve tehlikelerle karşılaşır.
Ardından girdiği bir mağarada gerçek bir yarasayla
arkadaşlık kurar. O ise Yalancı Yarasa’ya bir ormanda tehlikelerden korunmanın ve avlanmanın püf noktalarını göstermek isterken, hiç beklemedikleri bir olay, onlara gerçek
dostluğun ne demek olduğunu öğretecektir.

Özlem Sezer

Yokoko – Eine wundersame Reise
Resimleyen: Ozan Küçükusta.
6 yaş sonrası çocuklar için resimli kitap, 60 Sayfa.
12,90 Euro
Bir gece yel ağaçları sallarken ve evin içende yanan sıcak
şöminede ateş çıt çıt çıtırdarken, uyuyan çocuğun elleri
açılır. Bir türlü elinden bırakmadığı karton topaçlar da avucundan tıpır tıpır yerlere dökülür. Ve topaçların üzerinde
çizili küçük canavarlar da, resimlerinden kurtulup yerlere
yuvarlanır.Artık küçük kahramanların büyük yolculukları
başlamıştır. Dev gibi bir kedi bunların önüne çıkar, bir parça
kuru, delikli peynir beş minicik kafadara kısa bir zaman yurt
olur ve hep birlikte koca bir şehri keşfe çıkarlar.
Evet, ama bu YOKOKO fikri de nereden çıkmıştır?

Mevlâna Idris

Tersine Adam
Resimleyen: Timo Fülber.
9 - 99 yaş arası çocuk ve yetişkinler için resimli kitap! 60 Sayfa
12,90 Euro
Tersine Adam doğumdan hemen sonra annesini kutlayarak, onun şaşkın bakışları аrasında doğumhaneden çıktı.
Arkasında küçük ve büyük dilini yutmuş bir hâlde doktor
ile hemşire de vardı. Salonda heyecanla bekleyen babasını
gördüğü zaman “Baba merhaba”, dedi. “Ben doğdum!”.
Babası 30 yaşındaydı, kalp Krizi geçirmek için erken bir yaş!
Bu nedenle hiç şaşırmamış gibi durmak istedi. Doğrusunu
isterseniz birkaç saniye durdu da. Ama sonra bayıldı. Tersine Adam ise arkasına bile bakmadan hastaneden çıkıp gitti...
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Mevlâna İdris (Doğ. 1964 Kahramanmaraş), Tuhaf Adamlar
Serisiyle ender denebilecek bir yapıt ortaya koymuştur. Sanki
Kafka’nın kaybolduğu sanılan kalemiyle yazmaktadır. Evet,
çocuklar için rahatça Kafka diyebiliriz!
Büyükler de elbette onun yapıtlarından çocuklar kadar haz alarak
okuyacaklar, ellerinden bırakmayacaklardır…
(Yayımcı: Engin Korelli )

Türkçe - Almanca
Almanca

ISBN 978-3-940267-41-2
ISBN 978-3-940267-40-5

info@edition-lingua-mundi.com
www.edition-lingua-mundi.com

