“3 alma” TEAS Press Nəşriyyat evinə məxsus əmtəə
nişanıdır.
TEAS Press Nəşriyyat evi “3 alma” əmtəə nişanı ilə
azyaşlı uşaqlar, yeniyetmə və gənclər, eləcə də müəllim və valideynlər üçün bədii və elmi-kütləvi kitablar
nəşr edir.
Məqsədimiz uşaqları maarifləndirmək, əyləndirmək və mütaliəyə həvəsləndirməkdir. Bunun üçün də
dünyanın daha çox tanınmış uşaq ədəbiyyatı nəşriyyatlarının ən yaxşı kitablarını seçib onların Azərbaycan
dilinə tərcümə və nəşr hüquqlarını almışıq. Əməkdaşlıq etdiyimiz nəşriyyatlar aşağıdakılardır:
“Hyperion Books” (ABŞ), “Capstone Books” (Böyük
Britaniya), “Clavis Books” (Hollandiya), “Andersen
Press” (Böyük Britaniya), “Barefoot Books” (Böyük
Britaniya), “Amazon Publishing” (ABŞ), “Kids Can
Press” (Kanada), “Pan Kitap” (Türkiyə), “Mavibulut
Yayıncılık” (Türkiyə), “Çizmeli Kedi” (Türkiyə), “Penguin
Young Readers Group” (ABŞ), “Amber Books” (Böyük
Britaniya), “Gemser Publications” (İspaniya) və s.
Adları aşağıda sadalanan kitablar Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr olunur. Bu kitablar təkcə oxucular
üçün deyil, eyni zamanda ilk nəşrləri toplayan həvəskarlar üçün də dəyərlidir.
Beynəlxalq təhsil müəssisələri və tədris metodları
ilə yaxından tanış olmağımız biliyin dərinləşdirilməsinə
yönəldilmiş resursları müəyyənləşdirmək imtiyazına
malik olmağımızın göstəricisidir. Nəşr etdiyimiz kitablar
məktəb kitabxanalarının, eləcə də övladlarını ev oxusu materialı ilə təmin etmək arzusunda olan valideynlərin sevincinə səbəb olacaq.
TEAS Press Nəşriyyat evinin əsası 2013-cü ildə
Azərbaycanda, Bakı şəhərində qoyulub. Redaksiya
heyətimiz uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər, eləcə də
müəllimlər və valideynlər üçün bədii və elmi-kütləvi
ədəbiyyatın nəşri və tədrisi üzrə beynəlxalq təcrübəyə
malik mütəxəssislərdən ibarətdir.

Bədii
kitablar
Uşaqlar özləri oxumağa başlayana qədər valideynlərinin onlara adətən nağıl kitabları oxumasını
istəyirlər. Bu kitablar müxtəlif ola bilər: körpələr üçün
oyuncaq-kitablar, qatlanan, şəkilli kitablar və s. Oxuduqları ilk kitab uşaqlarda oxu vərdişi yaradır – yazılanlar soldan sağa oxunur, səhifələr də soldan sağa
davam edir. Lakin vərəqlər sağdan sola çevrilir və
hekayəni həm sözlər, həm də şəkillər vasitəsilə danışmaq mümkün olur. Uşaqlar bu hekayələr vasitəsilə
diqqətlə qulaq asmağı, sual verməyi, mülahizə yürütməyi öyrənir. Bu, onların savadlı, yetkin insan olmaq
istiqamətindəki ilk addımlarıdır.
Uşaqlar artıq müstəqil oxucu olanda özləri kitab
seçməyə başlayır. Uşaqların ata-anaları ilə birgə
təkrar-təkrar oxuduqları sevimli şəkilli kitablardan
qazandığı mütaliə təcrübəsi onlara öyrədib ki,
oxumaqla çox şey öyrənmək olur. Kitablar təkcə
mənəvi-əxlaqi dəyərləri deyil, həm də real həyatı
öyrədir. Mütaliə onlara hekayədəki hadisələrin baş
verdiyi zamanla öz dövrünü, personajlarla özlərini
müqayisə etmək imkanı verir. Personajlar uşaqları
bəzən güldürür, eyni zamanda kədər, məyusluq,
qorxu və bir çox başqa insani hisslərlə üzləşməyi də öyrədir. Mütaliə edən uşaqlar real həyatda
qarşılaşa biləcəkləri hallara hazır olur və çıxış yolu
tapmaq üçün sərbəst qərar verməyə qadir olurlar.
Yaxşı yazıçı hər şeydən öncə uşaqları əyləndirməyi,
eyni zamanda onlara əsl insan olmağı öyrədir.
Bədii kitablar uşaqlarda dünya haqqında geniş təsəvvür yaradır. Buna görə də onlar dərslərdəki

3

BƏDİİ KİTABLAR

müxtəlif mövzularla əlaqələndirilə bilər. Məsələn,
“Elmer və begemotlar” sadəcə birgə yola getmək
və problemin öhdəsindən gəlmək haqqında hekayə
deyil. Burada təbii ehtiyatların məhdudluğu ucbatından real problemlə və təbii fəlakətlə üzləşərkən
necə hərəkət etmək lazım olduğu öyrədilir.
“Qara köhlən” əsəri isə çox təsirli bir hekayədir. Bu
əsər uşaqlara kraliça Viktoriyanın hakimiyyəti illərində
Britaniyada insanların həyat tərzi haqqında məlumat
verir və heyvanlara qarşı qəddarlığın ağır nəticələrindən bəhs edir.
Sevimli Sevinc azyaşlı qızlar üçün cəlbedici personajdır, lakin “Oyunpozan” hekayəsində uşaqlara
əlinə keçəni yeməkdənsə sağlam qidalara üstünlük
verməyi öyrədir.
Əsas odur ki, biz uşaqların mütaliəsinin cəlbedici, əyləncəli və onların qavrama səviyyəsinə uyğun
olması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Əgər uşaq
10 yaşında artıq oxu vərdişinə yiyələnibsə və oxumaqdan zövq alırsa, deməli, o, ömrü boyu yaxşı oxucu olacaq.
Aşağıdakı hekayələrin övladlarınızı ömürlük oxucuya çevirəcəyinə əminik!
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Azyaşlı uşaqların
hər zaman hər yerə apara
biləcəyi sevimli kitab çantaları
Kitab çantaları
Balaca şahzadələrimiz üçün
qəşəng hədiyyə

0+, plastik çanta, 120x230mm,
3 kitab – 1 gəzinti kitabı + 1 hamam kitabı +
1 yatmağa həvəsləndirən kitab (110x110mm)
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Yatmağa həvəsləndirən kitab

Yatmağa həvəsləndirən kitab

Gecən
xeyrə
qalsın,
əzizim!

Gecən xeyrə
qalsın, əzizim!

Uşaqları yatmağa
Gecənhəvəsləndirən
xeyrə kitab
sınolan,digər kitablar:
qaBu lseriyadan
xeyrə qalsın, canım!
ım!
caGecən
Şirinn
yuxular!

İllüstrator:
Maurizia Rubino

Tərcüməçi: Arzu Cəfərova
Azərbaycan dilində birinci nəşri

İllüstrator:Bütün hüquqlar qorunur
Maurizia Rubino
Gaby books, 2014

TEAS Press Nəşriyyat evi, 2016

Sevimli balaca əjdaha və şirin, qəşəng dovşan bu
cəlbedici seriyanın əsas qəhrəmanlarıdır. Sadə dildə
yazılmış mətn və al-əlvan illüstrasiyalar uşaqları
yatmağa həvəsləndirir.

Gəzinti kitabları seriyası
MƏSTAN

zövq alın!
ynamağı
r!

Yatmağa həvəsləndirən kitablar seriyası

Gecən xeyrə
qalsın, canım!

mağa
ən
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MƏSTAN

İllüstrator:
Toplanla
gəzintiyə çıxın və zövq alın!
Maurizia
Görün Rubino
Toplan gizlənqaç oynamağı
necə də çox xoşlayır!

TOPLAN

İllüstrator:
Maurizia Rubino

Tərcüməçi: Arzu Cəfərova
Azərbaycan dilində birinci nəşri
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bütün hüquqlar qorunur
Gaby books, 2014
TEAS Press Nəşriyyat evi, 2016

Məstan və Toplan gəzintiyə çıxmağı xoşlayır.
Uşaqlar da onlarla birlikdə gizlənqaç oynayırlar.
“Məstan haradadır? Toplan haradadır?” – deyə
səhifələri çevirdikcə həm oxuyur, həm də əylənirlər!

Hamam kitabları seriyası

Uşaqlar çimərkən bu kitabları suyun içində həm oxuyacaq, həm də əylənəcəklər! Eyni zamanda da çimməkdən zövq alacaqlar! Qarmon formasında olan
bu kitabların bir tərəfində sadə və əyləncəli hekayə,
digər tərəfində isə uşaqların ilk sözləri yer alıb!
6
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OYUNCAQ KİTABLAR
“Mənim ilk nağılım” seriyası
Ağca qız
(nağıl)

Biri var idi, biri yox idi, loğva
bir kraliça var idi. O hər gün
güzgünün qarşısında durub
ondan soruşardı...
1+, 105x105 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Piter Pen
(nağıl)

Biri var idi, biri yox idi, Vendi
adlı bir qız var idi. Bir axşam
Vendinin pəncərəsindən bir
oğlan içəri girdi...
1+, 105x105 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Pinokyo
(nağıl)

Biri var idi, biri yox idi,
Gepetto adlı bir dülgər var
idi. Bir gün o, taxtadan kukla
düzəltməyə qərar verdi...
1+, 105x105 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Qırmızıpapaq
(nağıl)

Biri var idi, biri yox idi,
Qırmızıpapaq adlı balaca,
sevimli bir qız var idi. Bir gün
anası ona dedi...
1+, 105x105 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
7
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Bax, gör mən nə yeyirəm!
Liesbet Slegers

Ətrafınıza diqqətlə baxsanız,
çoxlu sürprizlər görə
bilərsiniz.Qırmızı almanın
içində yaşayan nədir? Bəs
torpağın altındakı yuvada
yaşayanı tanıyırsınızmı?
Balaca uşaqların baxıb gizli
şəkilləri aşkar edə biləcəyi
maraqlı və gülməli kitab.
1 yaşından yuxarı uşaqlar
üçün nəzərdə tutulmuş bu
kitab onları əhatə edən aləmə
baxışlarını formalaşdırır.

1+, 185x185 mm, 12 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Bax, gör mən harda yaşayıram!
Liesbet Slegers

Ətrafınıza diqqətlə baxsanız,
çoxlu sürprizlər görə bilərsiniz.
Anası balaca quşlara nə gətirir?
O hansı heyvandır ki, pendir
xoşlayır?
Balaca uşaqların baxıb gizli
şəkilləri aşkar edə biləcəyi
maraqlı və gülməli kitab.
1 yaşından yuxarı uşaqlar
üçün nəzərdə tutulmuş bu
kitab onları əhatə edən aləmə
baxışlarını formalaşdırır.
1+, 185x185 mm, 12 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
8
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“Mənim ilk araşdırma kitabım” seriyası

Bax və tap! Evdə
Sonya Baretti

Hər səhifədə yeni əşyalar tapaq
və stikerlərlə oynayaq!
Balaca xəfiyyələr üçün əyləncəli
kitab!
Bu kitabın köməyilə stikerlərlə
oynaya, onları kitabın
səhifələrinə yapışdıra, yaxud da
öz istəyinə uyğun olaraq yeni
səhnələr qura bilərsən!
Kitaba əlavə olaraq 28 əşyanın
təsvir olunduğu stiker vərəqi də
daxildir.

3+, 230x270 mm, 14 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Bax və tap! Məktəbdə
Sonya Baretti

Hər səhifədə yeni əşyalar tapaq
və stikerlərlə oynayaq!
Balaca xəfiyyələr üçün
əyləncəli kitab!
Bu kitabın köməyilə stikerlərlə
oynaya, onları kitabın
səhifələrinə yapışdıra, yaxud
da öz istəyinə uyğun olaraq
yeni səhnələr qura bilərsən!
Kitaba əlavə olaraq 28 əşyanın
təsvir olunduğu stiker vərəqi də
daxildir.

3+, 230x270 mm, 14 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Canavarı tapın!
Aqnis Baruzzi

Böyük və amansız canavarı
tapa biləcəksiniz? Meşədəki
canavarı tapmaq üçün
səhifələri vərəqləyin. Yol
boyunca bir çox sürprizlə
qarşılaşacaqsınız. Görəsən,
onu tapacaqsınız?

3+, 180x180 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Gizlənən heyvanlar
Aqnis Baruzzi

Ətrafınıza diqqətlə baxsanız,
çoxlu sürprizlər görə bilərsiniz.
Anası balaca quşlara nə gətirir?
O hansı heyvandır ki, pendir
xoşlayır?
Balaca uşaqların baxıb gizli
şəkilləri aşkar edə biləcəyi
maraqlı və gülməli kitab.
1 yaşından yuxarı uşaqlar
üçün nəzərdə tutulmuş bu
kitab onları əhatə edən aləmə
baxışlarını formalaşdırır.

3+, 180x180 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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1-2-3 qatarı
Cəld rəqəm qatarına minin
və əyləncəli oyuna qoşulun!
Dəstə daxildir:
1-dən 10-a qədər rəqəmlər
haqqında 12 səhifəlik bir
maarifləndirici kitab;
20 pazl hissəsi
Bu maarifləndirici
oyun dəsti balacaların
rəqəmləri əylənərək
öyrənməsinə imkan verir.
Oyun dəsti azyaşlıların 1-dən
10-a qədər rəqəm sırasını
görərək qavraması üçün
faydalıdır.

3+, 165x109 mm, 12 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Dəniz sahilində
Oynaya-oynaya öyrənək!
Bu dəstdə öyrənmək və
əylənmək üçün hər şey var:
• Valideynlə uşaq arasında
aktiv dialoq yaradan mətn
və rəngli şəkillərlə dolu
64 səhifəlik maraqlı kitab
• 7 oyuncaq dəniz canlısı
daxil olmaqla balıqçı dəsti
• Balıq tutarkən qutudan
gölməçə kimi istifadə edin!
• 24 kartdan ibarət
əyləncəli oyun
Bu dəst uşaqların əylənərək
öyrənməsinə imkan yaradacaq.

3+, 145x145 mm, 64 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Mənim balaca qəsəbəm” seriyası

Mənim balaca evim
İntellektual və faydalı oyun
zəmanəti
Oynaya-oynaya öyrənək!
Bu dəstdə öyrənmək və əylənmək
üçün hər şey var: Evlərə aid söz
ehtiyatınızı zənginləşdirən
64 səhifəlik kitab; Keyfiyyətli taxtadan hazırlanmış beş
ədəd ailə üzvü fiquru; Gəlincik səhnəsi kimi istifadə edə
biləcəyiniz qutu; Öz məhəllənizi qurmaq üçün
16 hissədən ibarət pazl.
Bu dəst övladlarınızın əylənərək öyrənməsi və mövzu
barədə təsəvvürünün yaranmasına kömək edəcək.
Qutu, kitab, pazl və taxta fiqurlardan istifadə etməklə
özünüz üçün mükəmməl səhnə qura biləcəksiniz
3+, Ölçü: qutu - 160x235x70mm; kitab -150x150mm;
pazl - 420x420mm, 64 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Mənim balaca

Mənim balaca fermam

İntellektual və faydalı oyun
zəmanəti
Oynaya-oynaya öyrənək!
Bu dəstdə öyrənmək və
əylənmək üçün hər şey var:
Fermaya aid söz ehtiyatınızı zənginləşdirən
64 səhifəlik kitab; Keyfiyyətli taxtadan hazırlanmış
beş ədəd heyvan fiquru; Ferma səhnəsi qurmaq üçün
16 hissədən ibarət pazl.
Bu dəst övladlarınızın əylənərək öyrənməsi və mövzu
barədə təsəvvürünün yaranmasına kömək edəcək.
Qutu, kitab, pazl və taxta heyvan fiqurlarından
istifadə etməklə özünüz üçün mükəmməl ferma
səhnəsi qura biləcəksiniz

3+, Ölçü: qutu - 160x235x70mm; kitab -150x150mm;
pazl - 420x420mm, 64 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Mənim balaca yarış halqam

Mənim balaca

Mənim

balaca

m
yarış halqa

Mənim balaca yarış halqam

My
RacinLittle
g Cir
cuit

yarış halqam

İntellektual və faydalı oyun
zəmanəti
Oynaya-oynaya öyrənək!
Bu dəstdə öyrənmək və əylənmək
üçün hər şey var: Həyəcan dolu yarış halqasında baş
verənləri mükəmməl fotolarla təqdim edən 64 səhifəlik
kitab; Keyfiyyətli taxtadan hazırlanmış 2 ədəd yarış
avtomobili; Yarış halqanızı daha da maraqlı edəcək
müxtəlif karton elementlər; Oyunun bir parçasına çevrilən qutu; Yarış halqanı qurmaq üçün 16 hissəli pazl.
ĞIN-ĞIN! Yarış avtomobilinə min və trekdə həyəcanlı
və sürətli macəraya qoşul!
64 səhifəlik kitabda dünya avtomobil yarışları haqqında
məlumatı oxu, öz yarış halqanı qur və oyuncaq
maşınlarla yarışa başla!
11/18/16 13:06

3+, Ölçü: qutu - 160x235x70mm; kitab -150x150mm;
pazl - 420x420mm, 64 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Mənim balaca Yanğından
Mühafizə məntəqəm
İntellektual və faydalı oyun
zəmanəti
Oynaya-oynaya öyrənək!
Bu dəstdə öyrənmək və
əylənmək üçün hər şey var: Yanğından mühafizə
xidmətinə aid söz ehtiyatınızı zənginləşdirən
64 səhifəlik kitab; Keyfiyyətli taxtadan hazırlanmış
üç ədəd maşın; Sizin Yanğından Mühafizə məntəqəniz
olacaq qutu; Yanğından Mühafizə məntəqəsinin
ətrafında şəhər salmaq üçün 16 hissədən ibarət pazl.
Bu dəst övladlarınızın əylənərək öyrənməsi və mövzu
barədə təsəvvürünün yaranmasına kömək edəcək.
Qutu, kitab, pazl və taxta maşınlardan istifadə
etməklə özünüz üçün mükəmməl Yanğından
Mühafizə İdarəsi qura biləcəksiniz
3+, Ölçü: qutu - 160x235x70mm; kitab -150x150mm;
pazl - 420x420mm, 64 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Müxtəlif formalı kitablar
MƏKTƏB
"Həyatımın bir günü" seriyası
hamımızın yaşadığı gündəlik
həyatı azyaşlı oxuculara
sadə dildə, eyni zamanda,
əyləncəli üsulla təqdim edir.
Gözoxşayan illüstrasiyalar
və nəfis tərtibat mütaliəni
sevdirərək vərdiş halına
çevirir.
Məktəb çantası formasında
olan bu kitabda uşaqlarımız
bir gün ərzində məktəbdəki
sinif otaqları, yeməkxana,
idman zalı, oyun meydançası
və orada görülən işlər
haqqında qısa məlumat əldə
edə bilərlər.
3+, 150x160 mm, 8 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
PİTER PENİN MACƏRALARI
"Mənim ilk klassik hekayəm"
seriyası hamımıza məlum
olan klassik əsərləri ixtisarla,
eyni zamanda əyləncəli üsulla
azyaşlı oxuculara təqdim edir.
Gözoxşayan illüstrasiyalar
və nəfis tərtibat mütaliəni
sevdirərək vərdiş halına
çevirir.
Əsas qəhrəmanın formasında
olan bu kitabda uşaqlarımız
Piter Pen, onun Vendi ilə
dostluğu, Olmayan ölkədə
baş verənlər haqqında qısa
məlumat əldə edə bilərlər.

3+, 150x260 mm, 8 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
14

BƏDİİ KİTABLAR

MƏŞHUR SƏYYAHLAR VƏ
TƏDQİQATÇILAR
"Dahilər" seriyası hamımızın
tanıdığı məşhur şəxsiyyətləri
azyaşlı oxuculara sadə dildə,
eyni zamanda, əyləncəli üsulla
təqdim edir. Gözoxşayan
illüstrasiyalar və nəfis tərtibat
mütaliəni sevdirərək vərdiş
halına çevirir.
Adam formasında olan bu
kitabda uşaqlarımız məşhur
səyyahlar Xristofor Kolumb,
Vasko da Qama, Xuanzanq
və Kapitan Ceyms Kukun
ailəsi, uşaqlığı, kəşfləri,
ixtiraları və nailiyyətləri
haqqında qısa məlumat əldə
edə bilərlər.
4+, 150x260 mm, 8 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
MƏŞHUR ALİMLƏR
"Dahilər" seriyası hamımızın
tanıdığı məşhur şəxsiyyətləri
azyaşlı oxuculara sadə dildə,
eyni zamanda, əyləncəli üsulla
təqdim edir. Gözoxşayan
illüstrasiyalar və nəfis tərtibat
mütaliəni sevdirərək vərdiş
halına çevirir.
Adam formasında olan bu
kitabda uşaqlarımız məşhur
alimlər Albert Eynşteyn,
Çarlz Darvin, İsaak Nyuton
və Qalileo Qalileyin ailəsi,
uşaqlığı, kəşfləri, ixtiraları və
nailiyyətləri haqqında qısa
məlumat əldə edə bilərlər.
4+, 150x260 mm, 8 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
15

BƏDİİ KİTABLAR

Stikerli rəngləmə kitabları
Cəngəllikdə
Maykl Bakston

Stikerləri bir-bir
yapışdırmaqla heyrətamiz
şəkillər yaratmaq
çox əyləncəlidir!
Bunun üçün səhifələrdə
verilmiş stikerləri müvafiq
şəklin uyğun gələn hissələrinə
yapışdırın, qalan hissələri
isə rəngləyərək şəkilləri
tamamlayın.

6+, 216x276 mm, 40 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Okeanda
Maykl Bakston

Stikerləri bir-bir
yapışdırmaqla heyrətamiz
şəkillər yaratmaq
çox əyləncəlidir!
Bunun üçün səhifələrdə
verilmiş stikerləri müvafiq
şəklin uyğun gələn hissələrinə
yapışdırın, qalan hissələri
isə rəngləyərək şəkilləri
tamamlayın.

6+, 216x276 mm, 40 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
16

BƏDİİ KİTABLAR

Vəhşi təbiətdə
Maykl Bakston

Stikerləri bir-bir
yapışdırmaqla heyrətamiz
şəkillər yaratmaq
çox əyləncəlidir!
Bunun üçün səhifələrdə
verilmiş stikerləri müvafiq
şəklin uyğun gələn hissələrinə
yapışdırın, qalan hissələri
isə rəngləyərək şəkilləri
tamamlayın.

6+, 216x276 mm, 40 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Nəqliyyat vasitələri
Maykl Bakston

Stikerləri bir-bir
yapışdırmaqla heyrətamiz
şəkillər yaratmaq
çox əyləncəlidir!
Bunun üçün səhifələrdə
verilmiş stikerləri müvafiq
şəklin uyğun gələn hissələrinə
yapışdırın, qalan hissələri
isə rəngləyərək şəkilləri
tamamlayın.

6+, 216x276 mm, 40 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
17

BƏDİİ KİTABLAR

QATLANAN KİTABLAR
“Azyaşlı tədqiqatçılar” seriyası
Azyaşlı tədqiqatçılar üçün kəşf ediləsi sürprizlər və
əlvan illüstrasiyalarla zəngin mükəmməl kitablar.
Bu kitablar uşaqları sadə və əyləncəli üsulla sehrli
və maraqlı aləmə səyahətə aparır. Səhifələrin
qatlanan hissələrinin hər iki tərəfi rəngli
illüstrasiyalardan ibarətdir.

1+, 210x250 mm, 10 səhifə, rəngli və karton kağız,
bərk üz qabığı
18

BƏDİİ KİTABLAR

“Barmaq izlərini təqib et!” seriyası

Dağda gəzinti
Stefaniya Maraqna

Uşaqların barmaqlarını
gəzdirə-gəzdirə oxuyacaqları,
toxunaraq hiss edəcəkləri,
sürprizlər və əlvan şəkillərlə
zəngin bu kitabı hamı
bəyənəcək!
Heç dağa səyahətə çıxmısınız?
Orada nələr var?
2+, 195x195 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Əyləncə parkında gəzinti
Stefaniya Maraqna

Uşaqların barmaqlarını
gəzdirə-gəzdirə oxuyacaqları,
toxunaraq hiss edəcəkləri,
sürprizlər və əlvan şəkillərlə
zəngin bu kitabı hamı
bəyənəcək!
Heç əyləncə parkında
olmusunuz? Orada nələr var?
2+, 195x195 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Şəhərdə gəzinti
Stefaniya Maraqna

Uşaqların barmaqlarını
gəzdirə-gəzdirə oxuyacaqları,
toxunaraq hiss edəcəkləri,
sürprizlər və əlvan şəkillərlə
zəngin bu kitabı hamı
bəyənəcək!
Heç şəhərə gəzməyə
getmisiniz? Orada nələrlə
rastlaşmısınız?
2+, 195x195 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Yatmağa həvəsləndirən kitablar

Yatmaq vaxtıdır!
Donia Florino

Meşədəki heyvanlara
itirdikləri sevimli əşyalarını
tapmağa kömək elə! Çünki
o əşyalar olmasa, heyvanlar
rahat yata bilməz! Bu işdə
sənə balaca parlaq ulduz da
kömək edəcək!
Uşaqlar üçün maraqlı yuxu
kitabı.
Səhifələrdəki gizli yerlərdə sizi
sürprizlər gözləyir!

2+, 180x180 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Hər kəs əsnəyir
Anita Bijterboş

Yatmaq vaxtıdır! Pişik
balası əsnəyir. Bax! Məncə,
o yorulub. Bütün balaca
heyvanlar əsnəyir. Bəs
körpə uşaq? Körpə uşaq da
əsnəyirmi? Buna şübhəniz
varsa, körpəyə bu kitabı
oxuyun.

2+, 210x220 mm, 34 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
20

BƏDİİ KİTABLAR

POP-AP KİTABLAR

Çəkməli Pişik
(nağıl)

Nağıl kitabları uşaqların
mütaliəyə marağını artırmaq
üçün ən gözəl vasitədir. Ona
görə də gəlin nağıllar aləminə
birlikdə səyahət edək!

3+, 230x165 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Hansel və Qretel
(nağıl)

Nağıl kitabları uşaqların
mütaliəyə marağını artırmaq
üçün ən gözəl vasitədir. Ona
görə də gəlin nağıllar aləminə
birlikdə səyahət edək!

3+, 230x165 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
21

BƏDİİ KİTABLAR

ŞƏKİLLİ KİTABLAR

Heyvanlara toxun və hiss et
Sevimli ev heyvanları ilə tanış
olaraq əylən. Məlumatları oxu,
sonra heyvanların reaksiyasını
görmək üçün onlara toxun,
tumarla və hiss et.
0+, 150x220 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Rəqəmlər 123
Veronik Petit

Bu kitabdakı əyləncəli rəqəmpersonajlarla birlikdə sayaraq
əylən. Sonra isə zolağın
içərisindəki dairələrdən istifadə
edərək yenidən say.
1+, 200x223 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Cavid Aya çıxır
Dania Florino

Hekayənin qəhrəmanı 2 yaşlı
Caviddir. O, hər şeylə
maraqlanır və onu əhatə edən
aləmdə baş verənləri öyrənməyə
can atır. Bir gün o, Ayı kəşf edir
və ona elə heyran olur ki, Ayı
tutmaq istəyir. Deyəsən, bu,
mümkün deyil, amma uşaqların
fantaziyalarının da həddihüdudu yoxdur.
Kitabın son səhifəsində oxucuları
sürpriz gözləyir. Sadəcə həmin
səhifəni oxuyub qurtaranda
işığı söndürün, Ay və ulduzların
sayrışmasını seyr edin!
2+, 230x230 mm, 10 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Şaxta baba üçün xüsusi
hədiyyə
Honika P.Hitri

aya
Şaxta bablaması
ağ
b
yə
iy
d
ə
h
üçün zərf
hazırlamaq
də
(zərfin için ən
as
təlimata əs ən
2 vərəqd ial)
er
ibarət mat

Yeni il axşamıdır. Tomi alacağı
qəşəng hədiyyələri səbirsizliklə
gözləyir... Birdən onun ağlına
nəsə gəlir: “Şaxta baba bu gecə
hamıya hədiyyə gətirir. Bəs
ona kim hədiyyə alacaq?”
Şaxta babaya özəl hədiyyə
vermək istəyən Tomi adlı
balaca ayı balası haqqında
maraqlı hekayəni oxuyarkən
və lazımi təlimata əsasən
Şaxta babaya Tomi kimi
xüsusi hədiyyə hazırlayarkən
uşaqlarla yanaşı valideynlər də
bu kitabdan zövq alacaq.

3+, 230x270 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Qurbağa balasının
ad günü arzusu
Conatan London

Qurbağa balası Froqi ad
günündən əvvəlki gecə
pəncərədən baxır. Ay bu gecə
ona fərqli görünür və Froqi
ürəyində arzu tutur. Görəsən,
Froqinin arzusu yerinə
yetəcəkmi? Bu əyləncəli hekayə
uşaqlara səmimi ailə və dostluq
münasibətlərini başa salır.

3+, 254x203 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Buqələmun Buqi
Melani Uat

Buqələmun Buqinin bir dərdi
var. Digər buqələmunlar
yaşıl, sarı və göy rəng alanda
o, qırmızı, bənövşəyi və
narıncı rəngdə olur. Bir gün
kiçik buqələmunlar gəzintiyə
gedərkən yolu azanda Buqi
anladı ki, onu başqalarından
fərqləndirən cəhət əslində,
böyük üstünlükdür.
3+, 203x203 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Əgər Armadil
restorana getsəydi...
Elen Fişer

Sual-cavab formatında
yazılmış maraqlı hekayə. Ayrıayrı iqlim şəraitlərində yaşayan
heyvanların qidalanma
xüsusiyyətlərini əyləncəli
və obrazlı dillə izah edən bu
kitab uşaqlara qida zəncirləri,
heyvanların qidalanması və
təbii yaşayış məskənləri haqda
biliklər aşılayır.
4+, 254x203 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Ad günü tacı
Devid Kali

Kraliça yubileyini qeyd edir
və bu münasibətlə keçirilən
ziyafətdə taxmaq üçün ona
mükəmməl bir tac lazımdır.
Görəsən, o, krallığın zərgəri
göndərən tacı taxacaq, yoxsa
tərəvəz mağazasından, yaxud
şokolad ustasından gələn tacı?..
Bəlkə də bunların heç biri belə
xüsusi gün üçün uyğun deyil?
4+, 228x228 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
24

BƏDİİ KİTABLAR

Dəniz kənarında bir kənddə
Muon Van

Vyetnamın dənizkənarı
kəndində sakit bir evdə
əsrarəngiz çəyirtkənin çəkdiyi
rəsmdə fırtınaya düşmüş və
ailəsinin yanına sağ-salamat
qayıtmağa çalışan balıqçı
təsvir olunur. Təsirli mətn və
zəngin illüstrasiyaların dili
ilə nəql olunan əhvalatda
“rəssam” çəyirtkənin
hekayənin yaradıcısı, yoxsa
nağıl dünyasına pəncərə
olduğuna özünüz qərar
verəcəksiniz.

3+, 228x228 mm, 36 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Səhifəni çevirmə!
Raçel Burk

"Yatmaq istəməyən balacalar
üçün çox maraqlı bir nağıldır.
Hekayənin içində bir
hekayə! Bu kitab uşaqların,
ayı və kirpi balalarının
Yuxular Aləminə səyahətini
asanlaşdıracaq".

3+, 216x216 mm, 40 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
25

BƏDİİ KİTABLAR

Leyla Məmmədbəyova
Şərqin ilk qadın təyyarəçisi
Nərmin Mahmudova

Salam, əziz dostlar!
Leyla Məmmədbəyovanı
tanıyırsınız? O, səmanı,
göydə səyahət edən buludları
və ən əsas da təyyarələri çox
sevir. Ona görə də məhz
Leyla Məmmədbəyova
Azərbaycanın və hətta bütün
Şərq dünyasının ilk qadın
təyyarəçisidir. Əlinizdə
tutduğunuz kitab onun
macəralarla dolu həyatından
bəhs edir. Siz də uçmağa
hazırsınız? Elə isə, vaxt
itirmədən, irəli!
7+, 203x235 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Səhv kitaba düşmüşük!
Riçard Börn

Kömək edin! Biz başqa kitabın
içində ilişib qalmışıq. Yaxşı bir
oxucu ilə yolu tapa bilərik!
4+, 245x245 mm, 32 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı

Qonşular
Enat Tsağfati

Bizim binada yeddi mərtəbə
var.
Hər mərtəbədə fərqli bir qapı
var.
Hər qapının arxasında isə...
Gəl birlikdə gəzək!
3+, 210x270 mm, 40 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Kirpi və Zəncirotu
Şəfəq Mehrəliyeva

Müəllif Şəfəq Mehrəliyeva və
ABŞ-da yaşayan azərbaycanlı
rəssam Yavər Rzayevin birgə
yaratdıqları Kirpi obrazı
oxumağı yeni öyrənən uşaqlar
üçün kitab seriyasının əsas
qəhrəmanıdır. “Kirpi və
Zəncirotu” adlanan ilk kitabda
tikanlarından narazı qalan
Kirpinin başına gələnlərdən
bəhs olunur. Görünüşü ilə
barışmayan balaca qəhrəman
bunu dəyişdirməyi arzulayır,
lakin dostu müdrik Bayquşun
köməyi ilə özünü olduğu kimi
qəbul etməyi öyrənir.
3+, 185x185 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Dəmir yolu iti Bob
Korin Fenton

Hələ Avstraliyada dəmiryol
xətləri yeni çəkilirdi,
təzə, par-par parıldayan
relslər hörümçək toru
kimi bütün qitənin geniş
ərazilərini əhatə edirdi.
Bob hər dəfə bir qatarın
lokomotivinə tullanır,
bir müddət sonra isə yol
kənarında enirdi və yenidən
əks istiqamətdə hərəkət edən
başqa qatara dırmaşırdı.
İstənilən stansiyada, bütün
qapıçıların otağında Bobu
sevinclə qarşılayırdılar. Hamı
dəmir yolu iti Bobu tanıyırdı.
4+, 255x234 mm, 32 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Culiya donaldson və aksel şefflerin
qələmindən
Meymunun tapmacası
Culiya Donaldson

– Sakitləş, balaca Meymun,
ağlama. Mən ananı tapmağa
kömək edərəm, – Kəpənək
dedi.
Balaca Meymun anasını
itirib. Kəpənək ona əlindən
gələn köməyi etsə də, onların
bəxti gətirmir. Görəsən,
nə üçün Kəpənək hər dəfə
onu səhv başa düşür? Bəs
Meymun evinə qayıda
biləcəkmi?

3+, 132x208 mm, 32 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı

Qraffalo
Culiya Donaldson

... Bir gün bir Siçan qaranlıq,
sıx meşə ilə gedirdi. Ac Tülkü
onu gördü və ağzı sulandı...
Qaranlıq meşənin
dərinliklərində hazırcavab və
hiyləgər Siçanla Bayquş,
İlan, Tülkü və ac-yalavac
Qraffalonun başına
gələnlərdən siz də xəbərdar
olun...

3+, 132x208 mm, 32 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

“Moq” seriyası
Moq Yeni ili qeyd edir
Cudis Ker

Moq adlı pişiyin evində qəribə
hadisələr baş verirdi. Ona
görə də qaçıb dama
çıxır və oradan düşmək fikri
də yoxdur... Axırda Moq heç
hiss etmədən tappıltı ilə
evin içinə düşür. Görəsən,
necə?

3+, 220x280 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Huşsuz pişik Moq
Cudis Ker

Huşsuzluğu həmişə Moqun
başına oyun açır... Amma bir
gecə hər şey tərsinə oldu!

3+, 220x280 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

“Elmer” seriyası
Bu yaxınlarda britaniyalı yazıçı və illüstrator Devid
MakKinin məşhur silsilə kitablarının 25 illiyi qeyd
olundu. Uşaqlar dama-dama, alabəzək fil Elmeri
çox sevirlər. Hekayələrdə azyaşlı oxuculara dostluq,
yardımsevərlik, mərhəmətlilik kimi hisslər aşılanır.
Bu kitablar uşaqlar yatarkən oxumağa yaxşıdır.
Balaca dostlarımız hekayələri dinləməkdən bezmir,
valideynlərdən onları dəfələrlə oxumağı xahiş edirlər.

Elmer
Devid MakKi

Meşədəki bütün fillər eynidir,
bircə Elmerdən başqa. O,
dama-dama, alabəzək fildir.
Bir gün dostumuz fərqli
olmaqdan yorulur və nəticədə
digər fillərin gülüşünə səbəb
olan macəralar baş verir.
3+, 240x275 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Elmer və Uilbur
Devid MakKi

Elmer zarafat etməyi
xoşlayır. Əmisi oğlu Uilbur da
zarafatcıldır. Amma Elmer bu
dəfə Uilburu yaxşıca yerində
oturtdu...

3+, 240x275 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Elmer və begemotlar
Devid MakKi

Fillərin qanı yaman qaralıb.
Begemotlar gəlib onların
çayına şərik çıxıb, çünki öz
çayları quruyub. Fillər Elmerə
şikayət edirlər ki, bəs, çayda
izdiham yaranıb. Hər kəsin
sevimlisi alabəzək fil dərhal
yola düzəlir ki, görsün,
məsələnin həlli yolunu tapa
bilir, ya yox. Əlbəttə ki, tapır...

3+, 240x275 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Elmer və itmiş oyuncaq ayı
Devid MakKi

Bala fil sevimli oyuncaq
ayısını itirdiyi üçün ağlayırdı.
Elmer ona kömək etmək
qərarına gəlir və öz ayısını
ona verir. Bəs bala filin
oyuncaq ayısı haradadır?
Elmer və bala fil onu tapa
biləcəklərmi?

3+, 240x275 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Mo Uilyemsin kitabları
Mo Uilyems şəkilli kitab yaradıcıları arasında
dünyanın bəlkə də ən məşhur müəllifidir. Əslində
o, bu şöhrətə layiqdir! Onun kitabları şən-şaqraq
olmaqla yanaşı həm də uşaqların gündəlik həyatda
yaşadıqları real hadisələri özündə əks etdirir. Monun
personajları oxucunu da hekayədə iştirak etməyə,
özünəməxsus şəkildə şərh verməyə cəlb edir. Bu da
azyaşlılarda oxu vərdişi yaratmaqla yanaşı həm
də onları əylənməyə sövq edir. Kitablar 3 yaşından
yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub.

“Göyərçin” seriyası
Göyərçin küçük saxlamaq
istəyir!
Mo Uilyems

Göyərçin yenidən fərqli
və gülməli bir macəra ilə
qarşınızdadır. Bu dəfə də ağlına
yerləşib ki, küçük saxlasın.
Buna icazə verməyiniz üçün
çoxlu səbəb göstərir. Lakin onu
gözləyən böyük sürprizdən
Göyərçin özü də xəbərsizdir.
3+, 228x228 mm, 36 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Göyərçini avtobus sürməyə
qoyma!
Mo Uilyems

Avtobus sürücüsü bizdən xahiş
edir ki, Göyərçini avtobus
sürməyə qoymayaq. Bəs siz
onun yalvarıb-yaxarmağına
dözə biləcəksinizmi? Yoxsa
ona yazığınız gələcək və təslim
olacaqsınız?
3+, 228x228 mm, 36 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Bala Dovşan
Mo Uilyems

Triksi (burada şərti olaraq
Ayan adlandırılır), atası və
Bala Dovşan məhəllədəki
camaşırxanaya gedirlər. Geri
qayıdarkən birdən Ayanın
yadına düşür ki, oyuncağı
yaddan çıxıb qalıb. Həyəcanlı
macəra dramatik şəkildə dəyişir
və gülməli sonluqla bitir.
3+, 304x228 mm, 34 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

“Fil və donuz balası” seriyası
Mən qonaqlığa dəvət almışam!
Mo Uilyems

Cerald və Piqi yaxın dostdurlar.
“Mən qonaqlığa dəvət almışam”
hekayəsində Piqi ömründə ilk
dəfə qonaqlığa dəvət olunur.
Bəs Piqi bu qonaqlığa nə
geyinəcək? Qonaqlıq üzrə
mütəxəssis Cerald ona necə
kömək edəcəyini bilir... Görəsən,
həqiqətən də bilirmi?
3+, 165x228 mm, 62 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Sənin başında quş var!
Mo Uilyems

Cerald və Piqi yaxın dostdurlar.
“Sənin başında quş var”
hekayəsində Cerald dərk edir ki,
başında bir dənə quşun olması
dünyanın axırı demək deyil.
Çünki ondan daha betər bir
şey – başında iki dənə də quş ola
bilər! Görəsən, Piqi darda olan
dostuna kömək edə bilirmi?
3+, 165x228 mm, 62 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Cənab Kinq” seriyası
Cənab Kinqin əşyaları
Culiya Donaldson

CƏNAB KİNQ TƏZƏ
ƏŞYALARI XOŞLAYIR.
O, köhnə əşyalarını hara
qoymaq barədə qətiyyən
narahat deyil. Çünki onları
aparıb yaxınlıqdakı gölməçəyə tullayır. Lakin
bir gün gölməçədən əcinnə çıxıb Cənab Kinqi və
dostlarını hədələyəndə o, səhvini başa düşür.
Ətraf mühiti qorumağın vacibliyini təbliğ edən
bu kitab azyaşlı oxucularımız tərəfindən rəğbətlə
qarşılanır. Bu maraqlı hekayə onlara köhnə
əşyalardan yeniləri hazırlamağın əyləncəli
olduğunu öyrədir.

3+, 228x228 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Cənab Kinqin qəsri
Culiya Donaldson

CƏNAB KİNQ BÖYÜK
ƏŞYALARI XOŞLAYIR.
O, işə öz balaca evini
BÖYÜK qəsrə çevirməklə
başlayır. Bunun üçün əlinin
altında olan materialdan – özünün və meşədəki
dostlarının yaşadığı gözəl təpədən istifadə edir.
Cənab Kinq böyük qəsrini tikib başa çatdırandan
sonra anlayır ki, gözəl mənzərədən məhrum olub.
Dostları isə yersiz-yurdsuz qalıb. Amma Cənab
Kinq dostlarının köməyi sayəsində başa düşür ki,
əslində, kiçik şeylər BÖYÜK xoşbəxtlik gətirə bilir.

3+, 228x228 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Xido Van Xeynektnin kitabları
Bu avropalı müəllif gözəl illüstrasiyalarına görə
çoxlu mükafata layiq görülüb. Burada onun “Maks”
və “Riki” seriyalarından olan kitabları təqdim
edirik. Bu kitablara uşaqlar yatmazdan əvvəl onlara
oxumaq üçün incə yumorla yazılmış əla hekayələr
daxil edilib.

“Maks” seriyası
Maks idman edir
Xido van Xeynektn

Maks idman etməyi xoşlayır.
Bu gün Maksın bütün dostları
ona qoşulur. O, idman
hərəkətlərini göstərir, dostları
da bir-bir təkrar edir. İdman
etmək əyləncəli və faydalıdır!
Gəlin Maks və dostlarının
dünyasını birlikdə kəşf edək!
2+, 210x220 mm, 18 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Maks və Ay
Xido van Xeynektn

Maks Günəşi görəndə çox
sevinirdi. Lakin Günəş
yorulanda öz yerini Aya
verirdi. Ay bütün gecəni işıq
saçırdı. Buna görə də Maks
rahat yata bilirdi.
Uşaqları yatmağa
həvəsləndirən, Günəşlə Ay
arasındakı münasibəti izah
edən mükəmməl bir kitab.
2+, 210x220 mm, 18 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Riki” seriyası
Riki
Xido van Xeynektn

Yer üzündə çoxlu müxtəlif
dovşanlar var. Kök və arıq,
hündür və balaca, ağıllı və
səfeh, təmizkar və pinti... Amma
hamısının iki uzun qulağı olur.
Rikinin sağ qulağı sallanırdı,
o, düz qulaqdan başqa heç
nə arzulamırdı. Axır ki, o,
fərqliliyin əslində, bəzən daha
yaxşı olduğunu öyrəndi.
3+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Cəsur Riki
Xido van Xeynektn

Gecələr elə isti olurdu ki, hamını
tər yuyub aparırdı. Riki çöldə –
çadırda yatmaq istəyirdi.
– Sənin buna cəsarətin çatar? –
deyə anası ilə atası soruşdu.
– Əlbəttə, – Riki inadla dedi, –
mənim buna cəsarətim çatar!
Görəsən, bunun axırı necə
olacaq?..
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Riki babasının bağında
Xido van Xeynektn

Riki valideynləri ilə birlikdə
nənə və babasına baş çəkməyə
gedir. Onlar mənzilbaşına çatan
kimi Riki birbaşa öz sevimli
yerinə – bostana yollanır.
Bura elə gözəldir ki! Babası
ilə əvvəlcə torpağı şumlayırlar,
sonra isə Riki ispanaq toxumu
səpir və xırda tumların necə
əmələ gəldiyini öyrənir.
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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ГВИДО

Рикки

ВАН
ГЕНЕХТЕН

ГВИДО ВАН ГЕНЕХТЕН

Рикки

Гвидо ван Генехтен

Рикки

На свете есть много кроликов. И
все они разные: толстые и худые,
большие и маленькие, умные
и глупые, чистюли и грязнули,
мальчики и девочки! И у всех них
есть два длинных ушка.
У Рикки – тоже, но его правое
висит. А Рикки мечтает о том,
чтобы у него были прямые ушки.

3+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет
ГВИДО

Х р аб

рый

ВАН

и
Рикк

ГЕНЕХТЕН

Храбрый Рикки

Гвидо ван Генехтен

ГВИДО
ВАН ГЕНЕХТЕН

Храбрый

Летом ночью жарко, и все
обливаются потом.
Поэтому Рикки решает спать во
дворе, в палатке.
– А ты не боишься? –
спрашивают его мама с папой.
– Конечно, нет! – храбро
отвечает Рикки. – Я ничего не
боюсь!
4+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет

Рикки

ГВИДО ВАН ГЕНЕХТЕН

ГВИДО

Рикки
и дедушкин огород

ВАН

Рикки и дедушкин огород

ГЕНЕХТЕН

Гвидо ван Генехтен

Рикки

Вместе с мамой и папой Рикки
собирается навестить дедушку
и бабушку. Как только они
приезжают, Рикки тотчас
убегает в свое любимое место:
огород. Там так красиво!
Сегодня дедушка научит его
новым знаниям. Сначала они
перекопают почву, потом Рикки
посеет шпинат.
4+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет

и дедушкин огород
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Riki və Anni
Xido van Xeynektn

Riki Annini sevir, amma bunu
ona deməyə çəkinir. Fikirləşir
ki, Anni onu bəyənməz. Riki
özünü gah cəngavər, gah
ağıllı, gah da güclü biri kimi
göstərir ki, Anni onu bəyənsin.
Lap axırda Riki və Anni
dostlaşırlar və bir yerdə meşəyə
yerkökü yığmağa gedirlər.
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Rikinin ad günü
Xido van Xeynektn

Rikinin ad günüdür! O, lap
tezdən qalxıb anası ilə birlikdə
ad günü qonaqlığına hazırlıq
görür. Riki təbrikə gələn
dostlarının arasında Annini
görmür… Bəs o haradadır?
Ad günündə Rikini daha hansı
sürprizlər gözləyir?
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Rikinin küknar ağacı
Xido van Xeynektn

Yeni ilin gəlişinə az qalmışdı,
amma hələ Rikigilin
küknar ağacı yox idi.
Valideynlərinin başı qarışıq
olduğundan küknar ağacı
ala bilməmişdilər. Riki təkid
etdikdə əvvəlcə atası boyun
qaçırmaq istədi, amma Riki əl
çəkmədi və atası razılaşdı.
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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ГВИДО

ГВИДО ВАН ГЕНЕХТЕН

ВАН

Рикки

ГЕНЕХТЕН

и Анни

Рикки и Анни

Гвидо ван Генехтен

Рикки

Рикки нравиться Анни, но ему
стыдно признаться в этом. Ему
кажется, что он не понравится
ей. Рикки пытается показать себя
то рыцарем, то умным, а то и
сильным, чтобы приглянуться
Анни. А на самом деле ему не
хватает всего лишь чуточку
смелости.

и Анни

3+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет
ГВИДО

ВАН

ГЕНЕХТЕН

ГВИДО

День рождения

ВАН

Рикки

День рождения Рикки

ГЕНЕХТЕН

Гвидо ван Генехтен

День рождения

Сегодня особый день – день
рождения Рикки! Он встал
рано и стал готовиться с мамой
к вечеринке по случаю дня
своего рождения. Друзья Рикки
пришли поздравить его. Но
увы... Aнни среди них нет. Где
же она?

Рикки

4+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет
ГВИДО

ГВИДО ВАН ГЕНЕХТЕН

ВАН

Рикки

ГЕНЕХТЕН

и новогодняя елка

Рикки и новогодняя елка

Гвидо ван Генехтен

Рикки
и новогодняя елка

Скоро Новый год, а у Рикки еще
нет новогодней елки.
Просто папа слишком занят,
чтобы пойти и купить ее.
Но Рикки решил, что сегодня
они обязательно должны пойти
вместе в магазин новогодних
ёлок.

4+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет
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Cəngavər Riki
Xido van Xeynektn

Riki tez-tez öz sevimli
məkanına – qoca palıd
ağacının altına gedirdi.
Riki burda gözlərini yumub
xəyal qururdu və onun bütün
xəyalları gerçək olurdu!
Bu gün Riki xəyalında
cəngavər olur. O, əsl orta əsr
cəngavərləri kimi təhlükəli
əjdahalarla qarşılaşır.
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Böyük qardaş Riki
Xido van Xeynektn

Rikinin ad günündən sonra
anası və atası ona dedilər ki,
tezliklə evə balaca bir körpə
gələcək. Riki böyük qardaş
olacaq! Riki çox sevinirdi,
amma körpə hələ qış çıxandan
sonra dünyaya gələcəkdi…
Nəhayət, yaz gəldi və alma
ağacları çiçək açdı. Xoş bir
yaz səhəri gözlənilən gün gəlib
çatdı. Görəsən, Rikinin qardaşı,
yoxsa bacısı doğulacaq?
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Rikinin planı var
Xido van Xeynektn

Riki anasının ad günü üçün
sürpriz planlaşdırır. Tezdən
hədiyyə almaq üçün evdən
çıxır. İstədiyi hədiyyəni alıb
tez qayıtmaq fikrindədir.
Amma deyəsən, bu o qədər
də asan deyil. Yolda Rikinin
başına nə iş gələcək?
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Рыцарь Рикки

Гвидо ван Генехтен

Рикки часто отдыхает на своем
любимом месте под старым
дубом.
Это место особое: когда Рикки
закрывает глаза, все, что он себе
представляет, происходит на
самом деле!
Сегодня Рикки – рыцарь!
3+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет
ГВИДО

Рикки

ВАН

ГВИДО ВАН ГЕНЕХТЕН

ГЕНЕХТЕН

- cтарший
брат

Рикки – старший брат

Гвидо ван Генехтен

Рикки
– cтарший брат

Вскоре после своего дня
рождения Рикки узнает
прекрасную новость. Мама и
папа говорят ему, что скоро
в семье появиться ещё один
ребенок. Рикки станет старшим
братом! Он очень счастлив, но
и немножко огорчен: малыш
родится только после зимы, и
ждать еще долго...

4+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет
ГВИДО

Рикки
и

ВАН
ГЕНЕХТЕН

подарок для мамы

Рикки и подарок для мамы

Гвидо ван Генехтен

ГВИДО
ВАН ГЕНЕХТЕН

Рикки
и подарок для мамы

Рикки придумал, что подарить
маме на день рождения!
После завтрака он незаметно
выходит из дома и отправляется
за подарком. Рикки идет в лес,
чтобы дойти до нужного места.
Когда он выполняет задуманное,
то решает побыстрее вернуться
к маме.

4+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет
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Riki və dostları
Xido van Xeynektn

Riki hər axşam meşədəki talaya
gedirdi. Orada bütün dostları
ilə – ağ, boz, qəhvəyi və qara
dovşanlarla oynayırdı. Bir gün
kənarda oturub yad bir dovşanın
onlara baxdığını görən Riki
dərhal onu da birlikdə oynamağa
dəvət etdi. Görəsən Riki bütün
dovşanları toplayıb birlikdə
oynamağa nail olacaqmı?
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Riki və Dələ
Xido van Xeynektn

Riki meşədə yerə tökülmüş
şabalıdları yığanda bir dələ
görür. Görəsən, o yatır,
yoxsa xəstələnib? Riki dələnin
başına nə gəldiyini öyrənmək
üçün dostu Annini çağırır.
Sonra onlar dələni Rikinin
anasının yanına aparırlar. O,
dələyə baxır və dərhal ona nə
olduğunu anlayır.
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Riki və toyuq Mia
Xido van Xeynektn

Riki ilə toyuq Mia çox yaxın
dost idi. Bir gün Mia həmişəki
görüş yerinə gəlmədi. Şübhəsiz
ki, Riki çox narahat oldu.
Adətən Mia toyuq hinində
olurdu, amma bu dəfə orda
da yox idi. Nəhayət, Riki onu
həyətin o biri başında tapdı.
Amma Mia özünü çox qəribə
aparırdı…
4+, 210x290 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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ГВИДО ВАН ГЕНЕХТЕН

ГВИДО

Рикки

ВАН
ГЕНЕХТЕН

и его друзья

Рикки и его друзья

Гвидо ван Генехтен

Рикки

Каждый вечер Рикки приходит
на большую лесную поляну –
поиграть со своими друзьями. И
только он один играет и с теми, и
с другими, и с третьими...
Однажды на поляне появляется
незнакомый кролик, и Рикки
сразу приглашает его играть со
всеми.

и его друзья

3+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет
ГВИДО

ГВИДО ВАН ГЕНЕХТЕН

ВАН
ГЕНЕХТЕН

Рикки
и белка

Рикки и белка

Гвидо ван Генехтен

Рикки
и белка

В лес пришла осень. Рикки
ищет на земле упавшие
каштаны и видит лежащую
белку. Она спит? А может,
заболела или сломала
маленькую лапку? Рикки просит
свою подружку Анни помочь
ему, и они вместе приносят
белку к маме Рикки.

4+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет

Рикки

ГВИДО

ГВИДО ВАН ГЕНЕХТЕН

ВАН
ГЕНЕХТЕН

и курочка Мия

Рикки и курочка Мия

Гвидо ван Генехтен

Рикки
и курочка Мия

Рикки и курочка Мия – большие
друзья.
Каждый день Рикки видит Мию
в одном и том же вместе двора.
Не удивительно, что он
беспокоиться, когда она
однажды там не появляются. Её
нет в курятнике...

4+, 210x290 мм, 28 станиц, цветная, твердый переплет
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“Peşələr” seriyası
Baytarlar
Liesbet Slegers

Baytarlar hər gün heyvanlara
kömək edirlər. Onlar
heyvanları müayinə edir,
xəstələnəndə isə müalicə edirlər.
Məsələn, itin mədəsindən
oyuncaq topu çıxarır, yaxud da
atın yaralı ayağını sarıyırlar.
Digər heyvanlara dərman
verir, ya da iynə vururlar. Bəli,
baytarlar həmişə heyvanlara
kömək etməyə hazırdırlar.
Uşaqlar üçün baytarlar
haqqında maraqlı və
maarifləndirici kitab
4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Həkimlər
Liesbet Slegers

Həkimlər orqanizmimiz
barədə çox şey bilirlər. Onlar
xəstəliklər və müalicə üsulları
ilə bağlı geniş məlumata
malikdirlər. Həkimlər xüsusi
alətlərlə pasiyentləri müayinə
edirlər. Onlar qızdırma, ağrılar,
yaralar, sınıqlar, dərmanlar
və xəstəlik əleyhinə peyvəndlər
barədə də məlumatlıdırlar.
Sağlamlığımızı qorumaq və
xəstəlikləri müalicə etmək üçün
həkimlərin yanımızda olması
çox gözəldir.
Həkimlər və onların fəaliyyəti
barədə uşaqlar üçün
maarifləndirici kitab
4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Diş həkimləri
Liesbet Slegers

Güclü, sağlam dişlərə malik
olmaq çox vacibdir. Ona görə
hər gün dişlərinizə qulluq
etməlisiniz. Dişlərinizi vaxtlıvaxtında fırçalamaqdan əlavə,
onları vaxtaşırı diş həkiminə
göstərməlisiniz.
Diş həkimi dişləriniz barədə hər
şeyi bilir və ağız gigiyenası ilə
bağlı sizə faydalı məsləhətlər
verir.
Uşaqlar üçün ağız gigiyenası və
dişlərə qulluq barədə əyləncəli
və maarifləndirici kitab
4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Tibb bacıları
Liesbet Slegers

Tibb bacıları adətən
xəstəxanalarda işləyirlər.
Onlar pasiyentlərə qulluq
edirlər. Tibb bacıları xəstələrin
temperaturunu ölçür və qan
təzyiqini yoxlayırlar. Yaxud
da dərmanlarını verərək tez
sağalmaqlarına kömək edirlər.
Onlar hər bir pasiyentin
müalicəsi ilə bağlı həkimlə
məsləhətləşirlər. Amma tibb
bacıları başqa işlər də görürlər –
onlar cərrahi əməliyyata kömək
edir, qocalar evindəki ahıl
insanların qayğısına qalır və
yaxud da pasiyentlərə evlərində
baş çəkirlər.
4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Polislər
Liesbet Slegers

Qaydalar bizim daha
təhlükəsiz yaşamağımız
üçündür. Polis hamının
qaydaları yerinə yetirməyinə
nəzarət edir. O, başqalarından
seçilmək və asanlıqla tanınmaq
üçün xüsusi forma geyinir.
Polis nəqliyyatın sərbəst
hərəkətini təmin edir və
cinayətkarları zərərsizləşdirir.
Bütün bunlardan əlavə çox işlər
görür...
Polislər və onların fəaliyyəti
haqqında uşaqlar üçün
maarifləndirici kitab
4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Yanğınsöndürənlər
Liesbet Slegers

Yanğın, həqiqətən də, təhlükəli
hadisədir. Amma yaxşı ki,
yanğınsöndürənlər var! Onlar
cəld odadavamlı paltarlarını
geyinib bir neçə dəqiqəyə
özlərini yanğın baş verən yerə
çatdırırlar. Yanğınsöndürənlər
insanlara başqa hadisələr
zamanı da kömək edirlər...
Yanğınla mübarizə aparan
cəsur yanğınsöndürənlər barədə
uşaqlar üçün maarifləndirici
kitab

4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Çörəkçilər
Liesbet Slegers

Çörəkçi dadlı çörəklər bişirir,
onlar çox doyumludur. O,
cürbəcür tort və şirniyyatlar
da hazırlayır. Çörəkçi hələ
səhər açılmamış oyanır və
çörək bişirmək üçün lazım
olan ərzaqları qarışdırıb
hazırlayır. Axı müştərilər səhər
tezdən çörək almaq istəyirlər.
Yaxşı ki, çörəkçinin arvadı
da ona kömək edir. O, ərinin
bişirdiklərini çörək dükanında
satır.

4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Futbolçular
Liesbet Slegers

Futbolçular hər gün öz
komandaları ilə məşq edirlər.
Həmişə oyuna hazırlıqlı
olmaq üçün onlar sağlam
həyat tərzi sürməli və kifayət
qədər istirahət etməlidirlər.
Əhəmiyyətli oyunlar zamanı
stadion azarkeşlərlə dolu olur.
Qayda pozuntusu baş verəndə
hakim fit çalır. Bütün böyük
komandalar çempion olmaq və
ya kubok qazanmaq istəyir.
Futbolçular haqqında
uşaqlar üçün həyəcanverici və
maarifləndirici kitab

4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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İnşaatçılar
Liesbet Slegers

İnşaatçılar ev tikirlər. Bunun
üçün onların xüsusi alətlərə
ehtiyacı var. Əvvəlcə evin
bünövrəsi qazılır və üstünə
beton tökülür. Sonra tikintiyə
başlamaq olar. Bütün divarlar
ölçülməli və düz hörülməlidir!
Divarlar hazır olandan sonra
dam, qapılar və pəncərələr
qoyulur. Hələ içəridə çox iş
görülməlidir...
4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Zibilyığanlar
Liesbet Slegers

Zibilyığan atılan zibilləri
toplayır. O bu işi tək
görmür. Zibilyığanlar
kağız və kartonları, mavi
zibil torbalarını və ya digər
tullantıları ayrı-ayrılıqda
yığırlar. Ona görə də zibilləri
ayırıb müxtəlif torba və qablara
yığmaq vacibdir. Çünki bəzi
tullantılar təkrar emal olunur
və onlardan yeni əşyalar
hazırlanır!
4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Müəllimlər
Liesbet Slegers

Biz öyrənmək üçün məktəbə
gedirik. Müəllimimiz bizimlə
birlikdə əl işləri hazırlayır və
bizə kitab oxuyur. Müəllimlər
həm də böyük uşaqlara
oxuyub-yazmağı öyrədirlər.
4+, 250x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Təbiətşünas Aysel” seriyası
İtmiş Tırtıl
Rik DeDonato

Aysel təbiətdə olan hər şeyi
– cırcıramalardan tutmuş
okeanlara, hündür, lap hündür
ağaclara qədər hər şeyi sevir.
O, həmçinin tapmaca tapmağı
da çox xoşlayır. Çünki Aysel
təbiətşünasdır! O və dostu Tısbağa
Tırtılın yoxa çıxdığını görəndə
dərhal axtarışa başladılar. Aysel
böyüdücü şüşəsini götürərək
ağacda yerləşən qərargah-evinə
getdi və dəlilləri axtarmağa
başladı. Cəsarətli təbiətşünas
qızla skuter sürməyi və yeməyi
çox sevən Tısbağanın dəlilləri
toplayaraq müəmmalı tapmacanı
necə tapması oxucuların marağına
səbəb olacaq.
6+, 216x280 mm, 40 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Yemək oğrusu
Rik DeDonato

Aysel və onun dostu Tısbağa
maraqlı ekskursiyaya çıxıblar və
təbiətdə olan izləri araşdırırlar.
Siyahıdakı yeddi möcüzənin
hamısını tapan ilk komanda qalib
gələcək. Ancaq Aysel və Tısbağa
başqa şeyi də axtarmalıdırlar.
Kimsə onların yeməyini oğurlayıb.
İtmiş yeməyi tapmaq üçün
axtarışlar başlayır, tezliklə
Aysel və Tısbağa heyvan izləri
görərək maralları, quşları və hətta
qunduzları tapırlar.Görəsən,
Aysel bu sirrin üstünü açıb yemək
oğrusunu tapa biləcəkmi? Ümid
edək ki, bu məsələni nahar vaxtı
çatana qədər həll edəcəklər. Çünki
Tısbağa çox acıb!
6+, 216x280 mm, 40 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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“Balaca adamların böyük arzuları” seriyası
Aqata Kristi
Mariya İzabel Sançez Veqara

Aqata Kristi bütün dövrlərin ən
çox oxunan yazıçısıdır. Onun
əsərləri 100-dən çox dilə tərcümə
olunub. Yazıçının "On zənci
balası" adlı əsəri dünyanın ən
çox oxunan 10 kitabı arasındadır.
Aqata özünəməxsus detektiv
əsərləri, sirli mövzuları və
düşündürücü hekayələri ilə
milyonlarla oxucu tərəfindən
sevilən sirlər şahzadəsinə çevrilib.

5+, 201x245 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Koko Şanel
Mariya İzabel Sançez Veqara

Koko Şanel kimi tanınan Qabriella
Bonheur fransız dəbinin görkəmli
nümayəndələrindən biri idi. Məşhur
modelyer xanımların canını
dar korsetdən qurtardı, onların
qarderobuna qısa yubkaları və kişi
geyimlərinə xas elementləri gətirdi.
Onun sadə, rahat və eleqant tərzi
xanımların imicini dəyişdirdi və öz
hədəfinə çatmağa çalışan müasir
qadınlar üçün bir simvola çevrildi.

5+, 201x245 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Mariya Küri
Mariya İzabel Sançez Veqara

Mariya Küri elmlər doktoru
dərəcəsini qazanan və Paris
Universitetində (Sorbon) dərs
deyən ilk qadın, 2 dəfə Nobel
mükafatına layiq görülən ilk şəxs
olub. O, əzmi və elmə sonsuz
marağı sayəsində radium və
polonium elementlərini kəşf
edib, radioaktivlik nəzəriyyəsini
təkmilləşdirib. Buna görə də
Mariya Küri müasir elmin ən
görkəmli nümayəndəsi sayılır.
5+, 201x245 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Odri Hepbern
Mariya İzabel Sançez Veqara

Odri Hepbern sadəcə kino ulduzu
və ya gözəllik və dəb simvolu
deyil. O həm də sadəlik və sevgi
ilə dünyanı fəth edən bir qadındır.
Odri sadə həyatı sevirdi. Məhz bu
cəhətinə görə də o, UNİCEF-in
səfiri kimi fəaliyyət göstərdi və
dünyanın ən kasıb ölkələrindəki
uşaqlara yardım etdi. Buna görə
bütün dünya onu sevirdi.

5+, 201x245 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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ŞEİRLƏR
Çiçəkli xalça
Qəşəm Nəcəfzadə

Qəşəm Nəcəfzadənin "Çiçəkli
xalça" kitabında kiçik yaşlı
oxucular üçün yazılmış şeirlər
toplanıb. Təbiətə, bitkilərə,
canlılara həsr olunmuş kiçik
şeirlərdə uşaqların ətraf mühiti
necə kəşf etməyi, bütün gördükləri
ilə maraqlanmağı və böyüklər
üçün adi görünən hər şeyə diqqətlə
yanaşmağı əksini tapıb.
3+, 131x203 mm, 84 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı

Göyərçinim, gəl görüm
Şeirli, şəkilli əlifba

Göyərçinim, gəl görüm
(şeirli şəkilli əlifba)
Ramiz Rövşən

Ramiz Rövşən

3 alma

Sevimli şairimiz Ramiz
Rövşənin balaca oxucular üçün
yazdığı bu kitab Azərbaycan
əlifbasının bütün hərflərinə aid
kiçik şeirlərdən ibarətdir. Birbirindən maraqlı və rəngarəng
illüstrasiyalarla zəngin kitab
uşaqların məktəbə hazırlıq
prosesini asanlaşdırmaqla yanaşı,
onların ətraf aləmlə tanışlığına da
kömək edir.
“Bu kitab mənim bir baba kimi
həm öz nəvələrimə, həm də bütün
balalarımıza hədiyyəmdir,” –
Ramiz Rövşən

5+, 201x245 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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İLK OXU KİTABLARI
Mərhələli oxu (40 kitabdan ibarət dəst)
3 dildə (3 qutu)
Renata Novruzova, Şəms Alyarova

Mərhələli oxu kitabları XXI əsr şagirdlərinə dilin
müxtəlif səviyyələr üzrə tədrisini nəzərdə tutan əsas
vəsaitdir. Bu kitablar vasitəsilə müəllim məhz hər
bir şagirdin fərdi səviyyəsinə uyğun mətnlərdən
istifadə edə bilir. Mərhələli oxu kitabları müəllimin
mətn əsasında verdiyi suallar və ya tapşırıqlarla
da tədris olunur. Şagirdlərin dil öyrənmək və oxu
bacarıqları mərhələ üzrə inkişaf etdikcə onlar
növbəti səviyyə üçün həvəslənirlər.
Azyaşlı oxuculara təqdim edilən mərhələli oxu
kitabları on mövzu üzrə kurikulum proqramına
uyğun olan dörd səviyyədə tərtib olunub.

5+, 170x210 mm, 40 kitab (hərəsi 8 səhifə), rəngli,
yumşaq üz qabığı
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Приключения Храброго Боза
Руфат Гафаров

Получайте удовольствие от
общения с детьми, читая
эти сказки в часы семейного
досуга без мобильного
телефона и телевизора.
В маленькой деревушке
Хабарли на ферме у дедушки
Гариба жил маленький щенок
по кличке Боз. Он был серого
цвета с белыми лапами и белым
«фартуком» на груди. Боз был
добрым и смелым псом. Также
на ферме у дедушки жили…
Сказки, повествующие о забавных
приключениях героев, могут быть
полезны тексты для обучения
русскому языку, как в школе, так и
дома.
6+, 200x223 mm, 48 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Mənim ilk klassik hekayəm” seriyası
Rapunzel
Krisitiana Counz

Uzun saçlı dilbər. Küpəgirən
qarı. Hündür qala... Bu üç
əsas element sadə bir ovsunla
unudulmaz hekayəyə çevrilib.
6+, 160x209 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Balaca Qırmızı Toyuq
Kristiana Counz

Üç tənbəl dost. Bir qoçaq
toyuq. Bir parça çörək... Bu üç
əsas element sadə bir ovsunla
unudulmaz hekayəyə çevrilib.
6+, 160x209 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Rumpelstiltskin
Erik Bleyr

Qorxmuş qız. Cırtdan. Acgöz
kral... Bu üç əsas element sadə
bir sehrlə unudulmaz hekayəyə
çevrilib.
6+, 160x209 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Yatmış gözəl
Erik Bleyr

13 mələk. Gözəl şahzadə. Sehrli
ovsun... Bu üç əsas element
sadə bir sehrlə unudulmaz
hekayəyə çevrilib.
6+, 160x209 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Sevimli Sevinc” seriyası
Oyunpozan
Mişel Yakubovski

Hər yay məhəllədə keçirilən
qonaqlığın vaxtı gəlib çatdı.
Sevinc yeməkləri çox sevir.
Görəsən, o, mədəsinin ağrısından
qonaqlıqdakı oyunları oynaya
biləcək, yoxsa oyunpozan olacaq?
7+, 147x215 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Çimərlikdə məyusluq
Mişel Yakubovski

Sevinc bütün yayı çimərliyə
gedəcəyi günü gözləyirdi. Nəhayət,
o gün gəlib çatdı. Amma Sevincin
çimərliklə bağlı xəyalları puç
oldu. Görəsən, onun çimərlikdəki
gününü nə maraqlı edəcək?
7+, 147x215 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Qar əyləncəsi
Mişel Yakubovski

Bu mövsüm ilk dəfə idi ki, qar
yağmışdı. Hamı həyəcanlı idi. Təkcə
Sevinc yaxşı bir kitab oxumaqdan və
televizora baxmaqdan başqa heç
nə etmək istəmirdi. Görəsən, o,
fikrini dəyişəcək?
7+, 147x215 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
İstedad sorağında
Mişel Yakubovski

Sevinc və Mələk parlaq istedad
şousu təşkil etmək qərarına
gəlirlər. Lakin Sevincə elə gəlir ki,
nümayiş etdiriləsi heç bir istedadı
yoxdur. Görəsən, o, istedadını
kəşf edəcəkmi?
7+, 147x215 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Böyük velosiped
Mişel Yakubovski

Sevincin əvvəlki velosipedi artıq
köhnəlib. İndi ona yeni velosiped
almaq lazımdır. Lakin atası yeni
velosipedi alıb gətirəndə onun
böyüklüyü Sevinci heyrətləndirir.
7+, 147x215 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Futbol ulduzu
Mişel Yakubovski

Sevinc yaxın rəfiqəsi Mələklə eyni
futbol komandasında oynayacağı
günü səbirsizliklə gözləyir. Budur,
nəhayət, o da sevdiyi komandanın
formasını geyinir. Amma məşqlərin
yorucu olması Sevinci darıxdırır.
7+, 147x215 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Rozi
Mişel Yakubovski

Nəhayət ki, Sevinc istədiyinə
çatdı. Valideynləri onun balaca it
saxlamasına razı oldular. Sevinc
Rozi adlandırdığı iti ilə yaxşı yola
getsə də, onunla maraqlı oyunlar
oynaya bilmir. Amma tezliklə...
7+, 147x215 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Oyun evi
Mişel Yakubovski

Sevinc Mələyin çox təriflədiyi yeni
oyun evini görməyə tələsir. O bu
evi çox qeyri-adi, dəbdəbəli yer
kimi təsəvvür edir. Amma deyəsən,
Sevinc yanılır. Oyun evi adi,
cansıxıcı, balaca taxta evcikdir.
7+, 147x215 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Təmsillər” seriyası
Ac qurd
Lari Don

Şimali Amerika yamaclarında
dolaşan balaca qurd acdır,
çəmənlikdə otlayan quzu isə dadlı
qəlyanaltıya bənzəyir. Lakin
balaca, ağıllı quzunun
başqa planları var.

6+, 132x205 mm, 48 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Tısbağanın hədiyyəsi
Lari Don

Qızmar, bürkülü yay günlərində
Zambiyada quraqlıq başladı və
tezliklə bütün heyvanlar ac-susuz
qaldılar. İndi heyvanlar hətta
yağış yağmayanda da onları
qidalandıran Əsrarəngiz ağacı
oyatmalı idilər. Bəs bu ağacın adı
nə idi?

6+, 132x205 mm, 48 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Heç vaxt pələngə inanma!
Lari Don

Pələngə inanıb yaxşılıq etmək
olarmı?
Bir nəfər dağ yolu ilə bazara gedir
və quyuya düşmüş pələngə rast gəlir.
O, pələngə kömək etmək istəyir,
ancaq bundan sonra sağ qalacaqmı?

6+, 132x205 mm, 48 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Maşa və ayı
Lari Don

Meşədə asanlıqla yolu azmaq
mümkündür. Balaca Maşa
Rusiyada böyük bir meşənin
yaxınlığında yaşayır. Bir gün
onun başı giləmeyvə yığmağa elə
qarışır ki, meşənin dərinliklərinə
gedib çıxır və yolu itirir. Görəsən,
böyük qonur ayı ona kömək
edəcək?

6+, 132x205 mm, 48 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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“Super pərilər” seriyası
Ayı balası Ballı
Ceni Luis Cons

Çiçəkli meşənin super pəriləri
həmişə dara düşən heyvanları
xilas edirlər. Onlar xüsusi
bacarıqlarını, sehrli güclərini və
sevgilərini bu xeyirxah əməl üçün
birləşdirirlər.
7+, 122x196 mm, 56 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Məxməri dovşan Bənövşə
Ceni Luis Cons

Çiçəkli meşənin super pəriləri
həmişə dara düşən heyvanları
xilas edirlər. Onlar xüsusi
bacarıqlarını, sehrli güclərini və
sevgilərini bu xeyirxah əməl üçün
birləşdirirlər.
Bu, çox təhlükəlidir, Bənövşə...
məxməri dovşan Novruzgülü
dərəsində xizəklə sürüşmək
fikrinə düşür, lakin çox keçmədən
o, dərin dərəyə yuvarlanır.
7+, 122x196 mm, 56 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Cəsur dələ Şokolad
Ceni Luis Cons

Çiçəkli meşənin super pəriləri
həmişə dara düşən heyvanları
xilas edirlər. Onlar xüsusi
bacarıqlarını, sehrli güclərini və
sevgilərini bu xeyirxah əməl üçün
birləşdirirlər.
Dayan, Şokolad! Balaca dələ
hündür palıd ağacından tullanıb
özündən böyük heyvanların
yanında forslanmaq istəyir,
lakin özünü təhlükəyə atdığının
fərqində deyil.
7+, 122x196 mm, 56 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Balaca siçan Ciy-ciy
Ceni Luis Cons

Çiçəkli meşənin super pəriləri
həmişə dara düşən heyvanları
xilas edirlər. Onlar xüsusi
bacarıqlarını, sehrli güclərini və
sevgilərini bu xeyirxah əməl üçün
birləşdirirlər.
7+, 122x196 mm, 56 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Utancaq maral Xallı
Ceni Luis Cons

Çiçəkli meşənin super pəriləri
həmişə dara düşən heyvanları
xilas edirlər. Onlar xüsusi
bacarıqlarını, sehrli güclərini və
sevgilərini bu xeyirxah əməl üçün
birləşdirirlər.
Onun bir ziyanı olmaz ki, Xallı?!
Utancaq maral balası sehrli bitki
tapır və ona deyirlər ki...
7+, 122x196 mm, 56 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Rəqqasə poni
Ceni Luis Cons

Çiçəkli meşənin super pəriləri
həmişə dara düşən heyvanları
xilas edirlər. Onlar xüsusi
bacarıqlarını, sehrli güclərini və
sevgilərini bu xeyirxah əməl üçün
birləşdirirlər.
Rəqqasə, qaçma! Super
pərilər acıqlı poniyə yardım
etmək və Yay yarmarkasının
rəqs yarışından əvvəl onu
sakitləşdirmək istəyirlər,
ancaq bunun üçün əvvəlcə ona
çatmalıdırlar.
7+, 122x196 mm, 56 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Hər şeylə maraqlanan səyahətçilər”
seriyası
Yeməyini axtaran tırtıl
Tülin Kozikoğlu

Özünə yemək axtaran tırtıl şəhər
kənarında gəzəndə Ayşə ilə
tanış olur. Uşaqlar bu kitabda
tırtılla birlikdə gəzintiyə çıxaraq
məktəbi, parkı, kitabxananı və
teatrı gəzirlər.
5+, 210x290 mm, 40 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Azadlığını axtaran kəpənək
Tülin Kozikoğlu

Artıq kəpənəyə çevrilən tırtıl dostu
Ayşə ilə birlikdə rəngbərəng qanadlarını çırparaq azadlıq axtarışına
çıxıb. O, küçələrdən, tarlalardan,
ağacların arasından keçib bir bağa
çatır, dondurmasatana rast gəlir.
5+, 210x290 mm, 40 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Kəpənəyini axtaran Ayşə
Tülin Kozikoğlu

Ayşə kəpənəyini tapmaq üçün
səyahətə çıxır, bütün dünyanı
gəzir. O, əvvəlcə çöllərə gedib
dəvələrlə söhbət edir, sonra
okeanlara gedir, qütbə səfər edir
və ən axırda meşələrin içinə girir.
5+, 210x290 mm, 40 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Buludunu axtaran su damlası
Tülin Kozikoğlu

Kitab bir su damcısının macərası
haqqındadır. Ayşə dünyadan
köçən kəpənək üçün göz
yaşı tökür. Göz yaşı damlası
buludların üstü ilə səyahət edərək
ilin fəsillərini gəzir.
5+, 210x290 mm, 40 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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ORTA OXU SƏVİYƏSİ ÜÇÜN
Əli və Zümrüdün sehrli xalçası
Əsli Səmədova

Bu kitabda qədim tarixə malik
xalçaçılıq sənəti uşaqlar üçün
obrazlı şəkildə, sadə dildə
təsvir olunur. Müasir dünya
ilə nağıl aləminin və eyni
zamanda yaxın tariximizin
əlaqələndirilməsi kiçik
oxucularımız üçün hekayəni
daha da maraqlı edir.
7+, 131x203 mm, 104 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Волшебный ковер
Али и Зумруд
Асли Самедова

В этой книге древнее
искусство ковроткачества
образно описывается
простым языком для детей.
Переплетение мира сказок,
современного мира и нашей
недавней истории делает
рассказ более интересным для
наших маленьких читателей.
Читая книгу, они вместе с
Али и Зумруд совершают
воображаемое путешествие
в центр Карабахской школы
ковроткачества – город Шушу,
где они они знакомятся с
процессом изготовления ковра
от начала до конца.
Книга предназначена для
читателей старше 6 лет.

7+, 131x203 mm, 104 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Dostum Mimi
Reyhan Yusifqızı

İkinci sinifdə oxuyan Aylin
günlərin birində qoca
professorun evində yaşayan
Mimi adlı siçanla dostlaşır.
O gündən Aylin üçün hər şey
dəyişir.
2019-cu ildə uşaqlar üçün yazılmış ən yaxşı bədii əsər
kimi “Qızıl Kəlmə” Ədəbi Mükafatının qalibi
8+, 135x195 mm, 100 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Əngəlsiz arzular
Orxan Adıgözəl

Həyata ilk addımlarını atdığı
vaxtda qəza nəticəsində ayağının birini itirən Nihad düşünür
ki, heç vaxt dostları ilə futbol
oynaya, top dalınca qaça bilməyəcək. Bir müddət sonra bu
arzusunu həyata keçirməyin
mümkün olduğunu görür və
iradəsini toplayaraq arzularının dalınca getməyə qərar verir.
7+, 131x203 mm, 92 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Turac və sehrli daraq
Solmaz Amanova

“Turac və sehrli daraq” pyesində xalqımızın ən qədim milli
bayramı olan Novruz ənənələri,
qədim oyunlarımız özünəməxsus tərzdə folklor janrına uyğun
qələmə alınıb.
2019-cu ildə uşaqlar üçün yazılmış ən yaxşı bədii əsər
kimi “Qızıl Kəlmə” Ədəbi Mükafatının qalibi
8+, 240x285 mm, 80 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Qış Kölgəsi
Riçard Nayt

"Qış Kölgəsi" nəfis tərtib
olunmuş, əsrarəngiz kitabdır.
O, yığcamlığı və oxunaqlı
olması ilə bütün oxucularda
da maraq yaradacaq, xüsusilə
heyvansevərlərin rəğbətini
qazanacaq",- "BookPage"

9+, 142x207 mm, 80 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı

Yerkökü tortu oğurluğu
Robin Nyuman

“Qaratoxmağı, serjant
Fraydini və inspektor Kluzonu
bir kənara qoyun. Yeni
fenomen peyda olub. Buyurun,
İtmiş Qida İstintaqçısı xəfiyyə
Uilkoksla tanış olun. Hər
şeylə maraqlanan bu siçanın
tort oğrusunu tapmaq üçün
apardığı son istintaqı oxucuları
tapmaca kimi macəraya
aparacaq. Uşaqlar qısa
müddətdə də olsa, başqa bir
aləmə düşəcəklər”, - Samer
Daun Lauri, “Books Inc”
(Qərbin ən məşhur kitab satış
mərkəzi)

8+, 152x222 mm, 48 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Uşaq ədəbiyyatının yaşayan klassiki
Zahid Xəlildən incilər
Kralın Kreslosu
Uşaqlar üçün yazılan
hər bir əsər ədəbiyyatın
çox vacib tərkib hissəsi
kimi yaş, estetik zövq və
anlam səviyyəsi müxtəlif
olan minlərlə insan övladı
tərəfindən oxunaraq dərk
edilir. Zahid Xəlilin zəngin
yaradıcılığından seçilib
"Kralın kreslosu" adlı bu
kitabda toplanmış hekayələr
balacaların dünyagörüşünün
formalaşmasında, maraq
dairəsinin genişlənməsində,
əxlaqi və mənəvi tərbiyəsində,
xarakterlərinin müsbət
istiqamətdə inkişafında böyük
təsir qüvvəsinə malikdir.
8+, 126x190 mm, 300 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Göyqurşağı
Zahid Xəlil yaradıcılığının
əsas hissəsini uşaqlar üçün
şeir, nağıl, poema yazmağa
həsr edib. Zahid Xəlil
yaradıcılığı bir məqsədə
xidmət edir: “Uşaqları ağıllı,
qoçaq, işgüzar, zəhmətsevər
görmək." Zahid Xəlilin
uşaq şeirləri öz yığcamlığı
ilə diqqəti cəlb edir. Az
sözlə bütöv fikri ifadə etmək
bacarığına malik olan şair
bu üsuldan tez-tez istifadə
etməyə çalışır, öz yığcamlıq
prinsipinə sadiq qalır.
Kitabda onun ən yaxşı şeirləri
və mənzum nağılları toplanıb.
8+, 126x190 mm, 256 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Marqaret və pərvanə ağacı
Brit Troqen və Kari Troqen

Bütün yaxınlarını itirmiş
Marqaret Qrey kimsəsiz
uşaqların ilk baxışda olduqca
şən həyat sürdüyü Hopeton
uşaq evinə gəlir. Marqaret
pərvanələrin sehrli dünyasını
kəşf edir və həqiqəti ortaya
çıxarmaq üçün plan qurur.
10+, 133x200 mm, 172 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Dədə Qorqud hekayələri
Fatih M.Durmuş

Türk mədəniyyəti tarixinin
mükəmməl əsərlərindən
biri olan “Dədə Qorqud
hekayələri” kitabı XII-XIV
əsrlərdə Azərbaycanı, Şərqi
və Cənub-Şərqi Anadolunu
özlərinə yurd yeri seçmiş
oğuzların məişətini, dilini,
tarixini, ədəbiyyat və
mədəniyyətini əks etdirən
hekayələrdən ibarətdir.
11+, 195x250 mm, 176 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Köpəkbalıqlarının dostu
Tristan Hant və dəniz keşikçiləri
Ellen Prager

Okean canlılarından təhlükə
siqnalı alan Tristan və yeni
dostları Baham adalarındakı
xilasetmə işlərinə qoşulurlar.
Görəsən, onlar köpək
balıqlarının üzgəclərini
doğrayan və rifləri partladan
qəddar milyarderə qalib gələ
biləcəkmi?
8+, 140x209 mm, 288 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Gizli qapı
Burcu Ünsal

Əhməd yay tətilini keçirmək
üçün qardaşı ilə birlikdə
nənəsigilə gedir. Günlərin
birində o, köhnə malikanədə
gizli bir qapıya rast gəlir və
bu qapıdan keçərək tamamilə
fərqli bir dünyaya düşür.
Üzbəüz evdə yaşayan Özgə
adlı qəribə qız da onunla bu
səyahətə çıxır.
9+, 135x195 mm, 334 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Səmadakı şarlar
Aytül Akal

Hekayələrdə müasir
texnologiyaların insan
münasibətlərinə təsirindən, alışveriş mərkəzlərinin həyatımıza
daxil olması kimi günümüzün
aktual mövzularından, ailə və
dostluq münasibətlərindən bəhs
olunur…
9+, 135x195 mm, 120 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı

Ərəb nağılları
Vəfa Tarnovskaya, Karol Henaf

Məşhur ərəb nağılları
arasında uşaqların yaş
qrupuna uyğun olan, dili
sadələşdirilmiş və həcminə
görə uyğunlaşdırılmış sehirli
nağıllar toplusudur. Kitabda
Şəhrizadın dilindən söylənən
8 nağıl toplanıb.
9+, 147x207 mm, 160 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Orxan” seriyası
Orxan və iyrənc qizlar
D.L.Qrin

Orxan qızların əlindən lap
bezib. Evdəkilər azmış kimi,
biri də qonşuya köçüb, idmanla
maraqlanır, videooyunlara maraq
göstərir. Amma yenə də qızdır ki...
8+, 134x190mm, 128 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Orxan və televizorsuz həftə kabusu
D.L.Qrin

Orxanın müəllimi bütün sinfə düz
bir həftə televizora baxmamağı
tapşırıb. Amma bir həftə
sevimli verilişlərinə baxmadan,
videooyunlarını oynamadan
yaşamaq mümkündür?
8+, 134x190mm, 128 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Orxan və gərəksiz marionetlər
D.L.Qrin

Üçüncülər arasında barmaq
marioneti oynatmaq dəbə minib.
Orxan heç cür başa düşə bilmir ki,
sinif yoldaşları bu oyuncaqlarda
nə görüblər. Görəsən, Orxan bu
marionetləri sevə biləcəkmi?
8+, 134x190mm, 128 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Orxan və üfunətli bilik sərgisi
D.L.Qrin

Bilik sərgiləri Orxan üçün
maraqlı deyil, amma bu dəfə
mükafata ehtiyacı var, çünki
Afətə 50 manat ödəməlidir. Əgər
ödəməsə, Afət onun başına oyun
açar.
8+, 134x190mm, 128 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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“Rəssamlar” seriyası
Sorolya
Karme Qrau

Sorolya yay aylarını Valensiya
və Xabiada keçirirdi. Hər
gün o, çox böyük molbert,
boya və kətanlarla çimərliyə,
dənizin sahilinə gedərdi. O
qədər tez-tez gedirdi ki, artıq
hamı onu tanıyırdı. Ona
rəssam avadanlığını daşımaq
və rəsmləri günəşdən və
küləkdən qoruya bilmək üçün
lazım olan örtükləri, çətirləri
quraşdırmağa kömək edirdilər.
Bir dəfə şiddətli külək kətanları
havaya uçurdu. Belə çətinliklərə
baxmayaraq Sorolya bu açıq
rəsm sessiyalarından çox
məmnun qalırdı, bu rəsmlərin
əziyyətinə dəydiyini düşünürdü.
9+, 225x270 mm, 16 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Dali
Cordi Nopka

Dali dahi bir rəssam olsa
da, özünü çox bəyənirdi,
özündənrazı idi. Bir gün
Nyu-Yorkda məşhur sərginin
açılış mərasimində o, növbəti
qalmaqallı bəyanat verdi.
Tamaşaçıların, mətbuatın
qarşısında çıxışı zamanı o:
“Müasir sənətçinin başına
gələcək iki ən xoşbəxt hadisə
bunlardır: birincisi ispan
olmaq, ikincisi isə Dali
olmaqdır. İkisi də mənim
başıma gəlib”, – söylədi.
9+, 225x270 mm, 16 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Dieqo Rivera
Lolita Boş

Dieqo Rivera Meksika
xalqının tarixini incəsənətlə
xilas edən, qeyri-adi realist
səhnələri, parlaq rəngləri olan
yaradıcılıq üsulu kəşf etdi. O
bütün mübarizələrə ümidlə
baxırdı, hər şeyin arxasındakı
gözəllikləri görürdü, çünki
dünya həmişə onun üçün
şəffaf idi. O, dünyanı çox
sevir, qadınlara böyük sevgi
və hörmət bəsləyirdi. Həmişə
bir hadisə baş verəndə çıxış
yolunu sevgidə axtarırdı.

9+, 225x270 mm, 16 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Pikasso
Cenn Diaz

Pikassonun əsərləri haqqında
danışarkən ağla gələn ilk
şey qəribə, dəhşətli cizgilər,
təhriflərdir. İncəsənətə kubizm
və sürrealist müstəvidə
yanaşma Pikassoya istədiyini
reallaşdırmağa imkan verdi:
başqalarından fərqli olmaq,
bütün usta rəssamların
kölgəsindən çıxmaq və unikal
olmaq. Bir çoxları Pikassonun
əsərlərinin sadə olduğunu
düşünür, boyakarlıqla məşğul
olan bir uşağın belə rəsmlər
çəkəcəyinə inanırlar.
9+, 225x270 mm, 16 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Fernando Botero
Sonya Moll

Rəssam Fernando Botero işığın
obrazlarının üzərinə düşməsini
istəmirdi, ona görə də onların
içərisindən gələn işığı kəşf
etdi, rəng və həcm çalarlarını
özünəməxsus şəkildə işləyərək
yeni üsulunu yaratdı.
9+, 225x270 mm, 16 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Renuar
Anheles Qarsiya

İmpressionist rəssam Ogüst
Renuar düşünürdü ki, rəsmlər
doğru, düzgün çəkilməli
və çox gözəl olmalıdır,
tamaşaçıda xoş təəssürat
yaratmalıdır, çünki onsuz da
dünyada bir çox xoşagəlməz
şeylər mövcuddur. O, həyatı
sevən və bu həyat eşqini öz
rəsm əsərləri vasitəsilə ifadə
edən insan idi.
9+, 225x270 mm, 16 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Xoan Miro
Yannik Qarsiya

Xoan Mironu ən çox
qəzəbləndirən məsələ o idi ki,
insanlar onun çəkdiyi rəsmləri
yalnız onların qiymətinə
görə üstün tuturdular. Pul,
pul, pul! O hər zaman fəryad
edərdi ki, sənəti yalnız pulla
ölçmək düzgün deyil.
9+, 225x270 mm, 16 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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“Memonun həyat və yaradıcılığı” seriyası
Belə də tapşırıq olar?!
Fatih Ərdoğan

Memonun müəlliməsi ona
elə bir tapşırıq verir ki, bütün
sinif qəhqəhə ilə gülür (nə
olduğunu deyə bilmərəm!).
Gizli bir superqəhrəmana
qarşı da heç belə iş
tutarlarmı?! Üstəlik, təkcə bu
olsaydı, dərd yarı idi: atasının
bəxtsiz baş barmağı, məktəb
direktorunun qəzəbi, Kotletin
(qiymədən hazırlanan yox!)
evinə gələn qorxunc qonaq...
Hə, bir də İpək... Kim? Sizə
nə, canım?!
10+, 135x210 mm, 192 səhifə, ağ-qara, bərk üz qabığı
Belə də kitab olar?!
Fatih Ərdoğan

Müəllim bu dəfə Memo
və dostu Kotletə kitab
yazmağı tapşırır. Ancaq bu,
düşündüyünüz qədər asan
deyil. Onların yazacağı kitab
tərk edilmiş tənəkə evdəki
kabusdan bəhs edir. Bunun
üçün bir gecə o evə gedib
araşdırma aparmaq lazımdır...
Hekayəni daha da maraqlı
edən kənddən Memogilə
gəlmiş qəribə qohumunun
davranışlarıdır. Fatih
Ərdoğan həyatın və insanların
rəngarəng tablosunu bizə
hər şeylə maraqlanan
təəccüblənən Memonun gözü
ilə təqdim edir.
10+, 135x210 mm, 240 səhifə, ağ-qara, bərk üz qabığı
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Sehrli seriya
Sehrli qlobus
Fatih Ərdoğan

Sizi bir saniyədə istədiyiniz
yerə apara bilən bir
qlobusunuz olsaydı, hara
getmək istərdiniz? Ozan hara
getmək istədiyini çox yaxşı
bilir, amma sonda... Onu
nələr gözləyir, nələr...
9+, 135x195 mm, 184 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Sehrli kitab
Fatih Ərdoğan

Sizcə, digər zamanlara
səyahət edərək dinozavrlar
dövrünə, oradan da gələcəyə,
hətta atanızın uşaqlıq illərinə
getmək əyləncəli olardımı?
Bunu bir də Oqtayla
Nilufərdən xəbər almaq
lazımdır...
9+, 135x195 mm, 156 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Sehrli çətir
Fatih Ərdoğan

İndi qar yağsa, məktəbdə
dərs olmasa, nə yaxşı olardı!
Bəs birdən günəş çıxsa, yenə
dərslər başlasa, onda necə?
“Dərslərin başlamasını kim
istəyir ki?!” – deməyin. Nilay
bunu istəyir, çünki yeni bir
parta yoldaşı var...
9+, 135x195 mm, 124 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Sehrli skeyt
Fatih Ərdoğan

Büləntin bütün dostlarının
skeyti var və hamısı bahar
bayramında keçiriləcək
yarışa hazırlaşır. Amma
Büləntin skeyti yoxdur, hətta
sürə bilmir... Üstündən heç
yıxılmayacağı bir skeyti
olsaydı, nə yaxşı olardı...
9+, 135x195 mm, 112 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Sehrli papaq
Fatih Ərdoğan

Burakın yeganə arzusu
müəllim ev tapşırıqlarını
yoxlayarkən aradan
çıxmaqdır. Axşam otağında
qəribə papaq tapandan sonra
başına gələcəkləri nə biləydi?..

9+, 135x195 mm, 140 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Sehrli top
Fatih Ərdoğan

Dənizin ən böyük arzusu
peşəkar futbol oynamaq
və Mirayın diqqətini cəlb
etməkdir. Amma o, topla
düzgün davranmağı belə
bacarmır. Bəs sehrli topu
olsa necə? Arzusuna çata
biləcəkmi?
9+, 135x195 mm, 184 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Futbol həvəskarları üçün kitablar
Hücumçu ötürməsi
Ceyk Maddoks

Cek futbolda məharətini
göstərib növbəti mərhələyə
keçməyə hazırdır. O professional
futbol komandasına qoşulur.
Cek buradakıların əvvəlki
komandadan fərqli olduğunu
başa düşür. Burada özünə
düşmənlər qazanır, hətta məşqçi
ona oynamağa icazə vermir.

9+, 133x190 mm, 74 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Futbol ulduzları. Ronaldo
Murat Aksoy

QIZIL AYAQQABI mükafatçısı
küçə uşağı. Səfalətin hökm
sürdüyü bir məhəllədə böyüyən
oğlanın futbol ulduzu Kristiano
Ronaldoya qədər uzanan həyat
hekayəsini oxuyarkən həm
əylənəcək, həm üzüləcək, ən
çox da uğurların əsla təsadüf
olmadığını öyrənəcəksiniz.

9+, 135x195 mm, 176 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Futbol ulduzları. Ronaldinyo
Murat Aksoy

Ronaldinyo hələ kiçik
yaşlarından iri dişlərinə,
təbəssümünə və qabarıq saçlarına
görə başqalarından seçilirdi.
Üstəlik, bu uşaq bütün bədəni
ilə futbol oynayırdı. Hələ kiçik
yaşda atalarını itirən qardaşlar
sevgiyə, zəfərə və firavanlığa olan
ehtiyaclarını futbol sayəsində
ödəyə bilmişdilər. Amma futbol
təkcə meydançada oynanan
oyun deyil.

9+, 126x190 mm, 112 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı

Futbol ulduzları. Maradona
Murat Aksoy

Ucqar məhəllədə böyüyən,
zibilliklərdə top qovalayan,
cinayətkar aləmdən canını
qurtaran çəlimsiz oğlanın
futbolçu ola biləcəyinə hamı
şübhə ilə yanaşırdı. Lakin o,
11 yaşında milli komandaya
seçilir. Ən əzmli futbolçu
Papaya belə meydan oxuyur
– Tanrının əli ilə qol vurur.

9+, 135x195 mm, 160 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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“Macəra axtaranlar klubu” seriyası
Doktor Melxiorun Kabusu
(I kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Pşemek, Bircəcik, Bazil və Maffin
eyni sinifdə oxuyurlar, həm də
yaxın dostdurlar. Birlikdə vaxt
keçirməyi çox sevirlər və həmişə
başlarını bəlaya salırlar...
Müəllimlər onlara qəzəblənir,
valideynləri isə nə cəza
verəcəklərini bilmirlər... Axı
uşaqların nə günahı var ki, hər
dəqiqə ağıllarına min fikir gəlir
və yerlərində dinc otura bilmirlər.
Beləliklə, oğlanlar dərsdən sonra
məşğuliyyət məqsədi ilə Macəra
Axtaranlar Klubunu yaradırlar.
Tezliklə onların ilk macərası
başlayır və muzeydən oğurlanmış
əsərlərin axtarışına qoşulurlar.
12+, 145x205 mm, 192 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Kitab oğruları (II kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Pşemekgilin sinfi həyəcanla
məktəb gəzintisinə hazırlaşır.
Burada qəribə nə var ki? Qədim
qəsrdə dolaşan Ağ qadının
kabusunu görməyi kim istəməz?
Bəs görəsən, müəmmalı şəkildə
məktəbdəki pəncərənin qabağına
düşən lənətlənmiş sikkə uşaqların
planlarını alt-üst etməyəcək
ki? Yenə də bir-birinin ardınca
qəribə hadisələr baş verir və
muzeydən Nikolay Kopernikin
tarixi əsəri oğurlanır. Macəra
Axtaranlar Klubunun üzvləri
bunu cəzasız qoya bilməzlər.
12+, 145x205 mm, 192 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Çılğın atın qaçışı (III kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Pşemek və onun dostları məktəb
qəzeti çıxarırlar, indi onların
ən böyük arzusu müxbir kimi
şöhrət qazanmaqdır! Tərslikdən,
qəzetdə yazmaq üçün maraqlı
hadisə tapa bilmirlər...
Onlar polyak-hindu yazıçının
muzeyinə səfər edirlər.
12+, 145x205 mm, 196 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Mutant robotların hücumu
(IV kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Pşemek və onun dostları
robot texnologiyası dərnəyinə
yazılırlar. Onların qeyriadi fəaliyyəti gözlənilməz
hadisələrə səbəb olur,
kosmosdakı boş ərazilərə olan
maraqları sayəsində darıxdırıcı
məktəb həyatı canlanır.
12+, 145x205 mm, 196 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Beşincilərin ən yaxşısı (V kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Şəhərdə beynəlxalq film
festivalı keçirilir. Pşemek və
dostları fürsətdən istifadə edib
öz filmlərini Hollivuddan
gəlmiş məşhur rejissor
Stiven Spilberqə təqdim
etmək istəyirlər. Lakin o
qədər maneə ilə üzləşirlər
ki... Hotelin mühafizəçiləri,
dəlisov balerina və fırıldaqçı
dəstə, bank oğrusu və s.
12+, 145x205 mm, 196 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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"İstintaq Bürosu:
Tomas Oleynik və həmkarları" seriyası
Sapfir qaşlı sancağın tapılması
(I kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Tomas Oleynik böyük xəfiyyə
olmağa qərar verir.
Dostları – pişik Kiça, dağsiçanı
Yevsey və balıq Klotilda ilə
birlikdə istintaq bürosu təsis edir.
Çox keçmədən ağacdakı evin
qapısını ilk müştəri döyür. Bu,
zərgər Rubinekdir.
Onun dərdi elə-belə iş deyil
– kraliça Marişenkanın çox
qiymətli sapfir sancağı oğurlanıb.
Bəs görəsən, xəfiyyə Tomas
Oleynik və onun dostları
cinayətkarı tapıb sapfir qaşlı
sancağı sahibinə geri qaytara
biləcəklərmi?
8+, 151x213 mm, 128 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Teatrda fırıldaq (II kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Tomas və onun dostlarının
uğurlu istintaqı sayəsində kraliça
Marişenkanın dəyərli sapfir
qaşlı sancağı tapıldıqdan sonra
ağacdakı evdə yerləşən istintaq
bürosu işsizlikdən şikayətlənə
bilməz. Bu dəfə çox maraqlı
və qeyri-adi müştəri məhz
onların qapısını döyür. Yeni
cinayətin üstünü açmaq üçün
maskalanmaq lazım gələcək...
Bəs görəsən, Tomas Oleynik
və dostları aktyorlarla, qəribə
rekvizitlərlə dolu teatrda
günahkarı tapa biləcəklərmi?
8+, 151x213 mm, 128 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Radio tapmacası (III kitab)
Aqneşka Stelmaşık

İstintaq bürosu iki məsələni
uğurla həll etdikdən sonra növbə
üçüncü cinayətin idi.
Bu dəfə Tomas və onun dostlarını
daha çətin məsələ gözləyir –
radiodakı mikrofonların itməyi!
Radiojurnalist Anna Malinovska
çıxılmaz vəziyyətdədir, axı
oğruların ucbatından uşaqlar
üçün veriliş hazırlaya bilmir.
Bu məsələdə şübhəlilər çoxdur.
Onlardan biri – “Torpedo”
qrupunun vokalisti dağsiçanı
Yevseyə mahnı yazır...
Görəsən, Yevseyin musiqiyə
həvəsi dostların diqqətini
yayındırmayacaq ki?
8+, 151x213 mm, 128 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Oğurlanmış kolleksiya
(IV kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Tomas və dostları – pişik Kiça,
dağsiçanı Yevsey və balıq
Klotilda yenə mühüm məsələni
həll etməlidirlər.
Bu dəfə xəfiyyələrin ağacda
yerləşən bürosuna modelyerdizayner Rudolf Perkal
olduqca məyus vəziyyətdə
gəlir. Axı kimsə onun ən yeni
geyim kolleksiyasını təqdimata
bir neçə gün qalmış oğurlayıb!
Görəsən, günahkar kimdir?
Cənab Perkalın köməkçisi,
yoxsa dərzi?
8+, 151x213 mm, 128 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Yadplanetlilərin hücumu
(V kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Nəhayət, Tomasla dostlarının
– Yevsey, Klotilda və Kiçanın
çoxdan gözlədiyi tətil gəlib
çatdı və onlar birlikdə kəndə,
Yulian dayıgilə getdilər.
Lakin tərslikdən, təcrübəli
xəfiyyələr təbiət qoynunda
istirahət etmək əvəzinə,
yenə də qonşuları təngə
gətirən müəmmalı hadisə
ilə qarşılaşdılar. Məsələ
burasındadır ki, gecələr cənab
Mateuşun tarlasında qəribə
dairələr peyda olur! Tomas və
onun dostları dərhal istintaqa
başlayırlar.
12+, 145x205 mm, 196 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Duzlu desert (VI kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Tiramisu, keks, şarlotka,
dondurma, vafli...
Bəh-bəh, necə də
ləzzətlidir! Amma kimsə
bu şirniyyatları... duzlayır!
Bir restoran üçün bu, əsl
fəlakətdir!
Müştərilər şirniyyatları
yeyən kimi ağızlarını büzüb
şikayət edirlər, “Kaprışik”
restoranının sahibi cənab
Mitura isə nə edəcəyini bilmir!
Əgər belə getsə, onun
restoranı bağlanacaq.
Bəlkə, tanınmış xəfiyyə duzlu
desertlərin sirrini aça biləcək?!

12+, 145x205 mm, 196 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Qızıl Plomb (VII kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Xəfiyyə Tomas heç nədən
qorxmur... Demək olar ki,
heç nədən.... Amma o, diş
həkiminin müayinəsinə
getməyi bir az sevmir.
Günlərin birində doktor Olya
ondan yardım istəyəndə
Tomas, Kiça, Klotilda və
Yevsey bir anlıq da olsa
tərəddüd etmirlər! Məsələ
yaman müəmmalıdır.
Stomatoloji klinikadan
həkimin dişyonan alətləri
itir... Özü də elə-belə
alətlər yox ha, almazdan
hazırlananlar!
Bu dəfə günahkar kim
olacaq? Qeydiyyat şöbəsində
işləyən Vanda, yoxsa həkim
assistenti Maya? Bəlkə, oğru
tamamilə başqa biridir?..
Gənc xəfiyyələr işə
başlayırlar!
12+, 145x205 mm, 196 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Dünya şöhrətli bestseller müəllifin kitabları
Dəhşətli bibi
Devid Uolyams

Devid Uolyams uşaq ədəbiyyatı
dünyasına fırtına kimi gəldi.
Onun "Dəhşətli bibi" kitabı ilk
dəfə nəşr olunan kimi uşaqların
rəğbətini qazandı, reytinq
siyahısında birinci oldu və üç ay
ərzində 1 milyon nüsxədən çox
satıldı.
Dünyada Stella Saksbinin
dəhşətli Alberta bibisi kimi
dəhşətli bibi ola bilməz. Bəs o
nə qədər dəhşətlidir? Oxuyun və
öyrənin!
Dünya miqyaslı bestseller
müəllifi Devid Uolyams sizə
tam fərqli, səmimi və gülməli
macəraları təqdim edir!
12+, 130x197 mm, 416 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
İfritə diş həkimi
Devid Uolyams

Ehtiyatlı olun.
Bu qorxulu hekayədir.
Kitabda çoxlu uydurma sözlər
var.
Devid Uolyamsın bu ən dəhşətli
əsərini oxuduqca, qorxudan
dişləriniz şaqqıldayacaq,
gülməkdən isə çənəniz
ağrıyacaq! Romanın qəhrəmanı
böyük ürəyi, ondan da böyük
qorxuları olan Alfidir. Diş
həkimindən qorxan Alfi...
Şəhərə qaranlıq çökür. Gecələr
qəribə hadisələr baş verir.
12+, 130x197 mm, 444 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Babanın möhtəşəm qaçışı
Devid Uolyams

Bir zamanlar baba II Dünya
Müharibəsində savaşmış
qəhrəman təyyarəçi idi. Lakin
o, huşsuzluğu sayəsində qorxunc
müdirə Svaynın "Qürub
qüllələri" adlanan müəmmalı
qocalara evinə getməli olur və
tezliklə nəvəsi Ceklə birlikdə
cəsarətli qaçış planı hazırlayır.
Lakin baba və nəvə bilmirdi
ki, zalım müdirə bundan xəbər
tutacaq... Vaxtilə pilot olmuş
baba yaşlandıqca hər şeyi
unutmağa başlayır. O, yenidən
II Dünya müharibəsi illərinə
qayıtdığını və Britaniya Hərbi
Hava Qüvvələrinin tərkibində
"Spitfire" qırıcı təyyarəsini idarə
etdiyini düşünür. Təkcə bir nəfər
onu başa düşür – nəvəsi Cek.
Onlar birlikdə macəralar aləminə
səyahət edirlər. Devid Uolyamsın
yeni romanını oxuyanlar
özlərini həyəcanlı və əyləncəli
attraksionda hiss edəcəklər. Bu
kitab bəzən oxucunu güldürəcək,
bəzən də kövrəldib ağladacaq!
12+, 130x197 mm, 416 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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KLASSİK ƏSƏRLƏR
"Mənim ilk klassik əsərim" seriyası
Qara köhlən
Anna Syuell

Müəllif 1877-ci ildə yazdığı
kitabın nəşrindən 5 ay
sonra vəfat etdi, amma
o vaxta qədər kitab artıq
bestsellerə çevrilmişdi. Atın
dilindən yazılmış hekayə
insan mərhəmətindən və
qəddarlığından bəhs edir.
11+, 126x190 mm, 208 səhifə, yumşaq üz qabığı, ağ-qara
Qayıqda üç kişi (iti saymasaq)
Cerom K.Cerom

Povest səyahətə çıxan üç
dostun yol sərgüzəştlərinin
gülməli təsvirindən ibarətdir.
Əsər yalnız uşaq və yeniyetmələr üçün deyil, müxtəlif yaş
kateqoriyalarına aid oxucular
üçün də nəzərdə tutulub.
14+, 126x190 mm, 224 səhifə, yumşaq üz qabığı, ağ-qara
Sirli bağ
Frensis Hodqson Bernet

Valideynləri yoluxucu
xəstəliyə tutulub öldüklərində
Hindistandan İngiltərəyə,
əmisinin yanına köçən 10
yaşlı dəcəl, kobud və dikbaş
qız malikanədəki “sirli”
bağda böyük bir sirrin üstünü
açır. Kitabda itki, qorxu
və sağalmanın psixoloji
aspektləri vurğulanır.
11+, 126x190 mm, 260 səhifə, yumşaq üz qabığı, ağ-qara
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Qrin Qeyblz
malikanəsinin qızı Anni
Lyusi Montqomeri

11 yaşlı yetim qız Anni
Şirlini ucqar kənddə yaşayan
Katbertlər övladlığa götürür.
Əslində, ailə fermada onlara
kömək etmək üçün oğlan
götürmək istəyirdi, amma
Anninin şirinliyi onların
fikrini dəyişir, onu öz
övladları qədər sevirlər.
11+, 126x190 mm, 360 səhifə, yumşaq üz qabığı, ağ-qara
Avonli qəsəbasinin qızı Anni
Lyusi Montqomeri

Kitabda Qrin Qeyblz malikanəsində böyümüş Anninin
16-18 yaş dövrü əhatə olunub.
O, Avonlidə nüfuzlu insanların əhatəsindədir, çünki
məktəb müəllimidir, kəndin
“İnkişaf cəmiyyəti”nin də
üzvüdür və təbiəti qorumaq
üçün çalışır.
14+, 126x190 mm, 344 səhifə, yumşaq üz qabığı, ağ-qara
Şahzadə Eduard
adasının qızı Anni
Lyusi Montqomeri

Gənc qız Anni artıq müstəqil
yaşayır. Çoxdandır ki,
onu sevən Gilbert Anninin
xəyalında olan şəxs deyil.
Evlilik təklifi rədd olunan
Gilbert arzuları puç halda çıxıb
gedir. Kamil, zərif və ağıllı
Anninin yeni həyatı başlayır.
16+, 126x190 mm, 312 səhifə, yumşaq üz qabığı, ağ-qara
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Velosipeddə üç kişi
Cerom K.Cerom

Bir qrup britaniyalı
Almaniyada keçirilən
velosiped yarışında iştirak
edirlər. Qrupdakıların
fərqli dillərdə danışması
get-gedə onların işini
çətinləşdirir. Görəsən, onlar
əvvəlki həyatlarına qayıda
biləcəklərmi? Onlar bunu
istəyirlərmi?
16+, 126x190 mm, 224 səhifə, yumşaq üz qabığı, ağ-qara
Dəmir yolu uşaqları
Edit Nesbit

Vaterburi uşaqlarının atası
səhvən dövlət sirrini ruslara
vermək ittihamı ilə həbs edilib.
Artıq balaca evdə yaşayan
uşaqlar dəmiryolunun
kənarında qatarları və onlara
əl edən sərnişinləri seyr
etməyi sevirlər. Ana isə ailəni
dolandırmaq üçün müxtəlif
jurnallara yazılar yazır.
14+, 126x190 mm, 256 səhifə, yumşaq üz qabığı, ağ-qara
TE

ZL

İK

Kiçik qadınlar

Kiçik qadınlar
LƏ

Luiza Mey Alkot

Romanda 4 bacının
həyatından bəhs edilir.
Onların atası vətəndaş
müharibəsində həlak olub.
Ailəni dolandırmaq üçün
bacılardan ikisi işləyir. Digər
iki bacıdan biri ev işlərinə
yardım edir. Ən kiçik bacı isə
hələ məktəbə gedir.

14+, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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TE

ZL

İK

Polianna

Polianna
LƏ

Eleanor H.Porter

11 yaşlı Poliannaya atasının
ölümündən sonra heç nə miras
qalmayıb. Anası isə neçə il əvvəl çox
zəngin biri ilə qoşulub qaçıb. Böyük
mirasa və evə sahib olan qəddar
və tənha xalası bacısının xətrinə
Poliannaya baxmağa razılaşıb...

11+, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Haydi
Cuana Spayri

8 yaşlı yetim qız Haydi əvvəlcə
xalası, sonra isə yaşlı və kobud
babasının yanında yaşamalı olur.
Amma zaman keçdikcə balaca qız
babası ilə elə dostlaşır ki, ondan
ayrılmaq istəmir.
9+, 126x190 mm, 320 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Kaştanka
Anton Çexov

Bütün hekayələrdə təsvir olunanlar uşaq obrazlarının ətrafında
baş verir. İlk baxışda adi məişət
məsələləri kimi görünən hadisələr
əslində, dərin tərbiyəvi məzmuna
malikdir.
14+, 126x190 mm, 160 səhifə, yumşaq üz qabığı, ağ-qara
Alisa möcüzələr aləmində
Luis Karol

Alisa çayın kənarında oynayanda
əlində çib saatı tutmuş dovşan
görür. Dovşanın dalınca gedən
qız onun yuvasından möcüzələrlə
dolu dünyaya girir…
11+, 126x190 mm, 160 səhifə, yumşaq üz qabığı, ağ-qara
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Sehrbazın bacısı oğlu
(Narniya macəraları I kitab)
Kliv Steypls Luis

Qonşuluqdakı evə aparan
gizli keçid yeni bir dünyaya
yol açır.
Bu yeni dünya NARNİYA
adlı diyardır. Bura qanadlı
atların, danışan heyvanların
yaşadığı, eləcə də sehr və
macəralarla dolu məmləkətdir.
Diqori və Poli soyuq və yağışlı
yayda Londonda dostlaşmışdı.
Özünü sehrbaz hesab edən
Endryu dayı ilə rastlaşdıqdan
sonra başqa bir aləmdə
onların həyatı macəraya
çevrilir.
10+, 126x190 mm, 204 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Aslan, cadugər və sehrli şkaf
(Narniya macəraları II kitab)
Kliv Steypls Luis

Qapını aç və yeni dünyaya
daxil ol.
NARNİYA... paltar şkafının
qapısının arxasındakı dünya
– ayazın-şaxtanın daim hökm
sürdüyü sirli məmləkət... azad
olunmasını gözləyən sehrli
diyar. Lyusi professorun
köhnə, müəmmalı evindəki
paltar şkafının sirrini bilən ilk
uşaqdır. O, Narniyaya səfəri
barədə ilk dəfə danışanda
bacısı və qardaşları ona
inanmırlar. Ancaq tezliklə
Edmund, sonra Piter və
Syuzan özləri də şkafın içinə
girir...
10+, 126x190 mm, 184 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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At və şahzadə
(Narniya macəraları III kitab)
Kliv Steypls Luis

Təsadüfi dostluq şimaldakı
Narniyaya, daha doğrusu,
azadlığa doğru çapmağa
səbəb olur.
NARNİYA... elə bir yerdir
ki, burada atlar danışır və
şirlər səhralarda dolaşır...
burada dörd möhkəm dost
səltənəti xilas etmək üçün
birləşir. Şasta adlı bir oğlan
qul kimi satılmaq üzrə olarkən
danışmağı bacaran atla
təəccüb doğuracaq şəkildə
dostlaşır.
10+, 126x190 mm, 216 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Şahzadə Kaspian
(Narniya macəraları IV kitab)
Kliv Steypls Luis

Gənc şahzadə qəsb edilmiş
taxt-tacı uğrunda mübarizə
aparmalıdır.
NARNİYA... burada küçə
lampasının altında qəribə
hadisələr baş verir, Aslan
geri dönür... döyüş başlamaq
üzrədir. Zalım kral Narniya
taxtında oturub, gizli yaşayan
bütün danışan heyvanlara
və sehrli canlılara zülm verir.
Həqiqi kral olan şahzadə
Kaspian isə naəlac qalıb
taxt-tacını qaytarmaq və
tərəfdarlarını xilas etmək üçün
vuruşur. Ancaq ...

10+, 126x190 mm, 220 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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“Dan ulduzu”nun səyahəti
(Narniya macəraları V kitab)
Kliv Steypls Luis

"Dan ulduzu" sizi ağlınıza
belə gəlməyən yerlərə səyahətə
aparacaq.
NARNİYA... burada hər şey baş
verə bilər... əjdahalar oyanır...
yolun bitdiyi yerdə yeni səyahətlər
başlayır.
Edmund və Lyusi bu dəfə
Narniyaya əmisi oğlu Yusteys ilə
birgə qayıdır. "Dan ulduzu"nun
göyərtəsində onlarla birlikdə
Şahzadə Kaspian və Narniyadakı
bütün danışan heyvanların və
siçanların başçısı – Ripiçip də var.
Gümüş dənizin əngin sularında
onları həm macəra, həm də
təhlükələr gözləyir.
10+, 126x190 mm, 220 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Gümüş taxt
(Narniya macəraları VI kitab)
Kliv Steypls Luis

Şahzadəni dərin Yeraltı səltənətdə
şər qüvvələr tilsimləyərək əsir
saxlayır.
NARNİYA... burada bayquşlar
danışır... şər qüvvələr tilsimdən tor
qurur... tilsim məmləkəti əsarət
altında saxlayır.
Narniya təhlükədədir, yalnız
Yusteys və Cil onu xilas edə
bilər. Qüdrətli Aslan tərəfindən
bataqlıqda yaşayan Qaradinməz
adlı kifir, ancaq cəsur bir
qurbağapəncə ilə birgə taxt-tacın
varisi şahzadə Rilianın axtarışına
göndərilirlər. Axtarışlar onları ac
adamyeyən azmanların arasına
və dərin Yeraltı səltənətə gətirib
çıxarır.
10+, 126x190 mm, 220 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Sonuncu döyüş
(Narniya macəraları VII kitab)
Kliv Steypls Luis

Mənfur qüvvələrə qarşı son döyüş,
son dəfə olaraq sirli Narniya
məmləkətinə səyahət.
NARNİYA... burada sonuncu
kral mübarizə aparır və kədərli
vidalaşma əyləncəyə çevrilir.... və
macəra yenidən başlayır.
Təkbuynuz deyirdi ki, insanlar
Narniyaya yalnız ən çox ehtiyac
olan anda gəlirlər və o an artıq
yetişmişdi.

10+, 126x190 mm, 220 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Doktor Dulitlin səyahətləri
Hyu Loftinq

Doktor Dulitl heyvanların dilini
bilən Tommi ilə tanış olur və
onlar Meymunlar adasında
yaşayan Uzun Ox adlı adamı
axtarırlar. Səyahət zamanı
Aralıq dənizindən, Cənubi
Amerikadan və hətta dənizlərin
altından keçirlər.

9+, 126x190 mm, 316 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Zaman maşını
Herbert Corc Uels

Zamanda səyahət
mümkündürmü? Keçmişi tarixdən
öyrənə bilirik, bəs gələcəkdə bizi
nə gözləyir? Bəşəriyyətin inkişafı
necə olacaq?
Yazıçı Herbert Corc Uellsin
"Zaman maşını" əsərinin
qəhrəmanı olan Zaman Səyyahı
da onu düşündürən bu suallara
cavab tapmaq üçün uzun müddət
üzərində işlədiyi maşını sınaqdan
keçirmək qərarına gəlir və
zamanda səyahət edərək 802701-ci
ilə gedib çıxır. Lakin ...

10+, 126x190 mm, 160 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Oliver Tvistin macəraları
Çarlz Dikkens

Həyatın ən qaranlıq küncündə
dünyaya göz açanların qaça
bilmədiyi, məcburən yaşadığı tale,
onların bu çirkabdan çıxmaq üçün
apardığı mübarizə əsərin əsas
mövzusudur. Uğursuz təsadüflərin
təqib etdiyi balaca Oliver də hələ
saflığını, ədalətə, insanlığa inamını
itirməmiş kimsəsiz uşaqdır. Hər
cür səfalətə, əzaba dözən bu oğlan
təhqirlərə tab gətirə bilmir və
böyük şəhərə – Londona qaçır.
Lakin ...

14+, 126x190 mm, 824 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Robinzon Kruzo
Daniel Defo

Səyahət etmək arzusuna təslim
olaraq ata-anasının məsləhətlərinə
qulaq asmayan Robinzon Kruzo
macəralarla dolu həyata başlayır.
Bu arzunun onu qədər təhlükəyə
atdığını elə ilk fırtınada, ilk
gəmi qəzasında anlayır. Bundan
sonra başına gəlməyən qalmır.
Lakin yenə də macəralarla,
daha doğrusu, fəlakətlə dolu
okean sanki Robinzonu səsləyir.
Ömrünün böyük hissəsini tənha
bir adada, aclıq, ölüm, xəstəlik,
adamyeyən vəhşilərlə qarşılaşmaq
qorxusu ilə keçirən qəhrəman öz
vətəninə qayıda biləcəkmi?

14+, 126x190 mm, 600 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
TE

ZL

İK

Dəfinələr
adası

LƏ

Dəfinələr adası
Robert Lyuis Stivenson

Şotland yazıçısı Robert Lyuis
Stivensonun “Dəfinələr adası”
əsəri ilk dəfə kitab şəklində 1883-cü
ildə “Treasure Island” adı ilə nəşr
olunub. Macəra ədəbiyyatının ən
məşhur nümunələrindən sayılan
əsər dəniz quldurlarının xəzinəsi
uğrunda gedən mübarizədən bəhs
edir. Maraqlı süjeti, bir-birindən
təzadlı obrazları ilə bir əsrdən
artıqdır ki, oxucuların rəğbətini
qazanmışdır.

14+, 126x190 mm, 824 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
95

BƏDİİ KİTABLAR

“Azərbaycan klassikləri” seriyası
Oğluma nəsihət
Nizami Gəncəvi

Dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvi üç poemasında
"OĞLUM MƏHƏMMƏDƏ
NƏSİHƏT" deyə ümumilikdə
bütün gənclərə öyüdlər yazıb.
Amma böyük mütəfəkkirin
öyüdləri təkcə bununla bitmir.
Əsərlərinin hamısında oxucunu
gəncliyin qədrini bilməyə səsləyir.
"Oğluma nəsihət" adlandırdığımız
kitabda onun orta məktəb
dərsliklərində adları çəkilən və
ya ixtisarla tədris olunan bütün
ibrətamiz hekayələri, fəlsəfi
düşüncələri, bədii sözü yüksək
qiymətləndirən, az sözlə böyük
məna ifadə edən müraciətləri,
gəncliyi tərənnüm edən beytləri,
rübailəri, qəzəlləri, qəsidələri bir
yerə toplayıb təqdim edirik.
12+, 126x190 mm, 404 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Məktəbə dəvət
Rəşid bəy Əfəndizadə

Rəşid bəy Əfəndizadənin "Məktəbə
dəvət" kitabında maarifçi ədibin
şeirləri, təmsilləri, hekayələri
və pyesləri toplanıb. XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda
təhsilə yenilik gətirmiş və
Qərb maarifpərvərlərinin
əsərlərindən bəhrələnərək yeni
tədris üsulunun əsasını qoymuş
pedaqoq bütün ömrünü savadlı
nəslin yetişdirilməsinə, cəhalət və
savadsızlıqla mübarizəyə həsr
edib.
8+, 126x190 mm, 280 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Məktəb şagirdlərinə töhfə
Mirzə Ələkbər Sabir

Artıq ikinci əsrdir ki, dahi
satirik şair Mirzə Ələkbər
Sabirin əsərləri sevilərək oxunur,
köhnəlmir, əksinə gündən günə
yenilənir. Bu əsərlərdə cəmiyyətin
bəlaları, insanların tərəqqisinə
əngəl olan səbəblər, problemlər
satira dili ilə ifşa olunur. Şairin
yaradıcılığında uşaqlara həsr
olunmuş şeirləri də xüsusi yer
tutur. "Məktəb şagirdlərinə töhfə"
adlandırdığımız bu kitabda şairin
dillər əzbəri olan uşaq şeirləri
ilə yanaşı, ən məşhur satiraları,
hekayəsi, bəzi məqalələri, qələm
yoldaşı Abbas Səhhətə yazdığı iki
məktubu və məktəb dərsliklərində
adı şəkilən bütün əsərləri toplanıb.
7+, 126x190 mm, 188 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Tıq-tıq xanım
Abdulla Şaiq

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixində şair, yazıçı, dramaturq,
ədəbiyyatşünas, görkəmli
maarif və mədəniyyət xadimi
kimi tanınan Abdulla Şaiq
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının
yaradıcılarından biri, milli uşaq
teatrının banisidir. Ömrünü xalqın
maariflənməsinə həsr edən yazıçı
zəngin bir yaradıcılıq yolu keçərək
ən çox uşaqlar və gənclər üçün
yazıb-yaratmışdır ki, həmin əsərlər
məktəblərdə indi də tədris edilir.
"Tıq-tıq xanım" kitabında onun
uşaqlar üçün yazdığı əsərləri –
lirik şeirləri, mənzum nağılları və
poemaları toplanıb.

7+, 126x190 mm, 228 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Kiçik qəhrəman
Abdulla Şaiq

"Kiçik qəhrəman" kitabında onun
uşaqlar və gənclər üçün yazdığı
əsərləri – hekayələri və təmsilləri
toplanıb.
"Abdulla Şaiqin çoxşaxəli
fəaliyyətinin böyük bir qismi
Azərbaycanda maarifçiliyin
müxtəlif sahələri ilə bağlı
olmuşdur. Ali və orta təhsil
məktəbləri üçün onlarla
dərsliyin müəllifi olmuş Abdulla
Şaiqin uzunmüddətli pedaqoji
fəaliyyəti milli təhsilimizin yeni
mərhələyə yüksəlişində mühüm
rol oynamışdır," – Heydər Əliyev,
ümummilli lider

10+, 126x190 mm, 228 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Gözəl Bahar
Abdulla Şaiq

"Gözəl Bahar" kitabında onun
uşaqlar və gənclər üçün yazdığı
əsərləri – pyesləri toplanıb.
"Şaiq kimdir? İyirmi ildən bəridir
ki, bütün Azərbaycan gəncliyi
pək gözəl tanıyır. Əvət, hər kəscə:
o, çalışqan və təcrübəli bir alim,
həssas, nazik bir şair, xüluq
səmimi bir insandır. Fəqət məncə:
O, gözəçarpan bir çox ulduzlu
varlıqlardan daha böyük, daha
möhtərəmdir," – Hüseyn Cavid,
yazıçı-dramaturq

7+, 126x190 mm, 228 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Yay səhəri
Abbas Səhhət

XX əsr Azərbaycan
klassiklərindən biri, Abbas
Səhhətin "Yay səhəri" kitabında
şairin ən məşhur şeirləri, təmsilləri,
hekayələri və pyesləri toplanıb.
Abbas Səhhət ədəbiyyat və
mədəniyyət tariximizə məşhur şair,
peşəkar tərcüməçi, uşaq yazıçısı,
həkim, görkəmli müəllim və
maarif xadimi, tənqidçi və publisist
kimi daxil olmuşdur.
A.Səhhətin Azərbaycan maarifi və
uşaq ədəbiyyatının inkişafındakı
xidmətləri böyükdür. Cavan
yaşlarından ömrünün sonuna
qədər müəllimlik edən, dərsliklər
yaradan şair uşaq və gənclər üçün
müxtəlif janrlarda əsərlər yazmış,
milli uşaq ədəbiyyatının ən gözəl
nümunələrini yaradan klassiklər
səviyyəsinə yüksəlmişdir.
11+, 126x190 mm, 168 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Məni itirməyin
İsmayıl Şıxlı

"Məni itirməyin" kitabında xalq
yazıçısı İsmayıl Şıxlının əfsanə və
rəvayətləri, hekayələri və cəbhə
xatirələri yer alır.
İsmayıl Şıxlının bütün əsərləri
maraqla oxunur, qələmə aldığı
hadisələr uydurma deyil, gerçək
həyatdan götürülüb. Hamısı
yazıçının nə vaxtsa gördüyü,
eşitdiyi, yaxud iştirakçısı olduğu
əhvalatlardır. Sadəcə, janrın
tələblərinə riayət etməklə bədii
təxəyyülün süzgəcindən keçib.
Bu əsərlərdə mənəvi-əxlaqi
dəyərlər, həyat reallıqları, insan
psixologiyası əks olunur.
13+, 126x190 mm, 412 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Ac həriflər
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

Nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas,
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
klassik hekayə və dram əsərləri ilə
ədəbiyyat tarixində özünəməxsus
iz buraxıb. “Ac həriflər” kitabında
yer alan “Ağa Məhəmməd şah
Qacar”, “Pəri cadu”, “Baba
yurdunda” dram əsərləri ictimaisosial konfliktin kəsərinə, ehtiraslı
xarakterlərinə, romantik-dramatik
ruhuna görə monumentalromantik teatr məktəbinin
tərəqqisində mühüm rol oynayıb.
Onun “Ac həriflər”, “Millət
dostları” səpkili komediyaları
realist aktyor məktəbinin
formalaşmasında teatrların
repertuarlarında dəyərli yer tutub.

13+, 126x190 mm, 416 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Bomba
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

Realist Azərbaycan ədəbiyyatının
görkəmli simalarından biri,
yazıçı, dramaturq, pedaqoq,
ədəbiyyatşünas, dirijor, əməkdar
incəsənət xadimi Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyev ədəbiyyat
tarixinə klassik hekayələri və faciə
əsərləri ilə daxil olub. “Bomba”
kitabında onun seçmə hekayələri
toplanıb. Məzmun baxımından
cəmiyyətdəki naqisliklərə,
mənəvi-əxlaqi eybəcərliklərə qarşı
çevrilmiş hekayələri, eyni zamanda
özlərinin yığcamlığı, gözəl üslubu
və dilinin aydınlığı, zənginliyi, xalq
danışığına, folklor ədəbiyyatına
yaxınlığı ilə diqqəti cəlb edir.
13+, 126x190 mm, 260 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Qaraca qız
Süleyman Sani Axundov

Maarifpərvər ədib Süleyman
Sani Axundovun məktəbə, elmə
və təhsilə çağıran əsərlərinin
əsas, nümunəvi qəhrəmanları
müəllimlərlə maarifçilər, xeyirxah
ziyalılarla nəcib tələbələr,
məsum uşaqlarla müdrik qocalar
olmuşdur. Süleyman Sani olduqca
həssas, şagirdlərin qəlbinə yol
tapa bilən ustad müəllim idi.
“Qaraca qız” kitabında özünün
yüksək mənəvi keyfiyyətləri,
qabaqcıl fikri, ensiklopedik biliyi,
ciddiliyi, səmimiliyi, tələbkarlığı
ilə ictimaiyyətin dərin hörmətini
qazanmış, geniş psixoloji, pedaqoji
biliyə malik ədibin “Qorxulu
nağıllar”ı və “Uşaqlıq xatirələri”
toplanıb.
12+, 126x190 mm, 272 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Könlüm Qarabağdadır
Teymur Elçin

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının
istedadlı nümayəndələrindən
olan Teymur Elçinin yaradıcılığı,
ədəbiyyatın sözügedən
sahəsinin prinsiplərinə uyğun
olaraq, uşaqların maraq və
əyləncəsinə, zehni və nitq
inkişaflarına, dünyagörüşlərinin
formalaşmasına, maariflənməsinə,
düzgün istiqamətdə və milli
ruhda böyüməsinə xidmət edir,
onlara mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlər
aşılayır. “Könlüm Qarabağdadır”
kitabında şairin yaradıcılığından
məhz bu kontekstdə əhəmiyyət
kəsb edən seçilmiş örnəklər
toplanılmışdır.
10+, 126x190 mm, 356 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Yasəmənim
Tofiq Mahmud

Bütün həyatını, ömrünü uşaq
ədəbiyyatına, mətbuatın inkişafına,
balalarımızın, gənclərimizin
təlim-tərbiyəsinə, onların
dünyagörüşünün formalaşmasına
həsr edən, “Göyərçin” jurnalının
baş redaktoru olmuş Tofiq
Mahmudun “Yasəmənim”
kitabında onun şeirləri, poemaları,
hekayələri, nağılları, əfsanələri və
povesti toplanıb. Tofiq Mahmudun
şeirlərində insan sevgisi dil açıb
danışır. Təbiətin əşrəfi sayılan
bu varlığın ünvanına müəllifin
münasibəti sonsuz məhəbbətdən
don geyinir. Klassiklər səviyyəsinə
yüksəlmiş şairin əsərlərində sevgi,
həyat eşqi, gözəllik, vətənpərvərlik
duyğuları sonsuzdur.
10+, 126x190 mm, 384 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Biletsiz sərnişin
Xanımana Əlibəyli

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının
inkişafında böyük xidmətləri
olmuş Xanımana Əlibəylinin
“Biletsiz sərnişin” kitabında onun
şeirləri və tapmacaları toplanıb.
Xanımananın əsərləri uşaqlarda
vətənə məhəbbət, insan əməyinə
və istedadına ehtiram, təbiət
gözəlliklərinə vurğunluq, ataya,
anaya, müəllimə, ümumiyyətlə
böyüklərə hörmət, özündən
kiçiklərə şəfqət, mehribanlıq,
dostluqda dəyanət, kamil insan
üçün yad olub onun şəninə,
ləyaqətinə söz gətirən eybəcər
hallara nifrət kimi çox gərəkli
duyğular aşılayır.
10+, 126x190 mm, 388 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

YENİYETMƏLƏR ÜÇÜN
Külək-Yel kürəsinin şahzadəsi
Xülya Cəfərova

Əsər oxucunu yaşadığı dünyaya
kənardan – Yel kürəsindən
baxmağa sövq edir. Bu zaman isə
onu Külək müşayiət edir. Külək
Yel kürəsini və onun mərkəzi
Bakını xilas etmək üçün atası
İşığa yardım etmək istəyir. Lakin
buna müvəffəq olmaq heç də asan
deyil. Romanda Bakı şəhəri, Qız
qalası, İçərişəhər, Bayıl qəsri,
Atəşgah, Qobustan və digər tarixi
məkanların mistik obrazı oxucuya
təqdim olunub.

12+, 131x203 mm, 180 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Külək – Bozqurdun sirri
Xülya Cəfərova

“Külək – Bozqurdun sirri”
əsərində seriyanın ilk kitabında
təsvir olunan mübarizə fərqli
məkanda davam edir. Əsərin
əsas qəhrəmanı Külək artıq
böyüyüb və indi təkcə vətəni Yel
kürəsini yox, həm də buzların
əsir aldığı anası Umayı, Mirvari
planetini də xilas etməlidir. Bütün
kainatı gözləyən təhlükədə isə
ona ən böyük himayədarı və
qoruyucusu Bozqurd, şahzadə
İnci və fövqəlgüclərə malik insan –
Qaya kömək edəcək. Bəs görəsən
Külək öz məqsədinə nail olub
onunla açıq savaşa girməkdən
çəkinən məkrli düşmənə qalib gələ
biləcəkmi?
12+, 131x203 mm, 200 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Yalov və And ağacı
Kamran Əlioğlu, Fərid Qorxmazoğlu

On beş yaşlı Yalov öz yaşıdlarına
bənzəmir, dəcəlliyi ilə kənddə
ad çıxarıb, sözə baxmır, hamı
ondan gileylidir. Atası onu
cəzalandırmaq üçün alaçıqda
tənha yaşayan babasının yanına
göndərir. Yalov babanın yanında
darıxacağını düşünür, çünki
başına nə gələcəyindən xəbərsizdir.
Babası ona təhlükəli və mühüm
tapşırıq verir. Lakin ...

13+, 131x203 mm, 96 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Ялов и Клятвенное дерево
Кямран Алиоглу,
Фарид Горхмазоглу

Пятнадцатилетний Ялов не похож
на своих сверстников, он известен
своей шалостью, непослушанием,
все жалуются на него. В наказание,
отец отсылает его к дедушке,
который живет один в лачуге.
Ялову кажется, что он будет
скучать у дедушки, ведь он ещё
не знает о событиях, которые
произойдут с ним. Дедушка даёт
ему важное и опасное поручение.
Однако мальчик и в этот раз
поступает по-своему, он не идёт
прямиком к хану.

13+, 131x203 mm, 96 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Möcüzə
Rakel Palasio

Biçer məktəbinə təzə şagird gəlir.
Avqust Pullmen burada 5-ci sinifdə
oxumalıdır. Əslində hər bir uşaq
özünü təzə məktəbində narahat
hiss edir. Əgər Avqustun indiyədək
heç vaxt əsl məktəbə getmədiyini
nəzərə alsaq, deməli, onun üçün
ikiqat çətin olacaq.
Əlbəttə, təzə məktəb təzə
dostlar deməkdir. Amma dərd
burasındadır ki, Avqustla dostluq
etmək istəyən uşaqların sayı o
qədər də çox deyil. Çoxu ondan
qaçır. Çünki 10 yaşlı bu adi uşağın
həddən artıq qeyri-adi sifəti var.

12+, 131x203 mm, 360 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
İlk son gün
Dorian Sirrouni

Yayda tanış olduğu yeni
dostu Kevindən ayrılmaq
istəməyən Heylinin ən böyük
arzusu tətilin heç bitməməsi,
sahildə həmişəlik qalmaqdır.
Əşyalarını toplayarkən təsadüfən
çantasından tapdığı boyaların
onun həyatını dəyişəcəyi, arzusunu
gerçəkləşdirəcəyi 12 yaşlı rəssam
qızın ağlına da gəlmir. Əslində
hər şey onun istədiyi kimidir,
sahildə keçirdiyi son gün hər dəfə
yenidən başlayır. Bəs görəsən,
Heyli xoşbəxtdirmi? Onun
ətrafındakılar zamanda ilişib
qalmaq istəyirlərmi?
10+, 131x203 mm, 172 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

ƏJDAHA QARDAŞLIĞI
Şirvanşahların xəzinəsi
Mürşüd İsmayılzadə

Hər şey Əlinin babası
İsmayıl Sarqanın təsadüfən
vəziyyətinin pisləşməsi və
xəstəxanaya düşməsi ilə
başlayır. Əjdaha təsvirlərini
çəkməyi çox sevən rəssam
İsmayıl babanın sirri bu
hadisədən sonra açılır və Əli
ilə dostu Fərhad özləri də hiss
etmədən müəmmalı, qəribə,
eyni zamanda təhlükəli
bir macəranın iştirakçısına
çevrilirlər.
13+, 145x210 mm, 152 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı

Sənin ilk biş-düş kitabın
Səltənət Zülfüqarova

Yemək hazırlamaq asan iş
deyil, lakin çətin də deyil.
Mətbəxdə ilk təcrübənin uğurlu
olmasından çox şey asılıdır.
"SƏNİN İLK BİŞ-DÜŞ
KİTABIN" sayəsində ilk dəfə
fərqli yemək hazırlamaq istəyən
yeniyetmə və gənclər mətbəx
təcrübəsinə yiyələnəcəklər. Bu
işin əlifbası sayıla bilən əsas
tövsiyyə və məlumatlar, asan və
tez hazırlanan reseptlər yemək
hazırlamaq prosesini maraqlı,
əyləncəli, yaradıcı məşğuliyyətə
çevirəcək.

13+, 148x210 mm, 124 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Kağız sehrbaz
Çarli N. Holmberq

Seoni Tvil könülsüz halda
sehrbaz Emeri Teynin
evinə gəlir. “Tagis Praff”
məktəbində sehrbazlıq
təlimini başa çatdırdıqdan
sonra onun, arzuladığı kimi,
metal sehrbazı yox, kağız
sehrbazı olmasına qərar
verilir.
Beləliklə, Seoni məcburən
kağız sehrini öyrənməli
olur. Bu onun ömürlük
sənəti olacaqdı. Müəllimi
Maq Emeri Teyn ona kağız
sehrbazlığını öyrədir. Tezliklə
Seoni görür ki, Emeri Teyn
onun fikirləşdiyindən də
maraqlı adamdır.
15+, 131x203 mm, 196 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

“Cek Templer” seriyası
Əcinnə ovçusu Cek Templer
Ceff Qunhus

Bu kitabı oxuyanlar istəristəməz əcinnələr dünyasına
düşür, əcinnə ovçusuna
çevrilir. Əcinnələr isə hər
yerdədir. Unutmayın ki, bu
kitabı hər kəs oxuya bilməz,
yalnız cəsurlar onu oxuyub
qalib gəlir!
14+, 131x203 mm, 152 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Cek Templer Əcinnə Ovçusu
Akademiyasında
Ceff Qunhus

Cek Templer dəhşətli
təhlükələrlə dolu Əcinnə Ovçusu
Akademiyasındadır! Dünyanın
qəhrəman xilaskara ehtiyacı
var... Cek Templerin əcinnələrlə
döyüşünə sən də qoşul! Unutma,
nə olursa-olsun, borcunu yerinə
yetirməlisən!
14+, 131x203 mm, 248 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Cek Templer və
vampirlərin lordu
Ceff Qunhus

Artıq ən təhlükəli səyahət
gəlib çatdı. Qəhrəmanımız
ən dəhşətli qüvvələrlə,
vampirlərlə döyüşməli, onların
lordunda olan Qüds daşını
əldə etməlidir. Ona qoşulan
oxucular Cek kimi həmin
dünyanın bir parçası olacaq!
14+, 131x203 mm, 288 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Cek Templer və
qulyabanıların lordu
Ceff Qunhus

Bu dəfə qəhrəmanımız
Qulyabanıların lorduna
məxsus Qüds daşını ələ
keçirmək üçün təhlükəli
mübarizəyə başlayır.
Səfərin əvvəlində öncəgörən
Kahinin dedikləri özünü
doğruldacaqmı? Cek Templer
bu dəfə sadiq dostlarından
hansını qurban verməli
olacaq?
14+, 131x203 mm, 208 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı

Cek Templer və
şeytanların lordu
Ceff Qunhus

Cek Templer və dostları bu
dəfə Qüds daşını əldə etmək
üçün Yeraltı dünyaya enib
Şeytanların lorduna qarşı
vuruşmalıdırlar. Yeraltı
dünyanın girişini qoruyan
rahiblər Cekə öz şərtlərini
deyirlər. Bəs Cek və dostları
şeytanların dünyasından geri
qayıda biləcəkmi?
14+, 131x203 mm, 248 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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BƏDİİ KİTABLAR

Джек Темплер.
Охотник на монстров
Джефф Ганус

Если ты держишь эту книгу
в руках, то я полагаю, ты уже
являешься охотником на
монстров или собираешься стать
им. Но если ты не охотник на
монстров, немедленно отложи
книгу в сторону!
Эту историю могут читать
не все. Когда я услышал, что
отрывки из нее переписаны
и распространены среди тех,
кто не является охотником,
я почувствовал себя
оскорбленным. Я нашел и
уничтожил сотни незаконных
копий этой книги. Но не думаю,
что смог найти все.
14+, 131x203 mm, 280 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Джек Темплер и Академия
охотников на монстров
Джефф Ганус

За день до того, как ему
исполнилось четырнадцать лет,
Джек Темплер с трудом спасается
от атаки монстров, пытающихся
убить его, и покидает родину,
чтобы найти отца и узнать правду
о своем прошлом. Вместе с
друзьями Уиллом и Ти-рексом, а
также таинственным охотником
на монстров, надеясь найти там
ответы на свои вопросы. Но
кое-что Джеку еще неизвестно:
в Академии будут такие опасные
приключения, которые ему даже
не снились.
14+, 131x203 mm, 280 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Джек Темплер
и Лорд вампиров
Джефф Ганус

В третьей книге Джек отправляется
на поиски пяти Иерусалимских
камней, которые принадлежали
его предкам – тамплиерам. Только
найдя и обьеденив все Камни,
можно уничтожить Лорда Тьмы
Рене Лукре, держащего в темнице
отца Джека и готовящегося к
войне против человечества.
Камни были разделены между
пятью лордами Сущих. Получить
их будет нелегко Джек и его
друзья начинают поиски с
могущественного и ужасного
Лорда Вампиров. Судьба
мира в руках Джека. На этот
раз предстоит очень сложное
испытание.
14+, 131x203 mm, 308 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Джек Темплер
и Лорд оборотней
Джефф Ганус

Джек Темплер, недавно
сразившийся с Лордом
Вампиров в подземных
катакомбах Парижа,
отправляется на самое
трудное задание. Следующий
Иерусалимский Камень
находится у Лорда оборотней.
Побег из логова вампиров
дорого стоил группе. Ева
борется за свою жизнь.
Единственный способ спасти
ее – это завершить задание и
обьеденить все Камни.

14+, 131x203 mm, 208 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Ceymi Bastedonun kitabları
Gecə qırğısı
Ceymi Bastedo

Amazondan Akrtikaya
təkbaşına səyahət edən qırğı
And dağlarının zirvəsində,
Meksika vulkanlarının odlu
kraterinin üstündə qanad çalır
və indiyə qədər heç bir qırğının
görmədiyi şimala üz tutur…
15+, 133x190 mm, 254 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Kövrək buzlar üstündə
Ceymi Bastedo

Arktikada bir yeniyetmənin
öldürülməsi şübhələrə səbəb
olur. Altı günlük tufanda
kəndlilər az qala hər kölgəni
qütb ayısı zənn edirlər. Bu
zaman Eşli ilə əfsanəvi qütb
ayısı Nanurlukun ruhu
arasında mənəvi əlaqə yaranır.
15+, 288x190 mm, 254 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı

Macəra kitabları
Şahin və Şəhlanın sərgüzəştləri
Aqşin Cəfərov

Şahin və Şəhlanın həyatında
yeni, qəribə dostlar peyda
olur – danışan dibçək və pişik.
Onlar birlikdə kompyuterlərin
içinə, texnologiyalar aləminə
səyahət edirlər. Amma
macəralar bununla bitmir.
14+, 131x203 mm, 316 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Kevin Bruksun kitabları
Əsl Həqiqət
Kevin Bruks

Görəsən, niyə Travisin
avtomobil qəzasında həyatını
itirmiş valideynləri itkin düşmüş
bir oğlanın sağ olduğunu təkidlə
iddia edirdilər? Bu suala cavab
axtararkən şübhələri təsdiqləyən
qorxunc faktlar ortaya çıxır.
14+, 130x197 mm, 336 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
İlan tələsi
Kevin Bruks

Özəl təhqiqatçı Travis
Delaney nəhayət,
valideynlərinin qatilinin izinə
düşüb. Bu dəfə çətin sual
yaranır – özünü xilas etməli,
yoxsa sevdiyi birinə görə
həyatını qurban verməlidir?
14+, 130x197 mm, 416 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı

Təhlükə oyunu
Kevin Bruks

Bir il qabaq valideynlərini
avtomobil qəzasında itirən
Travis Delaney bunun qəza
olduğuna inanmır. Şübhələrinin
dalınca gedən oğlan quldur
dəstələri, cinayətkar polis və
gizli təşkilatlarla qarşılaşır.
14+, 130x197 mm, 368 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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“Arxeoloji salnamələr” seriyası
Nefertiti cəvahiratının sirri (I kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Macəra! Kəşf! Sirr!
Hər şey Misirdə yeni məqbərənin
kəşf olunması barədə qəzetdə
çıxan məqalə ilə başlandı. Bundan
sonra hadisələr ard-arda davam
elədi. Arxeologiya ilə az da olsa
maraqlanan hər kəs Qahirəyə
yollandı. Şəhərin izdihamlı
küçələri və səhranın qumları çılğın
təqibin şahidi oldu.
Nefertiti haqqında əfsanəni kim
öyrənəcək? Məqbərədəki sarkofaqı
kim çıxardı? Sirli Kressida Finç
əslində kimdir?
Ən əsası, cəvahiratı ilk tapan kim
olacaq?
12+, 145x205 mm, 220 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Atlantların xəzinəsi (II kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Sirr! Dəyərli xəzinə! Sensasiya!
Günəş, qızılı qum və zümrüdü
dəniz... Ah! Yunanıstanda tətil
maraqlıdır! Bu nədir, lənətlənmiş
qədim gemma burada nə gəzir?
Professor Flemminq kimdir?
Bəs Moyra Roditi nəyə görə
qəhrəmanları təqib edir?
Ostrovskilər növbəti dəfə xəzinə
axtarışına başlayırlar. Əlbəttə ki,
Qardnerlər və Ofeliya xanım da
onları müşayiət edir. Balıqçı Spiros
Dimitriousun dediklərini tərcümə
edən də var:
– Babam nəsildən-nəslə ötürülən
əfsanəni xatırlayır. Deyir ki...
12+, 145x205 mm, 208 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Böyük magistrin sirri (III kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Sirlər! Məxfi təşkilatlar! Təhlükə!
Polşada yay tətili əyləncəli başladı!
Meşə, çəmənlik, ağaclardan dərilən
təzə meyvələr... Hələ cəngavərlik
turniri yarışlarını heç demirik. Yəni
dostlar bütün tətil müddətində
darıxmazlar. Lakin gözlənilməyən
hadisələr bir-birini əvəz etdi...
Bartek, Anya və dostları gizli
otağa girəndə qapını arxadan
bağlayan kim idi? Bəlkə, bu, Rışard
dayının seyfindən oğurluq edən
adam idi? Bəs Vyanada kim ölüm
təhlükəsi ilə üzləşəcək? Bu sualların
cavabı hansı böyük sirrin açarıdır?
Ostrovskilər və Qardnerlər əfsanəvi
təbərrük qabını axtarmağa
başlayırlar.
12+, 131x203 mm, 360 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Qızıl əjdahanın lənəti (IV kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Əfsanə! Lənət! Oğurluq!
"Christie's" hərrac evində
maskalanmış ninzalar yapon
rəssamların əsərlərindən ibarət
kolleksiyanı oğurlayırlar. Özü
də bunu hərrac vaxtı edirlər!
Bütün London bu hadisədən
danışır! Bəs oğurluğun arxasında
kim dayanıb? Yapon mafiyası?
Qardnerlərin bu məsələ ilə bağlı
öz fərziyyəsi var. Cek Foks da işə
qarışanda məsələ daha təhlükəli
olur. Sonra isə Qardnerlər ailəsi
itir! Bəlkə, onları oğurlayıblar?!
Barteklə Anya bir dəqiqə
belə gözləyə bilməzlər! Onlar
dostlarına yardım etmək üçün...
Yaponiyaya yollanırlar!
12+, 145x205 mm, 244 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Almaz vadisinin sirri (V kitab)
Aqneşka Stelmaşık

İstintaq! Xəzinə ovçuları!
İntiqam! Barbara xala qış
tətilini keçirmək üçün Anya və
Barteki Tasmaniyaya dəvət
edəndə onlar başlarına nələrin
gələcəyini təsəvvür edə bilməzdilər.
Jurnalist Barbara bacısı uşaqları
üçün maraqlı məşğuliyyət də
planlaşdırmışdı – qızıl axtarışı!
Lakin tezliklə ailəvi tətil
Ostrovskilərin apardığı istintaqa
çevrilir. Axtarışlar nəticəsində
onlar neçə əsr əvvəl baş vermiş
faciəvi hadisənin üstünü açırlar.
Deyəsən, həqiqətin üzə çıxmasını
istəməyənlər də var...
12+, 145x205 mm, 228 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Asqardın itmiş açarı (VI kitab)
Aqneşka Stelmaşık

Sirli runlar! Təqib! Təhlükə!
Volin adası Anya və Bartek üçün
əsl cənnətdir! Təsadüfən Helenka
ilə tanış olandan sonra vəziyyət
tamamilə dəyişir. Xəzinə və şübhəli
insanların gecə çayın dibindən
qəribə sandığı çıxarma görüntüsü
onları düşündürür. Qardnerlərlə
Bornholmdakı görüş onların
yeni macəralara iştahalarını
artırır. Lakin professor Raqnar
Stormun itkin düşməsi, həmçinin
tanımadıqları kişinin qayadan
özünü dənizə atması onları
qorxudur.
Bu xəzinəyə görə belə risk etməyə
dəyərmi?
12+, 145x205 mm, 228 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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“Gənc Şerlok” seriyası
Ölüm buludu
Endryu Leyn

On dörd yaşlı Şerlok Holmsun
həyatı suluqlu yaralarla örtülmüş
insan cəsədi tapdıqdan sonra
həmişəlik dəyişir. Şerlokun cəsarəti,
məntiqi və macəra həvəsi onu
təhlükəli səfərə sürükləyir - sakit
kənd həyatından ayırıb, odlualovlu London limanlarına, insan
oğurluğu və casusluqla dolu
təhlükəli küçələrə, Britaniyanın
taleyini həll etməyə qadir dəhşətli
sui-qəsd planının içinə atır.

14+, 131x203 mm, 268 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Qırmızı zəli
Endryu Leyn

Şerlok Holms yetkin insanların
sirr saxladıqlarını bilir. Lakin hər
kəsin ölmüş bildiyi dünyanın ən
tanınmış qatilinin əslində, Surreydə
yaşadığını aşkarlayacağını heç
ağlına belə gətirməzdi. Əgər
həqiqəti heç kim demirsə, o zaman
özün onu öyrənmək üçün risk
etməlisən. Beləcə, Şerlok ölüm
saçan qarmaqarışıq hörümçək
torunun mərkəzinə düşür, ölümlə
həyatın burun-buruna gəldiyi
Amerika macərası başlayır.

14+, 131x203 mm, 288 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Qara buz
Endryu Leyn

Qardaşı Şerloku Londona dəvət
edir. Görüş yerinə çatanda qardaşı
Maykroftu əlindəki bıçaqla meyitlə
üz-üzə dayanmış vəziyyətdə görür.
Maykroft qətl hadisəsinə görə həbs
oluna bilər. Lakin Şerlok onun
qatil olduğuna inanmır. Sirli qətlin
üstünü açmaq, qardaşının günahsız
olduğunu sübuta yetirmək və əsl
günahkarı tapmaq üçün dəlillər
axtarışında Şerlok Londondan
Moskvaya gəlib çıxır. O, qardaşına
bəraət qazandıra biləcəkmi?

14+, 131x203 mm, 244 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Alovlu qasırğa
Endryu Leyn

Gənc Şerlok Holms çaşqınlıq
içindədir. Virciniya və Amius
Krou yoxa çıxıb. Onların evi sanki
tikiləndən bomboş olub. Bu sirli
işin üstünü açmaq cəhdləri Şerloku
Şotlandiyaya - insan oğruları,
goreşənlər və ölüləri idarə etdiyini
iddia edən insanla dolu daha sirli
yerlərə gətirib çıxarır.

14+, 131x203 mm, 300 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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İlan sancması
Endryu Leyn

Oğurlanaraq Çinə aparılmış
Şerlok müəmmalı hadisələrlə
üzləşir. Eyni zəhərli ilan şəhərin
müxtəlif hissələrində yaşayan üç
fərqli insanı necə sancıb öldürə
bilər? Onların ölümünü kim və nə
üçün istəyib? Cavab hörümçək
toruna bənzər diaqramlarda
gizlənib. Həmin diaqramların
deşifrə olunması isə daha böyük
təhlükələrə gətirib çıxara bilər.

14+, 131x203 mm, 232 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
İti bıçaq
Endryu Leyn

Gənc Şerlok Holms Qərbi
İrlandiyadadır. Lakin tətilə
getməyib. Qardaşı Maykroft
ölülərlə ünsiyyət qura
bildiyini iddia edən və öz
xidmətlərini ən yüksək qiymətə
satmağa hazırlaşan medium
araşdırır. Şerlok, Maykroft
və Avropa dövlətlərinin rəsmi
nümayəndələri həmin mediumun
ölülər dünyasının sirlərini
həqiqətən bilib-bilmədiyini
dəqiqləşdirməlidir.

14+, 131x203 mm, 288 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Daş kimi soyuq
Endryu Leyn

Gənc Şerlok Holms təhsil
dalınca Oksforda gəlir, lakin
meyitxanadan cəsəd hissələrinin
oğurluğu halları onun marağına
səbəb olur. Bu işin üstünü
açıb, cinayətkarları ifşa etmək
qərarına gəlir. Araşdırmalar onu
təhlükəli vəziyyətlərə salır, dolaşıq
məsələlərin tüğyan etdiyi
gecələr hərəkət edən evə gətirib
çıxarır. Şerlok bu dolaşıq kələfi
çözüb, möcüzəvi sirri aça
biləcəkmi?

14+, 131x203 mm, 256 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
Bir gecəyarısı
Endryu Leyn

Şerlokun anası ölüb, atası
Hindistanda itkin düşüb, bacısı
isə özünü qəribə aparır. Holmslar
ailəsi pərən-pərən düşür, heç
qardaşı Maykroft belə ailəni
bir yerə yığa bilmir. Sirli bir
qeybolma hadisəsi onu ailələrinin
parçalanacağı Misirə və Süveyş
kanalına aparıb çıxarır.

14+, 131x203 mm, 252 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Xanım Pereqrinin
qəribə uşaqlar üçün evi
Rensom Riqqz

Romanda 16 yaşlı Ceykobun
Uels sahillərindən uzaq bir
adaya səfəri və orada xanım
Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün
evinin xarabalığını tapması ilə
başlayan qorxulu macəra təsvir
olunur. Ceykob xaraba evdə
otaqları axtararkən burada
düşündüyündən də çox qəribəlik
olduğunu aşkar edir. Vaxtilə bu
evdə yaşayan uşaqlar təhlükəli
ola bilərdilər. Yaxud da xeyirxah
məqsədlə bu xəlvət adaya sığına
bilərdilər. Amma nə olursa olsun,
bu qədər vaxtdan sonra onların sağ
qalması mümkün deyildi. Köhnə
fotoların ağlasığmaz mistikası
ilə başlayan və dünyada 40-dan
çox dilə tərcümə olunan “Xanım
Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi”
əsəri yeniyetmələrin, gənclərin və
macəra sevən hər kəsin zövqünü
oxşayacaq.

14+, 131x203 mm, 342 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Gözəgörünməz varlıqlar şəhəri
Rensom Riqqz

Ceykob Portman və onun yeni
dostlarının "Xanım Pereqrinin
qəribə uşaqlar üçün evi"ndən
başlayan səyahəti dünyanın
qəribələr paytaxtı olan Londona
qədər uzanır. Onlar Londonda
öz sevimli qoruyucuları xanım
Pereqrinin dərdinə əlac tapa
biləcəklərinə ümid edirlər. Lakin
müharibənin viran qoyduğu bu
şəhərin hər tinində bir təhlükə
ilə qarşılaşırlar. Bu səyahət
zamanı Ceykob Portman qəribə
uşaqları təhlükəsiz yerə sağsalamat aparmaqla yanaşı,
Emma Bluma qarşı olan hissləri
barədə də qəti qərara gəlməlidir.
"Gözəgörünməz varlıqlar şəhəri"
oxucuları zəngin telepatiya və
zaman çənbəri dünyasına,
yeniyetmə "qəribələr", qorxunc
gözəgörünməzlər, qeyri-adi
heyvanlar aləminə aparır. "Xanım
Pereqrinin qəribə uşaqları"
seriyasının ilk kitabı kimi, bu
ikinci kitab da əvvəllər heç yerdə
nəşr olunmamış, həyəcanverici
fantaziyalar yaradan vintaj
şəkillərlə oxucunu heyrətləndirir.
14+, 131x203 mm, 384 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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Ruhlar
kitabxanası
Rensom Riqqz

14+, 131x203 mm, 342 səhifə, ağ-qara, yumşaq üz qabığı
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KOMİKSLƏR
“Cənab Şalvar” seriyası
Cənab Şalvar.
Şalvar, kamera, motor
Skot MakKormik

3 pişik – 3 bacı qardaş
pişiklərdən ikisi əkizdir.
Əkizlərdən biri – Cənab
Şalvar ən yaxşı film
müsabiqəsində iştirak edərək
Havay adasına səyahət
mükafatını qazanmaq istəyir.
Ancaq anasının tapşırdığı ev
işlərinin əlindən film çəkilişinə
başlaya bilmir. Nəhayət,
sonda filmi çəksə də...
6+, 131x203 mm, 128 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Cənab Şalvar.
Getmək vaxtıdır!
Skot MakKormik

Yay tətilinin son günüdür.
Anası Cənab Şalvarı lazer
oyununa aparmağa söz verib.
Amma əvvəlcə Cənab Şalvar
anasının tapşırıqlarını yerinə
yetirməlidir. Nəhayət, o, lazer
oyununa gedir. Görəsən,
orada daha çox əylənən
Cənab Şalvar olur, yoxsa
bacıları ilə anası?!

6+, 131x203 mm, 128 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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FOLKLOR
Hər günə bir nağıl
Tarık Demirkan

Dovşanlar niyə yayda
ağ, qışda boz kürk geyir?
Dənizin suyu niyə duzludur?
Eskimoslar Ayı tutmaq
istəyəndə nə baş verir?
Gənc kəndli gonbul
kralı necə arıqladır?
Yanvarın 1-dən dekabrın
31-dək hər gününüzü bir nağıl
oxumaqla keçirin!

7+, 200x275 mm, 508 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Elmi-kütləvi
kitablar
Yuxarı sinif şagirdləri, kollec və universitet tələbələri
əsasən elmi ədəbiyyat oxuyur. Buna görə də uşaqları
kiçik yaşlarından informasiya xarakterli kitablar oxumağa alışdırmaq lazımdır. Uşaqlar üçün seçdiyimiz
elmi-kütləvi ədəbiyyat nümunələri məktəbdə tətbiq
olunan kurikulumun tələblərinə cavab verir və uşaqları
müstəqil araşdırma aparmağa sövq edir.
Amerika İdarəetmə Assosiasiyası şirkətlərin uzunmüddətli uğur qazanması üçün “XXI əsrin vərdişləri”nin əhəmiyyətini qəbul edib. Bu vərdişlər aşağıdakılardır: tənqidi düşünmə, kreativlik (yaradıcı münasibət),
əməkdaşlıq və ünsiyyət. Uşaqlar bu vərdişləri real həyata dair məsələlərə tətbiq etməklə təkmilləşdirir. Bizim
informasiya xarakterli kitablarımız elə ehtiyatla seçilib
ki, onlar uşaqları təbiətdə və cəmiyyətdə olan cari
problemlərə alışdırır. Bununla yanaşı, onlara müasir elmin və informasiya texnologiyalarının bütün üsullarından istifadə etməklə müəyyən məlumatın təqdimatını
verməyi də öyrədir.
Erkən yaşlardan elmi ədəbiyyat oxumağın faydası
həm də odur ki, uşaqlar informasiya xarakterli kitabların hekayələrdən fərqini dərk edir. Onlar müxtəlif üsullarla oxunur. Başlıqlar, köşə yazıları, izahlı lüğət və indeks
uşaqlara belə bir yanaşma aşılayır ki, bu kitabları birbaşa oxuyub getmək olmaz. Yeni və çətin sözlər mətnlərin
içində qara hərflərlə verilir, onların mənası isə izahlı lüğətdə açıqlanır. Qrafiklər, xəritələr, fotoşəkillər və başqa infoqrafikalar məlumatları sadəcə nağıl kimi oxumaqla deyil, vizual şəkildə də çatdırır. “Böyük pişiklər” seriyasından
olan kitablarımız uşaqlara informasiyanı mövzusundan
asılı olaraq müxtəlif yollarla təqdim etməyi öyrədir.
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Beləliklə, bu kitablar uşaqları yaxşı oxucuya çevirməklə yanaşı həm də onlarda mühüm yazı vərdişləri
formalaşdırır. Biliklərin sürətlə yayıldığı və dayanmadan inkişaf etdiyi indiki texnologiya dövründə uğur
qazanmaq üçün vacib olan həlledici vərdişlər bunlardır: yeni informasiyanın sürətlə və dəqiqliklə qavranılması və həmin biliyin başqalarına çatdırılması.
“3 alma” uşaqlarla yanaşı, müəllim və valideynlər üçün də kitablar nəşr edir. Bu kitablar uşaqların
təlim-tərbiyəsi və təhsilinin təkmilləşməsi istiqamətində böyüklərə məsləhətlər verir. Bizim kitablarda
uşaqları mütaliəyə həvəsləndirmək, tətil zamanı onların vaxtını səmərəli təşkil etmək, hətta dünyaya
gəldiyi gündən etibarən uşaqlarla düzgün davranmaq, onların qidalanmasından tutmuş, zəruri həyat
vərdişlərinin aşılanmasına qədər hər şeyin ardıcıllıqla mənimsənilməsi, hər zaman gülərüz və pozitiv olması, doğulduğu, əcdadlarından ona miras qalan
Vətənə, mənsub olduğu millətə faydalı, savadlı, kamil və zəngin dünyagörüşünə malik övlad kimi yetişdirilməsi üçün həm valideynlərə, həm də müəllimlərə
peşəkar pedaqoji və psixoloji tövsiyələr əksini tapır.
“3 alma” inanır ki, ailədə əyləncəli mütaliə uşaqların
intellektual inkişafının açarıdır.
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APP KITABLAR

iDinozavr
Dinozavrlar geri qayıdır!
iDinozavr tətbiqi tiranozavr və velosiraptor kimi
nəsli kəsilmiş canlıları yenidən "həyata" qaytarır.
Ailə üzvləriniz və dostlarınızla birlikdə ekranda
Real görüntü dinozavrlarını seyr edin və bu anların
şəklini çəkib, hamını heyrətləndirin.
Heyrətamiz və gerçək dinozavrları evinizə dəvət
edin! Onların nəriltisinə qulaq asın!
"Real görüntü" tətbiqinə daxildir:
* Nəhəng tiranozavrı kəşf etmək;
* Velosiraptorlarla birlikdə ova çıxmaq;
* Pteranodonu uçurmaq.

4+, 270x234 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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UŞAQ FƏLSƏFƏSİ
Filosof uşaq
Nuran Direk

Yazıçı 8 yaşlı uşağın
gündəlik həyat təcrübələrinə
əsaslanaraq, insan haqları,
ədalət, azadlıq, xoşbəxtlik,
yaxşılıq, pislik, həqiqət,
doğru, səhv kimi məfhumlarla
bağlı suallar verir və bu yolla
uşaqların hökm çıxarmaq
bacarığını inkişaf etdirməyə
çalışır.
11+, 195x230 mm, 112 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Biləndər uşaq
Nuran Direk

Uşaqların əqli inkişafdan
qalmaması üçün onları elmi
və fəlsəfi düşüncə üsulları
ilə vaxtında tanış etmək
lazımdır. Kitab müxtəlif
elmlərlə tanış olan uşaqları
elmi düşüncənin xüsusiyyətləri
barədə fikirləşməyə dəvət edir.
11+, 195x230 mm, 120 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı

U

şaqlarla
fəlsəfə
Nuran Direk

Uşaqlarla fəlsəfə
Nuran Direk

Burada müəllif uşaqlara
tənqidi düşünməyin
imkanlarını təqdim edir,
onları bədii mətnlərlə
başlayıb fəlsəfi mətnlərə
keçərək düşünməyə və fəlsəfi
fikirlər yürütməyə çağırır.

12+, 195x230 mm, 172 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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RİYAZİYYAT
“İnfoqrafika” seriyası
Əhali haqqında infoqrafika
Kris Oksleyd

Bu kitabı oxumaqla dünya
əhalisinin cins tərkibi, yaşı, dini,
dili və coğrafi yaşayış yeri barədə
məlumat əldə etmək olar.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Ətraf mühit haqqında infoqrafika
Kris Oksleyd

Bu kitabı oxumaqla su sərfi,
elektrik enerjisinə qənaət, təkrar
istifadə, tullantılar barədə maraqlı
məlumatlar əldə etmək olar.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Hava haqqında infoqrafika
Kris Oksleyd

Hava haqqında infoqrafika
kitabını oxumaqla yağış, dolu, qar,
günəş, külək və havanın dəyişməsi
haqda digər məlumatları əldə
etmək olar.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Heyvanlar haqqında infoqrafika
Kris Oksleyd

Bu kitabı oxumaqla heyvanların
qidalanması, onların sürəti,
ölçüsü və yaşayışı barədə başqa
məlumatları əldə etmək olar.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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PEŞƏ SEÇİMİ
Mən böyüyəndə
Corcina Seqarra
Bernadett Kuksart

Kitabda uşaqların böyüyəndə
seçmək istədikləri peşələr
haqqında informasiya verilir.
Aktyor, tibb bacısı və ya dərzi
sənətini seçməsindən asılı
olmayaraq, istənilən peşəyə
yiyələnmək üçün uşaqlara
zəhmətkeş və səbirli olmaq
məsləhət görülür, onlar
illüstrasiyaların köməyilə əl
işləri hazırlayır, böyüyəndə
seçdikləri peşənin imkanlarını
kəşf edirlər.
6+, 232x274 mm, 96 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Когда я стану взрослым
Джорджина Сегарра
Бернадетт Куксарт

Независимо от того, выберут
ли дети профессию актера,
медсестры или служителя
зоопарка, они узнают, что
посредством упорной работы
и терпения смогут достичь
успеха в любой сфере. Яркие
иллюстрации дополняют
текст и демонстрируют мир
возможностей, где ручная
работа и игры помогают
исследовать различные роли,
которые детям предстоит
сыграть, когда они станут
взрослыми.
6+, 232x274 мм, 96 станиц, цветная, твердый переплет
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COĞRAFİYA
Süxurlar və torpaq
Şarlotta Culian

Kitab mühüm mövzulara aid
suallara cavab verməklə yanaşı,
şagirdlərə elmi üsullardan –
öncədən təxmin etmə, fərziyyə
irəli sürmə və nəticə çıxarma kimi
üsullardan istifadə etməyi öyrədir.
7+, 240x190 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Yer səthinin və
sinoptik xəritənin çəkilməsi
Meloni Voldron

Bu kitabı oxumaqla siz fiziki
dünyanın xəritələrdə müxtəlif
formalarda göstərilməsinin şahidi
olacaq və fiziki xəritələri oxumaq
bacarıqları əldə edəcəksiniz.
10+, 195x264 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Səhralar
Meloni Voldron

Burada Yer kürəsinin ən quraq
ərazilərindən bəhs olunur. Bu
maraqlı aləmin necə təbiətə malik
olduğunu öyrənin, səhralarda
yaşayan bitkilər və heyvanlar
aləmini yaxından tanıyın.
10+, 195x264 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Yer üzündə həyatın gələcəyi
Maykl Brayt

Dənizdə qulyabanılar varmı?
Kitabda hələ kəşf olunmayan
naməlum canlılardan bəhs olunur,
onların təsviri verilir, biomüxtəlifliyə
təsir edən amillərə və planetimizin
gələcək mənzərəsinə nəzər salınır.
11+, 195x254 mm, 48 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Turan və onun iti Barkonun səyahəti”
seriyası
Sahillərin tədqiqi
Anita Qaneri

Burada dünyada rast gəlinən
bütün sahillərin coğrafiyası,
onların təbii quruluşu,
qayalıq və qumlu sahillərin
yaranma səbəblərindən bəhs
olunur.

7+, 190x240 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Səhraların tədqiqi
Anita Qaneri

Səyahətçi bu dəfə quraq və
sərt iqlimə malik səhralara
səyahət edir, buranın bitkiləri
ilə tanış olur. Amma sən
demə, dünyada qumsuz
səhralar da var imiş...

7+, 190x240 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Mərcan riflərinin tədqiqi
Anita Qaneri

Dənizdə ən zəngin və
rəngarəng təbii yaşayış
məskəni olan mərcan rifləri
necə yaranır və onların
məhvinə səbəb olan nədir?
Mərcan riflərini əmələ gətirən
poliplər tikanları ilə kiçik
canlıları ovlayır…

7+, 190x240 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
132

ELMİ-KÜTLƏVİ KİTABLAR

Çayların tədqiqi
Anita Qaneri

Dünyada bütün ölkələrin
ərazisindən çaylar keçir. Ən
bol sulu, ən dərin, ən geniş, ən
uzun, bir sözlə, ən müxtəlif
çaylar barədə maraqlı faktlar
səyahətçinin dili ilə təqdim
olunur.
7+, 190x240 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Tropik meşələrin tədqiqi
Anita Qaneri

Tropik meşələrə harada
rast gəlinir? Bu meşələrin
xüsusiyyətləri hansılardır?
Tropik meşələrin məhvinin
səbəbləri nələrdir və bu
prosesin qarşısını necə almaq
olar?
7+, 190x240 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Dağların tədqiqi
Anita Qaneri

Yer üzündə dağlar formasına,
relyefinə, iqliminə görə çox
fərqlənir. Dağəmələgəlmə
prosesi necə baş verir? Dağlar
hansı canlı və bitki aləminin
məskənidir?

7+, 190x240 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Yerin relyefini öyrənirik” seriyası
Adalar
Elen Labrek

• Adalar necə yaranır?
• Süni ada nədir?
• Adalara harada rast
gəlinir?
“Adalar” kitabını oxumaqla
siz bu füsunkar relyef forması
haqqında hər şey, o cümlədən
onların necə və harada
yaranması, adalarda mövcud
olan bitki və heyvanlar aləmi
barədə ətraflı məlumat əldə
edəcəksiniz.

7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Dağlar
Kris Oksleyd

• Dağlar necə yaranır?
• Qırışıq dağ nədir?
• Dağın zirvəsi haradadır?
“Dağlar” kitabını oxumaqla
siz bu füsunkar relyef forması
haqqında hər şey, o cümlədən
onların necə və harada
yaranması, dağlarda mövcud
olan bitki və heyvanlar aləmi
barədə ətraflı məlumat əldə
edəcəksiniz.

7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Dərələr
Kris Oksleyd

• Buzlaq dərəsi nədir?
• Sualtı dərələrə harada rast
gəlinir?
Bu kitabı oxumaqla siz
dərələrdə mövcud olan bitki
və heyvanlar aləmi barədə
məlumat əldə edəcəksiniz.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Mağaralar
Elen Labrek

• Mağaralar necə yaranır?
• Mağaralara harada rast
gəlinir?
Bu kitabı oxumaqla siz
mağaraların yaranması,
buradakı bitki və heyvanlar
aləmi barədə ətraflı məlumat
əldə edəcəksiniz.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Vulkanlar
Kris Oksleyd

• Vulkanlar necə yaranır?
• Maqma nədir?
Bu kitabı oxumaqla siz
vulkanların necə və harada
yaranması barədə ətraflı
məlumat əldə edəcəksiniz.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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BİOLOGİYA
“Qida zəncirləri və şəbəkələri” seriyası
Tropik meşələrdə qida zənciri
Ancela Royston

• Amazon tropik meşəsinin
sahəsi nə qədərdir?
• Bütün qida zəncirlərinin ilk
halqası nədən ibarətdir?
• Tor-tor piton öz şikarını
necə öldürür?
Kitabda bu və daha çox
suallara cavab tapa bilərsiniz.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Çöllərdə qida zənciri
Ancela Royston

• Çəmən iti öz enerjisini hansı
qidalardan alır?
• Redusentlər nə üçün belə
əhəmiyyətlidir?
• Hansı heyvanlara ətyeyən
heyvanlar deyilir?
Kitabda bu və daha çox
suallara cavab tapa bilərsiniz.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Dağlarda qida zənciri
Ancela Royston

• Dünyanın ən yüksək dağ
zirvəsi hansıdır?
• Ətyeyən və otyeyən heyvanlar
hansılardır?
• Kondor nə ilə qidalanır?
Kitabda bu və daha çox
suallara cavab tapa bilərsiniz.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Okeanlarda qida zənciri
Ancela Royston

• Nəhəng ağ köpək balıqları
nə ilə qidalanır?
• Okeanlarda ən isti su
hövzələri haradadır?
• Şimal Buzlu okeanında
hansı heyvan əsas yırtıcı hesab
olunur
Kitabda bu və daha çox
suallara cavab tapa bilərsiniz.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Səhralarda qida zənciri
Ancela Royston

• Dünyanın ən böyük səhrası
hansıdır?
• Dovşanqulaq kisəlilərin
enerji mənbəyi nədir?
• Leşyeyən heyvanlar nə edir?
Kitabda bu və daha çox
suallara cavab tapa bilərsiniz.

7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Çaylarda qida zənciri
Ancela Royston

• Dünyanın ən uzun çayı
hansıdır?
• Ördəklər öz qidalarını suyun
içindən necə əldə edir?
• Mayböcəkləri ətyeyən
heyvandır, yoxsa otyeyən?
Kitabda bu və daha çox
suallara cavab tapa bilərsiniz.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Böyük pişiklər” seriyası
Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə:
müqayisə və qarşılaşdırma
Filip Simson

• Böyük pişiklərin əlamətləri
nədir?
• Böyük pişiklər harada
yaşayır?
• Müqayisə və
qarşılaşdırmanı göstərmək
üçün hansı sözlərdən istifadə
oluna bilər?
Kitabda dünyada olan böyük
pişiklər yarımfəsiləsinin
müxtəlif növləri bir-biri ilə
müqayisə olunur.

7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Bəbirin həyat dövrü:
hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası
Filip Simson

• Həyat dövrü nədir?
• Bəbir neçə il yaşayır?
• Hadisələrin ardıcıllığını
göstərmək üçün hansı
sözlərdən istifadə oluna bilər?
Kitabda bəbirlərin həyatının
doğulduğu andan yaşlanana
qədərki bütün mərhələləri
izah olunur. Mətnlər əsasən
hadisələrin ardıcıllığı və
cümlələrdə söz sırası nəzərə
alınmaqla yazılıb.

7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Pələnglər haqqında hər şey:
təsviri mətn
Filip Simson

• Pələnglərə haralarda rast
gəlinir?
• Pələnglər nə ilə qidalanır?
Kitabda pələnglər haqda
mühüm faktlar, fotoşəkillər və
diaqramlar vasitəsilə ətraflı
məlumat verilir.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Hepardları necə xilas edək?
Problem və həlli yolu
Filip Simson

• Hepardlar harada yaşayır?
• Hepardların yaşayış
məskənlərini necə qorumaq olar?
Kitabda müxtəlif səbəblərdən
nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzüzə qalan hepardların necə
qorunmasından bəhs edilir.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Şirlərin məskəni təhlükə
altında: səbəb və nəticə
Filip Simson

• Şirlərin yaşayış məskənləri
necə məhv edilir?
• Şirlərin yaşayış
məskənlərinin qorunması
üçün nə etmək olar?
Kitabda şirlərin yaşayış
məskənlərinin dağıdılması
nəticəsində onların
populyasiyasını gözləyən
təhlükələrdən bəhs olunur.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Qida zənciri reaksiyaları” seriyası
Arılar olmasaydı?
Syuzan Sleyd

Çöl ekosisteminə demək
olar ki, bütün qitələrdə
rast gəlinir. Burada saysızhesabsız bitkilər və heyvanlar
yaşayır. Bir heyvan növünün
məhvi nələrə səbəb ola bilər?
“Qida zənciri reaksiyaları”
seriyasını oxumağa davam
edin və arıların təbiətdəki
əhəmiyyətini kəşf edin.

7+, 249x254 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Dəniz samurları olmasaydı?
Syuzan Sleyd

Okean ekosistemi nəhəngdir.
O, planetimizin böyük
hissəsini əhatə edir. Orada
saysız-hesabsız heyvanlar və
bitkilər yaşayır. Bir heyvan
növünün yoxluğu nələrə
səbəb ola bilər? “Qida zənciri
reaksiyaları” seriyasını
oxumağa davam edin və
təbiətdə dəniz samurlarının
əhəmiyyətini kəşf edin.

7+, 249x254 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Lemminqlər olmasaydı?
Syuzan Sleyd

Tundra ekosistemi nəhəngdir.
O, şimal qütbünün böyük
hissəsini əhatə edir. Orada
saysız-hesabsız bitkilər
və heyvanlar yaşayır.
Bilirsinizmi, bir heyvan
növünün məhvi nələrə səbəb
ola bilər? “Qida zənciri
reaksiyaları” seriyasını
oxumağa davam edin və
lemminqlərin təbiətdəki
əhəmiyyətini kəşf edin.

7+, 249x254 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Boz canavarlar olmasaydı?
Syuzan Sleyd

Mülayim qurşaq meşələrinin
ekosisteminə demək olar ki,
bütün qitələrdə rast gəlinir.
Orada saysız-hesabsız
bitkilər və heyvanlar yaşayır.
Bilirsinizmi, bir heyvan
növünün məhvi nələrə səbəb
ola bilər? “Qida zənciri
reaksiyaları” seriyasını
oxumağa davam edin və
boz canavarların təbiətdəki
əhəmiyyətini kəşf edin.

7+, 249x254 mm, 28 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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KİMYA
“Mənim elmi tədqiqatlarım” seriyası
Mayelərlə təcrübələr
Kristin Teylor-Batler

• Fərziyyə nədir?
• Bütün mayelər qarışa
bilirmi?
• Suyu hansı alimlər öyrənir?
Müxtəlif mayelər haqda daha
çox məlumat əldə etməyinizə
yardım edəcək elmi metodları
öyrənmək üçün “Mayelərlə
təcrübələr” kitabını oxuyun.
Həyəcanverici və praktik
təcrübələr sadə anlayışları
gənc alimlərə izah edir.

7+, 195x220 mm, 32 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
Maqnit və metallarla
təcrübələr
Kristin Teylor-Batler

• Maqnit nədir?
• Elmi metodlar alimlərə necə
kömək edir?
• Maqnit bütün metalları cəzb
edirmi?
Maqnit və metallar haqda
daha çox məlumat əldə
etməyinizə yardım edəcək
elmi metodları öyrənmək
üçün “Maqnitlər və metallarla
təcrübələr” kitabını oxuyun.
Həyəcanverici və praktik
təcrübələr sadə anlayışları gənc
alimlərə izah edir.

7+, 195x220 mm, 32 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
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Bitkilərlə təcrübələr
Kristin Teylor-Batler

Bitkilər haqqında daha
çox məlumat almağımıza
yardım edəcək elmi metodları
öyrənmək üçün “Bitkilərlə
təcrübələr” kitabını oxuyun.
Həyəcanverici və praktik
təcrübələr sadə anlayışları gənc
alimlərə izah edir.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
Süxurlarla təcrübələr
Kristin Teylor-Batler

Müxtəlif daşlar haqda daha
çox məlumat əldə etmək üçün
“Süxurlarla təcrübələr” kitabını oxuyun. Həyəcanverici və
praktik təcrübələr sadə anlayışları gənc alimlərə izah edir.
7+, 195x220 mm, 32 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
Torpaqla təcrübələr
Kristin Teylor-Batler

Torpaq haqda daha çox
məlumat əldə etməyinizə
yardım edəcək elmi metodları
öyrənmək üçün “Torpaqla
təcrübələr” kitabını oxuyun.
Həyəcanverici və praktik
təcrübələr sadə anlayışları
gənc alimlərə izah edir.

7+, 195x220 mm, 32 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
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ASTRONOMİYA
“Yer kürəsi, kosmos və kainat” seriyası
Bu seriyanın kitabları elmi araşdırmaların keçmişini,
bu gününü və gələcəyini izah edir, astronom və
tədqiqatçıların Yer kürəsi, Günəş sistemi və sonsuz
Kainat haqdakı biliklərimizi necə artırdığını göstərir.

Alimlər kosmosu
necə tədqiq edirlər?
Robert Snedn

Bu kitab alimlərin kosmosu
teleskoplardan süni peyklərə,
zondlara və robotlara qədər
müxtəlif vasitələrin köməyi
ilə tədqiq etməsinin üsullarını
nəzərdən keçirir.

14+, 195x254 mm, 48 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
Həyat niyə Yer kürəsində
mövcuddur?
Endryu Solvey

Bu kitab Yerin həyat üçün niyə
əlverişli olduğunu izah edir.
Nəticədə həyatın insanların
ağlına belə gəlməyəcək
müxtəlif şəraitlərdə mövcud
olması məlum olur.

14+, 195x254 mm, 48 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
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Günəş sistemi haqqında
nə bilirik?
Yan Qrehem

Bu kitabda Günəş sisteminin
nədən ibarət olması, planetlərin
fərqli olmasının səbəbi,
həmçinin kometalar, asteroidlər
və cırtdan planetlər haqqında
bəhs edilir.
14+, 195x254 mm, 48 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
Ulduzlar və qalaktikalar
haqqında nə bilirik?
Con Farndon

Bu kitabda səmada
gördüklərimizin Kainatın
yalnız kiçik bir parçası
olması və oradakı ulduzların,
milyardlarla ulduz dəstələrinin
və qalaktikaların nəhəng
hörümçək toru kimi təşkil
olunduğu ətraflı izah edilir.
14+, 195x254 mm, 48 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
Kosmosun tədqiqi bizə
nə verir?
Nil Moris

Bu kitabda kosmik
tədqiqatların problemləri,
nailiyyətləri və təsadüfi
uğursuzluqlarından bəhs olunur,
habelə bizim kəşflərimizə
qoyulan sərmayə ilə əldə olunan
fayda müqayisə edilir.
14+, 195x254 mm, 48 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
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KULİNARİYA
Yaradıcı düşün
Ufuk Ceylan
Dilek Yördem Ceylan

Bu kitabda uşaqlar maraqlı
yeməklərin müxtəlif üsullarla
hazırlanması ilə tanış
olacaqlar. Əslində, yemək
bişirmək sadə bir layihənin
həyata keçirilməsidir. Bu
zaman analiz etmə, həll
yolunun müəyyənləşdirilməsi,
prosesin müəyyən addımlara
bölünməsi və qrup halında
iş kimi üsullardan istifadə
olunur. Kitab uşaqların
təbiətdən ilham alaraq
asanlıqla hazırlaya biləcəkləri
və bu zaman yuxarıda adı
çəkilən bacarıqlarını inkişaf
etdirəcəkləri əyləncəli yemək
reseptlərindən ibarətdir.

7+, 240x220 mm, 80 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
CEFF QUNHUS

CEFF QUNHUS
Ən çox satılan əsərlərdən
“Əcinnə ovçusu Cek Templer”in müəlliﬁ

T Ə N B Ə L OX U C U N U MÜTALİƏYƏ HƏVƏSLƏNDİRMƏK

TƏNBƏL
OXUCUNU
MÜTALİƏYƏ
HƏVƏSLƏNDİRMƏK
ATA OXUMAĞA LAQEYD OĞLUNDA
KİTABA MƏHƏBBƏTİ
NECƏ YARATDI...

Tənbəl oxucunu mütaliəyə
həvəsləndirmək
Ceff Qunhus

Burada kitab oxumağı
sevməyən uşaqları mütaliəyə
necə həvəsləndirmək
üsullarından bəhs olunur.
Müəllif praktik olaraq
tətbiq etdiyi üsulun effektiv
olduğunu iddia edir.

Valideynlər və müəllimlər üçün, 131x203 mm,
56 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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TARİX

Keçmişdən bu günə.
Dünyanın vizual tarixi
Piter Qouz

Bu kitab sayəsində böyük
partlayışdan bu günə qədər
dünya tarixini illüstrasiyalı
xronologiya şəklində
öyrənəcəksiniz. Burada
dinozavrlardan vikinqlərə,
misirlilərdən romalılara,
orta əsr cəngavərlərindən
səyyahlara qədər tarixin
bütün səhifələri qısa şəkildə
əks olunur. Böyük sərkərdələr,
sənətkarlar, yunan filosofları,
ilk yazı nümunələri, qədim Çin
sülalələri, Vəhşi Qərb, dünya
müharibələri və daha nələr
barədə maraqlı faktlardan
ibarət kitab praktik məlumat
əldə etmək üçün uyğun
vəsaitdir.

12+, 270x370 mm, 74 səhifə, bərk üz qabığı, rəngli
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AUTİZM
Tilli kimi bir qız
Autizmlə böyümək
Helen Beyts

Tilli kimi bir qız üçün həyat
getdikcə mürəkkəbləşir.
Məktəbə uyğunlaşmaq
çətinləşir, digərləri ilə
dostlaşmaq istəmir və deyəsən,
o, həqiqətən də sürprizləri
xoşlamır. Onu belə fərqli
edən nədir? Tilli böyüdükcə
özü də, ailəsi də onun digər
uşaqlardan fərqli olduğunu
anlayır. Psixoloq bu fərqin
səbəbini izah edəndən sonra
hamı artıq bu yolun Tillini
parlaq gələcəyə aparacağına
inanmağa başlayır...
7+, 148x210 mm, 68 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
Autizm haqqında
sual vermək olar?
Abi Raulins

Autizm nədir? Autizm
irsidirmi? Autizmli bir şəxslə
necə yaxşı dost ola bilərəm?
Kitab məktəblərdə autizmlə
bağlı maarifləndirici
müzakirələr zamanı uşaqların
ən çox verdiyi suallar və
onların cavablarından
ibarətdir. Bu kitab sadə dili,
əyləncəli illüstrasiyaları ilə
5-11 yaşlı uşaqlara (həmçinin
onların valideynlərinə,
müəllimlərə və terapevtlərə)
autizm haqqında danışmağı
və onu anlamağı öyrədəcək.
10+, 180x160 mm, 92 səhifə, rəngli, yumşaq üz qabığı
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Məlumatsorğu
kitabları
Hər evdə, sinif otağında, idarə və təşkilatda
məlumat-sorğu kitablarına ehtiyac olur. Müəyyən bir
sualın cavabını tapmaq üçün bu kitablara müraciət
edilir.
Uşaqların da məlumat-sorğu kitablarına ehtiyacı
var! Onlarda hansısa xüsusi bir sual yaransa, cavabı
məlumat-sorğu kitablarında tapa bilərlər. Bu kitablara lüğətlər, atlaslar, ensiklopediyalar və s. aiddir.
İspaniyanın paytaxtı hansı şəhərdir? İngilis dilində
“kitab”a nə deyilir? Ən çox ölkəsi olan qitə hansıdır?
Bu kimi sualların cavabını məhz lüğət, atlas və ya
ensiklopediyalarda tapa bilərik.
Məlumat-sorğu kitablarından istifadə etməklə
uşaqlarda informasiyanın necə – əlifba sırası ilə, tematik ardıcıllıqla və ya tamdan başlayıb onu tərkib
hissələrinə ayırmaqla təqdim olunması barədə təsəvvür formalaşır.
Əlifba sırası ilə verilmiş məlumatın axtarış üsulunu
öyrənmək uşaqların bilməli olduğu vacib məsələlərdən biridir. Lüğətə və indeksə müraciət etməklə bu
bacarığa yiyələnmək asanlaşacaq. Tematik ardıcıllıqla verilmiş kitabların dərk olunması uşaqlara özləri
üçün lazım olan məlumatı tapmaqda yardım etməklə yanaşı, həm də xüsusi bilik sahələrinin məzmununu öyrədir. Tamdan başlayıb tərkib hissələrinə ayrılan
məqalələri oxuyan uşaqlarda isə izahlı mətn yazmaq
qabiliyyəti formalaşır.
Məlumat-sorğu kitabları sadəcə hansısa sualın
cavabının tapılması üçün mənbə deyil. Onlar həm
də vərəqləyib nəzərdən keçirmək üçün əla əyləncə
vasitəsidir. Uşaqlar bu kitabların təsadüfən hansısa
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səhifəsini açıb oradan maraqlı məlumatlar əldə edə
bilərlər. Buradan elə inanılmaz faktları aşkar etmək
olar ki, uşaqların dünya haqdakı bilikləri artar və maraq dairələri genişlənər. Yaxud da onlar xüsusilə maraqlandıqları bilik sahəsinə, məsələn, kosmik səfərlər,
bizim eradan əvvəlki dövrdə həyat, heyvanların davranışları, qədim Misir və s. aid fəsli açıb oradakı məlumatları mənimsəyə bilərlər.
Uşaqlar məlumat-sorğu kitablarını oxumağa saatlarla vaxt sərf etməkdən məmnun qalırlar. Çünki bu
biliklərini valideynlərinə nümayiş etdirərək necə savadlı olmaları ilə öyünürlər.
Biz yeni məlumat-sorğu kitablarımızı uşaqların ixtiyarına verməkdən məmnunuq. Düşünürük ki, onlardan uşaqlarla yanaşı valideynlər və müəllimlər də
zövq alacaqlar!
“Mənim azərbaycanca-ingiliscə ilk cümlələr lüğətim”də həm ayrı-ayrı sözlərin, həm də onların işləndiyi
cümlələrin tərcüməsini tematik ardıcıllıqla görmək
olar. Bu kitab məktəb üçün dəyərli, vərəqləmək
üçünsə əyləncəli vəsaitdir.
Qatlanan bukletlər, açılan səhifələr və ayrıca
dünya xəritəsi olan “Dünya atlası”mız sadəcə dünya
ölkələri və paytaxtları deyil, eləcə də maraqlı faktlarla doludur.
Bundan başqa, uşaqlarımıza iki müxtəlif ensiklopediya da təqdim edirik. Azyaşlı uşaqlar üçün nəzərdə
tutulan “Mənim ilk şəkilli ensiklopediyam” seriyasında
müxtəlif mövzular hərəsi bir kitabda (32 səhifəlik) verilib. 10 yaşından yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş “Uşaq ensiklopediyası”nda isə bütün mövzular
256 səhifəlik bir kitabda tematik ardıcıllıqla yer alıb.
Uşaqlar gözəl illüstrasiyalı bu maraqlı kitablar vasitəsilə istənilən mövzu üzrə dərin bilik sahibinə çevrilməkdən zövq alacaqlar.
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Mənim azərbaycanca-ingiliscə ilk

cümlələr

hədiyyələr
presents

şəkil çəkir
drawing

lüğətim
Armel Moder

Mənim azərbaycanca-ingiliscə
ilk cümlələr lüğətim
Armel Moder

Bu kitab uşaqlara əsas
lüğəti öyrətməklə yanaşı, iki
müxtəlif dildəki sözlərdən
cümlə və ya mətn qurmağa
kömək edir. Mövzulara görə
təsnif olunmuş sözlər gündəlik
hadisələrdə rəngarəng
təsvirlərlə əks olunur. Lüğət
həm məktəbdə, həm də evdə
çox dəyərli metodiki vəsaitdir.
5+, 231x274 mm, 128 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

Dünya atlası
Nik Kreyn

Oxucular planetimizə macəra
dolu səyahətdə dünya okeanlarını öyrənəcək, Yer kürəsinin fərqli mühitlərini şərqdən
qərbə araşdıracaq, müxtəlif
insanların həyat tərzini müşahidə edəcək, rəngarəng canlı
təbiətini seyr edəcək, yeni
texnologiyalar haqda məlumat toplayacaqlar. Coğrafi
regionlara bölünmüş dünya
atlası Yer kürəsindəki icma və
mədəniyyətlərin yerli həyat
şəraitinə necə uyğunlaşdığını
əks etdirir.
10+ (şagirdlər üçün əlavə dərs vəsaiti), 255x300 mm,
96 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı

151

MƏLUMAT-SORĞU KİTABLARI

Uşaq ensiklopediyası
Uşaq ensiklopediyasının
bu geniş əhatəli nəşrində
kosmosa səyahətdən tutmuş
dinozavrların həyatına,
qədim Misirdən tutmuş
aparılan sualtı tədqiqatlara
qədər vacib mövzulara
toxunularaq bir çox suallar
cavablandırılır. Gənc
oxucuların lazımi mövzunu
rahat tapa bilmələri üçün
kitabdakı bütün mövzular
5 əsas tematik hissəyə
bölünüb. Hər bir mövzunun
sual-cavab hissəsində ümumi
sayı 230-dan çox olan və ən
çox rast gəlinən suallara qısa
izahat verilir.
10+ (şagirdlər üçün əlavə dərs vəsaiti), 232x299 mm,
96 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Səyahət kitabı
Malkolm Kroft

Bu kitabda planetimizdəki
bütün ölkələr, nadir
heyvanlar, qeyri-adi
mənzərəyə malik məkanlar,
əyləncəli festivallar və
inanılmaz ləzzətə malik
yeməklər barədə maraqlı
məlumatlar cəmləşdirilib.
Oxucular yapışqan
bulkalardan hazırlanmış
nəhəng qülləyə necə qalxa
biləcəklərini, bokikokikonun
nə olduğunu, ilk dəfə qütb
ayısının kimə hədiyyə
edildiyini və daha bir çox
məlumatları öyrənə biləcəklər.
13+, 230x305 mm, 212 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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“Mənim ilk şəkilli ensiklopediyam”
seriyası
Cəmiyyətə yardım
edənləri mənə göstər
Klint Eduard

Kitabda cəmiyyətin ehtiyacı
olan müxtəlif peşə sahibləri
– yanğınsöndürənlər,
həkimlər, müəllimlər, polislər,
kitabxanaçılar, fermerlər,
baytarlar, sürücülər barədə
yeni oxumağa başlayanlara
şəkilli məlumat verilir.
8+, 230x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Qitələri mənə göstər
Pamela Del

Kitabda bütün qitələr, ən
hündür dağlar, buzlaqlar, Yer
kürəsinin coğrafiyası, müxtəlif
qitələrin bitki və heyvanat
aləmi, tarixi abidələr barədə
yeni oxumağa başlayanlara
şəkilli məlumat verilir.
8+, 230x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Dinozavrları mənə göstər
Cənit Rayheki

Dinozavrlar niyə məhv
oldular? Yer kürəsində onların
hansı növləri mövcud olub?
Dinozavrların qalıqlarına
haralarda rast gəlinir? Kitabda
oxumağı yeni öyrənənlərə
dinozavrlarla bağlı bütün
maraqlı məlumatlar şəkillər
vasitəsilə verilir.
8+, 230x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Süxurları və
mineralları mənə göstər
Patrisiya Vuster

Kitabda planetimizdə rast
gəlinən süxurların növləri,
kosmik mənşəli süxurlar,
minerallar, Yerin təbəqələri,
süxurların aşınması nəticəsində yaranan relyef formaları
barədə şəkillərlə zəngin məlumatlar toplanıb.
8+, 230x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Kosmosu mənə göstər
Stiv Kortenkamp

Planetlərdən və kometalardan
tutmuş Günəşdəki ləkələrə,
Ay, ulduzların xüsusiyyətləri,
meteoritlər, cırtdan və nəhəng
planetlər, təbii peyklər barədə
müxtəlif maraqlı məlumatlar
yeni oxumağa başlayanlar
üçün şəkillərin köməyi ilə
çatdırılır.
8+, 230x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Nəqliyyat vasitələrini
mənə göstər
Meri Şu

Kitabda hava, quru və suda
istifadə olunan nəqliyyat
vasitələri, onların maraqlı
xüsusiyyətləri, müxtəlif detalları,
mühərrikləri, yanacaqları
barədə bütün məlumatlar yeni
oxumağa başlayanlar üçün
şəkillərin köməyi ilə çatdırılır.
8+, 230x260 mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Mənim ilk atlasım
Patrik Veqan

Bu atlasa Yer kürəsi
haqqında qısa məlumat,
dünyanın və bütün qitələrin
ayrı-ayrılıqda rəngli
xəritələri, peykdən çəkilmiş
valehedici fotolar daxildir.
Əvvəlcədən uşaqların hansı
yaşdan etibarən xəritə
ilə maraqlanması nəzərə
alınaraq tərtib olunmuş nəşr
onların atlas və xəritədən
istifadə bacarıqlarının inkişafı
üçün ideal vəsaitdir.
Atlasdakı şərti işarələrin
köməyilə xəritələri asanlıqla
oxumaq mümkündür.
3+, 185x240mm, 32 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
Mənim sevimli sözlərim
Sofi Fatus

Bu kitabı oxumaqla
ətrafınızda - evdə, mətbəxdə,
bağda, küçədə, mağazada,
parkda gördüyünüz hər
şeyin adını öyrənəcəksiniz
və ingiliscə danışmaq
üçün bunlar sizin sevimli
sözlərinizə çevriləcək. Həm
səyahət edəcək, həm də
biliyinizi, dünyagörüşünüzü
artıracaqsınız.
İngilis və Azərbaycan
dillərində 700-dən artıq yeni
sözü şəkilli lüğətin köməyi ilə
öyrənəcəksiniz!

5+, 260x310 mm, 48 səhifə, rəngli, bərk üz qabığı
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Oxuyaq –
paylaşaq!
Övladlarımıza hər gün kitab oxumağımız çox vacibdir.
Onlarla kitab oxuyub və oxuduqlarımızı paylaşmaq heç vaxt gec deyil. İstər azyaşlı, istərsə də yeniyetmə və ya gənc olsunlar, valideynlərin yüksək səslə
kitab oxumağı onlara hər zaman faydalıdır.
Bizim yüksək səslə kitab oxumağımızın övladlarımıza nə kimi xeyri vardır?
• onlar yaxşı oxucu, yaxşı dinləyici və yaxşı tələbə olurlar;
• onlar söz ehtiyatlarını zənginləşdirirlər;
• onlar məşhur və sevimli yazıçıları və rəssamları
kəşf edirlər;
• onlar yaxşı hekayənin necə qurulduğunu
başa düşür və bunu inkişaf etdirirlər. Bu da
onların hekayə söyləmək bacarığını təkmilləşdirir;
• onlar kitabları sevməyi öyrənir və özləri kitab
oxumaq arzusunda olurlar;
• onlar gələcəyin məşhur yazarları və illüstratorları olurlar.

