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SEN VE BEN

Tema: 
Kardeş, duygular, sevgi, kıskanma, iletişim, dayanışma, paylaşma, yeni şeyler öğrenme

Yazan: Elisenda Roca Resimleyen: Guridi 
Çeviren:  Mehmet Çilingir

Evinize bir misafir geliyor. Bir kız ya da belki bir erkek bebek. 
Ama siz bu güzel haberi çocuğunuzla, ilk göz ağrınızla 

nasıl paylaşacağınızı bilmiyorsunuz. İspanyol yazar Elisenda 
Roca’nın “Sen ve Ben” adlı kitabı, böyle bir durumda tam da 

ihtiyaç duyduğunuz kitap demektir.

Elisenda Roca’nın yazıp Guridi’nin desenlediği Sen ve Ben, 
eve yeni bir bebek geleceği zaman, çocuğunuzun hangi 
süreçlerden geçeceğini ve neler hissedeceğini hassas 
bir uslup ve esprili bir hikayeyle anlatıyor. Üç yaş ve 

üstü okurların, ağabey ya da abla olarak yaşayacakları 
mutluluğu keşfetmelerine yardımcı olacak bu hikayeyi 

kaçırmayın.

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 25 x 25 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 25 TL

PYP:  Kendini tanıma, kim olduğumuz, kendini ifade etme yolları

3+



KAKA HAKKINDA BİLDİĞİM HER ŞEY

Tema: 
Tuvalet eğitimi, mizah, doğanın işleyişi, insan vücudu, aile içi iletişim, aile içi dayanışma

Yazan: Jaume Copons Resimleyen: Mercè Gali
Çeviren:  Mehmet Çilingir

Çok özel bir kitapla karşınızdayız! Neden derseniz,
öyle görünmese bile, aslında çok önemli bir şeyden 

bahsediyor bu kitap. Öyle bir şey ki siz de yapıyorsunuz, biz 
de yapıyoruz, hatta hayvanlar bile yapıyor… Bütün dünya 

yapıyor bu şeyi! Tam da bu yüzden, evrensel bir şeyden ve 
evrensel bir kitaptan bahsediyoruz!

Dünya çocuklarının sevgilisi Susam Sokağı başta olmak 
üzere birçok televizyon programında metin yazarlığı, tiyatro 

ve müzikal yazarlığı da yapan Jaume Copons’un Kaka 
Hakkında Bildiğim Her Şey adlı kitabı gününüzü gülücüklere 

boğacak bir kitap!

İki-altı yaş aralığındaki çocukların hem insanların hem 
hayvanların vücudunun işleyişine dair çok şey bulacağı 
Kaka Hakkında Bildiğim Her Şey’i okuduğunuzda, Jaume 

Copons’un neden 11 dile çevrildiğini ve dünya çok satanlar 
listelerini nasıl sarstığını anlayacaksınız!

Sayfa Sayısı: 32, Ölçüler: 25 x 25 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 25 TL

PYP:  Kendini tanıma, kendini ifade etme yolları

2.
BASKI

3+



İNSANLAR HAKKINDA BİLDİĞİM HER ŞEY

Tema: 
Benzerliklerimiz, farklılıklarımız, insan olma, çevremiz, dünyamız, meslekler, insanlar, uyum, 
farklı roller, farklı yaşam biçimleri

Yazan: Jaume Copons Resimleyen: Guridi
Çeviren:  Mehmet Çilingir

Hep, “İnsan insana benzer,” deriz de… Nedense gündelik 
hayatta karşılaştığımız insanların biri diğerine benzemez. 
Kısası da vardır, uzunu da; şehirde yaşayanı da vardır, 
ormanda yaşayanı da; cesurlar da vardır, korkaklar da; 

arkadaş canlısı olanlar ve huysuzlar da…

Dünya çocuklarının sevgilisi Susam Sokağı başta olmak 
üzere birçok televizyon programında metin yazarlığı, tiyatro 
ve müzikal yazarlığı da yapan, Kaka Hakkında Bildiğim Her 
Şey adlı çok satan kitabın yazarı Jaume Copons, İnsanlar 
Hakkında Bildiğim Her Şey’de dünyanın bütün ülkelerindeki 

insanları benzer kılan şeyi anlatıyor çocuklara.

İki-altı yaş aralığındaki çocuklara, birbirimizle hem benzer 
hem farklı olduğumuzu esprili bir dille anlatan İnsanlar 

Hakkında Bildiğim Her Şey, sürpriz sorulara ve bir o kadar 
sürpriz yanıtlara kucak açacak bir eser.

Sayfa Sayısı: 34, Ölçüler: 25 x 25 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 25 TL

PYP:  Kendini tanıma, kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman

2.
BASKI

3+



KORKU HAKKINDA BİLDİĞİM HER ŞEY

Tema: 
Duygular, korku, cesaret, karanlık korkusu, tek başına uyuma korkusu, korkuların üstesinden gelmek

Yazan: Jaume Copons Resimleyen: Pep Montserrat
Çeviren:  Mehmet Çilingir

Çok sevilen, İnsanlar Hakkında Bildiğim Her Şey ve Kaka 
Hakkında Bildiğim Her Şey kitaplarının yazarı Jaume 

Copons’tan yine evrensel bir meseleye değinen esprili bir 
kitap: Korku Hakkında Bildiğim Her Şey!

Korku korkunç bir duygu olabilir ancak hiçbir çocuk 
korkularıyla yaşamak zorunda değil. Dünya çocuklarının 

sevgilisi Susam Sokağı başta olmak üzere birçok televizyon 
programında metin yazarlığı, tiyatro ve müzikal yazarlığı 

yapan Jaume Copons’un Korku Hakkında Bildiğim Her Şey 
adlı kitabı, çocukların korkularının üstesinden gelmesine 

yardımcı olacak. Üstelik bunu neşeli bir üslupla başaracak!

İki-altı yaş aralığındaki çocuklara başta karanlık korkusu 
veya tek başına uyuma korkusu olmak üzere, korkularıyla 
nasıl başa çıkacakları konusunda rehberlik edecek Korku 

Hakkında Bildiğim Her Şey’i okuduğunuzda, Jaume 
Copons’un neden 11 dile çevrildiğini ve dünya çok satanlar 

listelerini nasıl sarstığını anlayacaksınız!

Sayfa Sayısı: 34, Ölçüler: 25 x 25 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 25 TL

PYP:  Kendini tanıma, kendini ifade etme yolları

3+



CİK

Tema: 
Dil, iletişim, macera, farklılıklar, dayanışma, cesaret, yeni şeyler öğrenme

Yazan - Çizen: Martin Baltscheit
Çeviren:  Aslı Tohumcu Cik!, ödüllü Alman yazar ve illüstratör Martin Baltscheit’tan, dilin 

gücüne dair şahane bir fabl.

Yuvasından düşen yavru bir kuşun, yuvasına geri dönme macerasının 
anlatıldığı Cik!’te, yavru kuş birçok hayvanla ve birçok farklı dille 
tanışır. “Vrak!” der kurbağa kuşa, ancak “Cik!” diye karşılık verir 
kuş. Herkesin birbiriyle konuştuğu fakat kimsenin, karşısındakini 

anlamadığı, yine de çok şey öğrendiği bir yolculuktur bu.

İki yaş ve üstü okurları hem hikayesiyle hem de desenleriyle 
büyüleyecek Cik!’in başrolündeki yavru kuşta, bütün çocuklar 

kendilerinden bir şey bulacaklar.

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 29.8 x 19,5 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 25 TL

PYP:  Kendini tanıma, kim olduğumuz, kendini ifade etme yolları

3+

2.
BASKI



YAŞAMAK NE GÜZEL ŞEY

Tema: 
Dostluğun anlamı, dostluğun kaybı, yaşamın anlamı, yaşamın güzellikleri, gizem, kıskançlık

Yaşamak Ne Güzel Şey, ödüllü Alman yazar ve illüstratör 
Martin Baltscheit’tan, hayatın anlamına ve yaşamanın 

değerine dair eğlenceli bir ilk okuma kitabı. 

Arkadaşlığından büyük keyif aldığı tırtılın öldüğünü sanan 
Aslan Leo, ormanın dedektifinden bu gizemi çözmesini ister. 
Bütün orman halkını sorgulayan dedektif kuş, işin içinden 
bir türlü çıkamaz. Ancak Aslan Leo’yla birlikte hayata dair 

şahane bir keşif yapacaklardır.

Altı yaş ve üstü okurları hem esprili hikayesiyle hem de 
çarpıcı desenleriyle büyüleyecek Yaşamak Ne Güzel Şey, nasıl 

yaşadığımızın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. 

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 14,6 x 20,7 cm
Cilt: Karton Kapak Satış Fiyatı: 18 TL

PYP:  Kendini tanımak, kendini ifade etme yolları

Yazan - Çizen: Martin Baltscheit
Çeviren:  Aslı Tohumcu

6+



ERKEKLER DE AĞLAR

Tema: 
Duygularımız, duygularımızı anlamanın ve ifade etmenin yolları, duygularımızı paylaşmak, 
dayanışma, dostluk, yardım isteme

Erkekler de Ağlar, ödüllü Alman yazar ve illüstratör 
Martin Baltscheit’tan, duygularımızı keşfetmeye ve onları 

benimsemeye dair eğlenceli bir ilk okuma kitabı. 

Aslan Leya gibi kolay gözyaşı dökemeyen Aslan Leo 
duygularının peşine düşer. Bütün orman halkı da bu 

yolculukta ona yardımcı olur. Tabii çoğu zaman birbirinden 
komik yöntemlerle. Nihayet işe yarayan çare en beklenmedik 

yerden gelir. 

Altı yaş ve üstü okurları hem esprili hikayesiyle hem de 
çarpıcı desenleriyle büyüleyecek Erkekler de Ağlar, hayatta 

herkesin hassas bir noktası olduğunu vurguluyor. 

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 14,6 x 20,7 cm
Cilt: Karton Kapak Satış Fiyatı: 18 TL

PYP:  Kendini tanımak, kendini ifade etme yolları

Yazan - Çizen: Martin Baltscheit
Çeviren:  Aslı Tohumcu

6+



ZOR İŞ ŞU BABALIK

Tema: 
Sevgi, ebeveyn çocuk ilişkisi, masal, uyku rutinleri, oyunlar, karanlık korkusunu yenmek.

Zor İş Şu Babalık, Türkçe’de Cik! adlı kitabıyla çok sevilen 
ödüllü Alman yazar ve illüstratör Martin Baltscheit’tan, 

babalığa dair eğlenceli bir ilk okuma kitabı. 
 

Aslan Leya kız kardeşini görmeye gidince üç küçük 
maymuncuğa bakmak da Aslan Leo’ya düşer. Ancak Aslan 

Leo üç maymuncuğun varlığından bile yeni haberdar 
olmuştur. Üstelik üç küçük maymuncuğa babalık etmek, 

ormanın kralı olmaktan bile zordur.

Altı yaş ve üstü okurları hem esprili hikayesiyle hem de 
çarpıcı desenleriyle büyüleyecek Zor İş Şu Babalık, çocuk-

ebeveyn ilişkisine keyifli bir yaklaşım getiriyor. 

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 14,6 x 20,7 cm
Cilt: Karton Kapak Satış Fiyatı: 18 TL

PYP:  Kendini tanımak, kendini ifade etme yolları

Yazan - Çizen: Martin Baltscheit
Çeviren:  Aslı Tohumcu

6+



BAZEN İŞLER KARIŞIR

Tema: 
Normal algısı, yardımlaşma, zıt kavramlar, dostluğun anlamı, mizah, anlaşmazlıkları çözme, 
toplumsal görevler

Lin ülkesinde her şey çok küçüktü. Dodi kapılardan sığamıyor, 
hapşırsa kasırga çıkıyor, kahkaha atsa deprem oluyordu. Ya 
ülkesinde ise her şey çok büyüktü. O kadar büyüktü ki, Dodi 

anahtar deliklerinden bile sığıyordu.

Ancak değişmeyen bir şey vardı: Hangi ülkede yaşarsa 
yaşasın, herkes sürekli Dodi’den bir şeyler yapmasını istiyordu. 

Dodi nereye, kime koşacağını şaşırıyordu. Üstelik işler 
sürekli karışıp duruyordu. İşler karıştıkça Dodi’nin de kafası 

karışıyordu.

Bu karışıklığı çözmek isteyen Dodi, günün birinde kendisine 
büyük bir söz verdi. Acaba bu sözü tutabilecek miydi?

Bazen İşler Karışır, Başak Abdula’nın kaleminden, normal 
olanın ne olduğunu sorgulatan, kendimizi tanımaya ve 

dostluğa dair sıcacık ve muzip bir hikaye.

Sayfa Sayısı: 40, Ölçüler: 14,6 x 20,7 cm
Cilt: Karton Kapak Satış Fiyatı: 18 TL

PYP:  Kendini tanımak, kendini ifade etme yolları

Yazan: Başak Abdula
Çizen:  Emre Mutaf

6+



ÇATLAK AİLE FUFU’LAR SOFRADA

Tema: 
Aile, sevgi, iletişim, sofra adabı, görgü kuralları, mizah, aile uyumu, anlayış, düzen, hayvan sevgisi

Yazan - Çizen: Françoize Boucher
Çeviren:  Diane Çat

Yedi yaş ve üstü okurları hem matrak hikayesiyle hem de çılgın 
desenleriyle büyüleyecek Çatlak Aile Fufu’lar Sofrada, aile 

yaşantısına ve çocuklu hayata dair, hem ebeveynlere hem çocuklara 
hitap eden şahane bir komedi.

Fufu’lar o kadar ideal bir aile ki, insanlar onlarla aynı mahallede 
yaşamaya can atıyor. Öyle ki, bütün mahalleli evini satılığa çıkarmış 
durumda. Fufu’ların evlerindeki huzurlu ve uyumlu ortam da dillere 

destan tabii. Öyle ki, çocuklar sofraya ancak tehditle geliyor, 
yemeklerini yememek, sofrayı toplamamak için türlü numaralar 
çeviriyor. Sofra adaplarına da diyecek yok; sevdikleri tatlıları 

paylaşmadıkları gibi, sevmedikleri yemekleri de birbirlerine yedirmeye 
çalışıyorlar. İlk yardım çantası sofranın demirbaşlarından, o derece 
kavgasız, gürültüsüz bir ev. Bu hengamede, özellikle Bayan Fufu’nun 

sinir krizi geçirdiği ya da çocukları uzak bir ormanın derinlerine 
bırakmakla tehdit ettiği olabiliyor.

Çatlak aile Fufu’lar, son derece eğlenceli bir mizah serisi.

Sayfa Sayısı: 56, Ölçüler: 21 x 28 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 33 TL

PYP:  Kendini tanıma, kim olduğumuz

7+



ÇATLAK AİLE FUFU’LAR YOLDA

Tema: 
Aile, sevgi, iletişim, yolculuk, aile uyumu, mizah, kardeşlik

Yazan - Çizen: Françoize Boucher
Çeviren:  Diane Çat

Yedi yaş ve üstü okurları hem matrak hikayesiyle hem de çılgın 
desenleriyle büyüleyecek Çatlak Aile Fufu’lar Yolda, aile yaşantısına 
ve çocuklu hayata dair, hem ebeveynlere hem çocuklara hitap eden 

şahane bir komedi.

Fufu’ların bu ikinci kitabında, arabaları çalınan aile yeni 
arabalarıyla yoculuğa çıkmaya karar veriyor. Evlerindeki huzurlu 
ve uyumlu ortam, birlikte çıktıkları yolculuklara da yansıyor tabii. 
Öyle ki, çocuklar Bay ve Bayan Fufu’yu arabada istedikleri yere 

oturmazlarsa evde kalmakla tehdit ediyor. Yolculukları, çocukların 
üç saniyede bir “Gelmemize ne kadar var?” sorularıyla renkleniyor. 
Dinlenme tesisinde iki buçuk saat süren tuvalet kuyruğu, radara 

ve bir mamuta yakalanmaları da cabası. Bu hengamede, sadece 
Bayan Fufu değil, Bay Fufu da sinir krizinin eşiğine geliyor.

Çatlak aile Fufu’lar, son derece eğlenceli bir mizah serisi.

Sayfa Sayısı: 56, Ölçüler: 21 x 28 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 33 TL

PYP:  Kendini tanıma, kim olduğumuz

7+



ÇATLAK AİLE FUFU’LAR PLAJDA

Tema: 
Aile, sevgi, iletişim, tatil, deniz, aile uyumu, mizah, hayvan sevgisi

Yazan - Çizen: Françoize Boucher
Çeviren:  Diane Çat

Yedi yaş ve üstü okurları hem matrak hikayesiyle hem de çılgın 
desenleriyle büyüleyecek Çatlak Aile Fufu’lar Plajda, aile yaşantısına 
ve çocuklu hayata dair, hem ebeveynlere hem çocuklara hitap eden 

şahane bir komedi.

Fufu’ların bu üçüncü macerasında, evdeki uyumlu ortam, ailenin 
çıktığı yaz tatilinde de sürüyor tabii. Öyle ki, çocukların dünyanın her 
yerindeki çocuk kulüplerine girişi yasaklanıyor, Beybi’nin çenesinden 

ancak dört saat ölü taklidi yaparak kurtulmak mümkün oluyor. 
Ahtapoks krem sürmeyi unutunca bütün plaj ahtapot kızartması 
kokuyor, şeytani bir deniz kabuğu çocukların kulaklarına acayip 
şeyler fısıldıyor. Bu hengamede, sadece Bay ve Bayan Fufu değil, 

bütün deniz canlıları da sinir krizinin eşiğine geliyor. Neyse ki ailenin 
dev dalgalara kaptırdığı mayoları bulunuyor!

Çatlak aile Fufu’lar, son derece eğlenceli bir mizah serisi.

Sayfa Sayısı: 56, Ölçüler: 21 x 28 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 33 TL

PYP:  Kendini tanıma, kim olduğumuz

7+



ŞAMPİYONLAR:
DÜNDEN BUGÜNE BASKETBOLUN KAHRAMANLARI

Tema: 
Basketbol, azim, sabır, çalışkanlık, kararlılık, başarı, yaşam öyküsü, hayallerinin peşinden koşma, 
hayallerini gerçekleştirme.

Yazan: Luca Cognolato Çizen: Matteo Piana
Çeviren:  Elif Kahyaoğlu

Michael Jordan’dan Marco Belinelli’ye, Shaquille O’Neal’den Lebron 
James’e zirveye sıçrayan ve koşmayı hiç bırakmayan otuz sporcunun 

hikayelerini zevkle ve merakla okuyacaksınız. 

Michael Jordan’dan Kerim Abdül-Cabbar’a, Kobe Bryant’tan Larry 
Bird’e, basketbol tarihinin otuz unutulmaz ismi, biribirinden sıradışı 
hayat hikayeleriyle Dünden Bugüne Basketbolun Kahramanları adlı 

kitapta bir araya geldi.

Luca Cognolato’nun yazdığı, Matteo Piana’nın çizimlerini yaptığı 
Dünden Bugüne Basketbolun Kahramanları, asla asla dememenin 
önemini, sınırların tıpkı korkularımız gibi sadece birer illüzyondan 

ibaret olduğunu ortaya koyuyor.

Sadece basketbol meraklılarına değil, yedi yaş üstü bütün okurlara, 
hayallerinin peşinden koşma, zorlukların her türünü aşacak bir yol 

bulma konusunda, tartışmasız esin kaynağı olacak bir kitap.

Sayfa Sayısı: 88, Ölçüler: 13,5 ×18,5 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 23 TL

PYP:  Kendini tanıma, yaratıcılık, özgünlük

7+



ŞAMPİYONLAR:
DÜNDEN BUGÜNE FUTBOLUN KAHRAMANLARI

Tema: 
Futbol, azim, sabır, çalışkanlık, kararlılık, başarı, yaşam öyküsü, hayallerinin peşinden koşma, 
hayallerini gerçekleştirme.

Yazan: Mark Menozzi Çizen: Giuseppe Ferrario
Çeviren:  Elif Kahyaoğlu

Pelé’den Messi ve Ronaldo’ya, Best’ten Zidane ve Beckham’a, futbol 
tarihinin otuz miti, sıradışı başarı hikayeleriyle Dünden Bugüne 

Futbolun Kahramanları adlı kitapta bir araya geldi.

Mark Menozzi’nin yazdığı, Giuseppe Ferrario’nun çizimlerini 
yaptığı Dünden Bugüne Futbolun Şampiyonları, yeşil sahada top 
koşturmanın çocukça coşkusunu kitap sayfalarına taşıyor. Attıkları 
goller, kaldırdıkları kupalar, geliştirdikleri teknikler ile futbol tarihine 
adlarını silinmez harflerle yazdıran bu otuz futbolcunun hayatından 

çarpıcı anekdotlar, çocuklara kuşkusuz ilham verecek.

Sadece futbol meraklılarına değil, yedi yaş üstü bütün okurlara, 
hayallerinin peşinden koşma, zorlukların her türünü aşacak bir yol 

bulma konusunda, tartışmasız esin kaynağı olacak bir kitap.

Sayfa Sayısı: 88, Ölçüler: 13,5 ×18,5 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 23 TL

PYP:  Kendini tanıma, yaratıcılık, özgünlük

7+



MİNİ MELANKOLİKLER
Yazan - Çizen: Zeynep Alpaslan

Kırık bir kalbi iyileştirmenin birçok yolu vardır.
Bunlardan biri de, kalp acısını mizaha dönüştürmektir… 

Çocuk kitaplarıyla tanıdığımız ödüllü yazar Zeynep 
Alpaslan’ın karikatür kitabı Mini Melankolikler’in mini 
kahramanları çok sevimli, çok saf ve adlarından da 

anlaşılacağı gibi çok melankolikler! Ve tüm kırık kalpleri 
teselli etmek için geldiler…

Mini Melankolikler’i okurken zaman zaman “Ben de böyle 
hissediyorum!” ya da “Aynı benim gibi!” diyecek, onlarda 

kendinizden bir parça bulacaksınız. Kendini sevmek, ayrılık 
acısıyla baş etmek, hayal kırıklığının üstesinden gelmek 

hakkındaki bu hüzünlü ve komik karikatürleri çok ama çok 
seveceksiniz!

Sayfa Sayısı: 120, Ölçüler: 11 x 11 cm
Cilt: Sert Kapak, Satış Fiyatı: 14 TL

13+



İSTANBUL’UN KUŞLARI
Yazan - Resimleyen: Alpay Erdem İstanbul’u, kaldırımlarında yayılan, trafikte önümüzden 

kaçışan ve tepemizde uçuşan hayvanlar olmadan düşünmek 
imkansız. Yıllardır eserlerinde kedi, köpek, kuş çizen İstanbullu 
karikatürist Alpay Erdem şehir hayatının bu yönünü literatüre 
geçirmek için kolları sıvadı ve ortaya İstanbul’un Kuşları kitabı 

çıktı.

Alpay Erdem’in İstanbul aşkını ve hayvan sevgisini yaratıcı 
mizahıyla biraraya getirdiği İstanbul’un Kuşları’nda, çoluk 

çocuk, hısım akraba, kayınço görümce, elti bacanak, dede 
torun tombalak birlikte takılan serçeler, leğenlerde yıkanmayı 

seven güvercinler, kolaçancı kuzgunlar, düğüncü kargalar 
ve daha birçok kuşa dair ilgici çekici ve komik ayrıntı 

bulacaksınız.

Sayfa Sayısı: 88, Ölçüler: 13,5 x 19,5 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 17 TL

13+



BOBO

Bobo’nun maceraları tekrar raflarda!
Serkan Altuniğne’nin, köpeği Bobo’dan esinlenerek hazırladığı 

ve yıllardan beri haftalık mizah dergileri Penguen’de ve 
Uykusuz’da yayınlanmakta olan sevimli ve şaşkın Bobo 
karakterinin albümünün dördüncü baskısı Tekir Kitap 

aracılığıyla okurlarla buluşuyor. Bobo’yu çok sevenler, Serkan 
Altuniğne’nin eskiz defterinden Bobo’nun hazırlanış sürecini 

anlatan eskizlerini de kitapta bulabilirler.

Sayfa Sayısı: 96, Ölçüler: 16 x 24 cm
Cilt: Karton Kapak, Satış Fiyatı: 28 TL

Yazan - Çizen: F. Serkan Altuniğne

4.
BASKI

15+
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