BLOG

on8kitap.com

U
Ğ
O
L
A
T
A
K
6
1
0
2
GÜZ

YEN�

Kitaplarıyla olduğu kadar köşe yazıylarıyla da sevilen Neslihan Acu,
bu ilk gençlik romanında farklı yaşamların hayallerini, hüzünlerini
ve umutlarını gerçekçi karakterler eşliğinde, acı bir mizah tadıyla
anlatıyor. Derinlikli gözlem gücünü ve samimi üslubunu, kıyıda
köşede kalanları görünür kılmak için ustaca kullanıyor.

“Ben de varım !” diyen gençlerin edebiyatı!

Gazeteci, yazar Sibel Oral’ın gençlik romanı Beni Beklerken, tamamen gözden geçirilmiş ve yenilenmiş baskısıyla ON8’de. Günümüz Türkiye’sinde yaşayan iki genç kızın
kendini bulma çırpınışlarını ele alan kitap, insanın kendiyle ve yaşadığı toplumla tanışma
sürecindeki hesaplaşmalarını lirik bir anlatımla işliyor.
İspanyol çocuk ve gençlik edebiyatının çok okunan, ödüllü yazarlarından Jordi Sierra
i Fabra, ON8 okurlarıyla buluştuğu Oysa Aşk adlı romanında, tüm dünyada toplumsal
bir sorun haline gelen kadına yönelik şiddeti gençliğin gözünden ele alıyor. Bir genç
kızın iç dünyasını yansıtan kitap, kurgusu ve anlatımıyla bir başyapıt niteliğinde.
Ahmet Büke, Müge İplikçi, İrem Uşar, Sevgi Saygı ve Mine Soysal’ın katılımıyla koleksiyonunu zenginleştiren ON8’in yazarları arasında; Philip Reeve, Angela Nanetti, Zoran
Drvenkar, Janne Teller, Daniel Höra, Wolfgang Herrndorf, Anne-Laure Bondoux, Danielle Martinigol, Anne Cassidy ve Walter Dean Myers gibi önemli isimler bulunuyor.

BLOG
Kitaplaşan öyküler... Edebiyat, tiyatro, sinema, müzik,
sergiler ve festivaller; farklı sanat alanlarından yazılar...
Çeviri, okuryazarlık, sansür, teknoloji, sosyal kimlikler ve
ayrımcılık gibi çeşitli temalarda haberler, düşünce yazıları...
Hepsi on8kitap.com/blog adresinde:

Editör: Müren Beykan

Hayat yalnızlıklardan oluşur.
Normal şartlarda kapısından bile geçemeyeceği bir kolejde tam
burslu okuyordu Serap. Babası, az ötedeki alışveriş merkezinin
kapı görevlisiydi. Sınıf arkadaşlarının yaşam tarzına özenerek,
işsiz abisine üzülerek, kaybettiği arkadaşının hayaliyle
sürükleniyordu... 16 yaşındaydı ve mavi perilere inanıyordu.
O peri bir gün karşısına çıkıp dileğini sorsa, “gerçek arkadaş”
diyecekti. Candan, tam da o günlerde, geçmişinden taşıdığı
izlerle çıkageldi... Kesişen hayatlar, yeni yolların, yol
ayrımlarının ve soruların başlangıcı olacaktı...
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Çağdaş edebiyatın dikkati çeken isimlerinden Neslihan
Acu, son romanında gençlerin dilinden konuşuyor. Sistemin
hoyratça kenara ittiği gençleri özenli dokunuşlar, etkileyici
ifadelerle sarmalayan yazar, başrolü hak edene veriyor.
İlkgençliğin doğal hüzünlerini, dış etkenleri ve gelecek
kaygısını anlatıyor. Yaşamın sert köşelerini törpüleme
gereksinimi duymadan, tüm gerçekliğiyle gözler önüne
seren roman, körpe hayallerle umudu büyütüyor.

9 786059 405027

Meltem K’yı Kim Öldürdü  ? (2004), Kadından Don Kişot
Olmaz (2005), Ne Güzel Bir Hiçlikti Aşk (2006), Kuzgunun
Şarkısı (2007), Artık Ayrılsak Diyorum (2010), İyi Tanrının
Çocukları (2015) adlı romanları bulunan Acu, Journo
adlı internet sitesinde köşe yazıları yazıyor.
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SEVİN OKYAY Zamanlı Zamansız
NESLİHAN ÖNDEROĞLU Cin Atı
KUTLUKHAN KUTLU Mürekkep Kuşu
AHMET BÜKE Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedisi
ECE İREM DİNÇ Düş Kazanı
HALİL TÜRKDEN Kısmet Büfesi

Neslihan Acu

on8kitap.com

Çağdaş edebiyatımızın dikkati çeken isimlerinden Neslihan Acu, ilk gençlik romanı
Z Yalnızlığı ile ON8 okurlarıyla buluşuyor. Sınırlara sıkışmış gençlerin hayallerini, hüzünlerini, umutlarını gerçekçi karakterler eşliğinde anlatıyor. Kitaplarıyla olduğu kadar köşe
yazılarıyla da sevilen Acu, derinlikli gözlem gücünü ve samimi üslubunu, kıyıda köşede
kalanları görünür kılmak için ustaca kullanıyor ve gençlerin dilinden konuşuyor.

Z YALNIZLIĞI
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Günışığı Kitaplığı’nın, 15 yaşın üstündeki tüm edebiyatseverler için yarattığı marka ON8,
giderek büyüyen koleksiyonunda, gençliğe ilişkin çağdaş bir dünyanın kapılarını aralıyor. Bilimkurgudan lirik anlatımlara, toplumsal gerçeklikten psikolojik yolculuklara kadar
uzanan yazarlarıyla, genç edebiyata, edebiyatta gence ve gençliğe ilişkin temalara ilgi
duyan her yaştan okura sesleniyor.

Roman I 260 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2016 I ISBN 978-605-9405-02-7
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Müge İplikçi
Öykü ve romanlarında toplumsal duyarlılığını yansıtan
Müge İplikçi’nin karakterleri, özellikle kendini arayış
halleri ve iç yolculuklarıyla ön plana çıkıyor.

Kültür sanat gazeteciliğinin deneyimli isimlerinden
Sibel Oral özellikle yakın tarih üzerine çalışmalarıyla
tanınıyor. Oral, yeniden yayımlanan ilk romanıyla
ON8 okurlarıyla buluşuyor.

SAKLAMBAÇ

9 786054 603640

Editör: Müren Beykan

Gençlik, suç ve masumiyet üzerine yazılarıyla da
tanınan Müge İplikçi, genç Funda’nın kimlik
yolculuğunda ona eşlik ederken, resmi tarihin
perdelediği yakın geçmişteki yaşanmışlıkların
izini sürüyor. Bir gencin dedesine duyduğu
sevgi ve bugününe yön verebilme çabaları
arasında, birbiriyle kavgalı iki dönemin
arasına bir bellek koridoru açıyor. Medyanın
uyuşturucu doğasında unutulmaya itilmiş
acılar su yüzüne çıkıyor. Unutturmanın,
bir arada yaşamak için tek koşul olduğu bir
düzende, genç bir kadın kimliğini arıyor.

Roman I 200 sayfa I 120 x 180 mm I 1 ve 2. baskılar: 2013 I ISBN 978-605-4603-64-0

Mine Soysal
Yazar ve yayıncı Mine Soysal, Türkiye’de gençlerin farklı
koşul ve bağlamlarda sürdürdükleri yaşamlar ve
kimlik arayışları üzerine düşünen isimlerden.

UZAKTA

BENİ BEKLERKEN

Sibel Oral
Editör: Müren Beykan

Bekleyiş tekinsiz bir yolculuktur bazen...

Editör: Müren Beykan

Roman I 256 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2014, 3. baskı: 2016 I ISBN 978-605-9952-07-1

İrem Uşar
Günümüz gençliğinin iç dünyalarına hassasiyetle
dokunan İrem Uşar, hangi yaş için yazarsa
yazsın, içten üslubuyla dikkat çekiyor.

BEN AYRIKOTU

9 786059 952569

Editör: Mehmet Erkurt

Gözlem gücünün yansıdığı kitaplarıyla sevilen İrem
Uşar’ın, ilk kez 2008’de yayımlanan bu ilk romanı,
yazarın gözden geçirerek yenilediği baskısıyla
ON8’de. Yazar, on dokuz yaşındaki bir gencin
hayatında özel bir döneme, onun saklanmak ve
erişmek, silikleşmek ve görünür olmak arasındaki
gelgitine tanıklık ediyor. O artık konuşmanın hızını,
yanlış anlamaları değil, yazının güvenli ritmini
istiyor. Ve mektuplar böyle başlıyor. Bazen yolda
gördüğü birini evine kadar izleyip, edindiği adrese
yazıyor; bazen bir adres buluyor ve hayalinde
birini canlandırıp ona yazıyor...

Roman I 152 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2015 I ISBN 978-605-9952-56-9
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Özlem, hiç tanımadığı annesinden izler bulmaya çabaladıkça,
adının anlamının ağırlığı altında ezilmektedir. Çünkü onun
doğumu, Bayan X’in var oluşu, annesinin de yok oluşu
anlamına gelmektedir. Alt sınıfta okuyan ve hayatına zorla
dahil olan Duygu ise, kendisini anlamayan ve şiddet uygulayan
ailesinin ilgisini çekmeye çalışan bir “kayıp kuşak” hayranıdır.
Farklılıkların cezbeden uyumu sayesinde iki genç kızın kök
salan dostluğu, hayatlarını derinden etkiler. Birbirine dolanan
hayaller, ya kördüğüm olacak ya da umudu diriltecektir...
Gazeteci, yazar Sibel Oral’ın, günümüz Türkiye’sinde
yaşayan iki genç kızın varoluş çabasını anlatan romanı,
insanın kendi ‘ben’iyle ve yaşadığı toplumla tanışma
sürecindeki hesaplaşmalarını lirik bir anlatımla işliyor.
Ebeveyn davranış ve tutumlarının genç kalplerde
yarattığı duyguları da aktaran yazar, doğru iletişimin
olumlu etkisini vurguluyor. Satır aralarındaki müzik,
kitap alıntıları ve tiyatro oyunlarıyla zenginleşen roman,
gençlere kendi dillerinden sesleniyor. İlk defa 2006’da
yayımlanan kitap, gözden geçirilmiş ve yenilenmiş
baskısıyla ON8’de !
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Türkiye’nin genç nabzına kulak veren yazar Mine Soysal,
üniversite hayaliyle İstanbul’a gelen Erdo’yla, yarınını
arayan Dünya’nın uzak ama kesişen hayatlarına
dokunuyor. Erdo, büyük ve vahşi metropolde; Dünya
ise, varlıklı ama daracık dünyasında boğulurken, dev
şehir inşaatlarla daha da büyümeye, insanlarını da
aynı hızla öğütmeye devam ediyor. Yeni “yaşam”
alanları, yakın durması beklenen hayatları bile
öteliyor uzaklara. Böyle bir düzende Erdo ve
Dünya’nın yollarının kesişmesi, kent yaşamında
her gün görmezden gelinen ayrıntılarla
mümkün olabilir mi ?..

Zayi - Harp ve Darp Ülkesinde Bir Selvi (2011) adlı bir
romanı ve Toprağın Öptüğü Çocuklar (2015) adlı bir de
araştırma, inceleme kitabı bulunan Oral, internet haber
sitesi K24 ve İstanbul Art News dergisinde gazetecilik
mesleğini sürdürüyor.

9 786059 952880
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Senaristlik birikimini ustalıkla edebiyata taşıyan Sevgi Saygı,
polisiye tadındaki soluksuz kurgularıyla her yaştan geniş bir
okur kitlesini etkiliyor. Temposu hiç yavaşlamayan romanlarıyla
gizemli dünyaların kapısını aralayan yazar, okurlarını,
gerçek ile bilinmez arasında dolaştırıyor.

Sait Faik Hikâye Armağanı ve Oğuz Atay Öykü Ödülü gibi
önemli ödüllerin sahibi Ahmet Büke, gündelik yaşamın
içindeki her ayrıntının bir öyküsü olabileceğini hatırlatan
özgün kalemiyle, kitaplarının yanı sıra edebiyat
bloglarında ve dergilerde de yazıyor.

GİZLİ SEVENLER CEMİYETİ
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Roman I 400 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2014 I ISBN 978-605-9952-06-4

GEZGİN

9 786059 952279

Roman I 260 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2015 I ISBN 978-605-9952-27-9
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9 786059 952811

Ödüllü öykücü Ahmet Büke’nin ON8 Blog’daki
“Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedisi” adlı köşesinde
yazdığı öykülerden derlenen ikinci seçkisi,
yarayı da dermanı da içinde barındırıyor. Bir
tuhaf kahramanın peşine takılan okur, yine aynı
mahallede çok sayıda komik, acıklı, tuhaf, hatta
gerçekötesi olaya tanıklık ediyor. Toplam 24
öykünün yer aldığı kitapta ana karakterlerin ve
mekânların değişmemesi güçlü ve gizemli bir
süreklilik yaratıyor. 11 sözcüğün hikâyelerle
açıklandığı öykü ise kelimeleri yeniden
anlamlandırıyor. Bir gencin kişisel tarihinin
yanı sıra toplumsal tarihimize de dokunan
güçlü ve gizemli öyküler, deniz kokan bir
mahalleden çıkıp düşlere uzanıyor...

Öyküler I 156 sayfa I 120 x 180 mm I 1 ve 2. baskılar: 2016 I ISBN 978-605-9952-81-1

2013 ÇGYD
Yılın En İyi Gençlik Romanı

9 786054 603596
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Editör: Mehmet Erkurt

Hayalle gerçek arasına ince bir duvar ören
Sevgi Saygı’nın yayımlanan bu ilk romanı,
aynı zamanda yazarın Peri Efsa ’dan sonra
ON8’deki ikinci kitabı. Saygı, bu kitabında
okuru ser verip sır vermeyen bir “gezgin”in
motosikletiyle, kırsalın derin sessizliğinde,
sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Üstelik seyahat,
yollarla sınırlı değil. Garip bir köyde “bir gecelik”
olacağı düşünülen misafirlik, aslında bambaşka
bir yolculuğun başlangıcı. Yolda olmanın,
kendi gerçekliğinden kaçarken başka bir
dünyanın gerçekliğinde gezinen bir
kadının sıradışı, gizem dolu serüveni.

Çağdaş edebiyatımızın öykü anlatıcısı
Ahmet Büke’nin, blogdan kitaba uzanan
yolculuğu, İnsan Kendine De İyi Gelir ile başlıyor.
Yazarın, ON8 Blog’daki “Sosyal Ayrıntılar
Ansiklopedisi” adlı köşesinde her hafta yazdığı
öykülerden derlenen seçkiye yenilerinin
eklenmesiyle oluşan bu ilk kitap, anasız babasız,
aile büyükleriyle birlikte yaşayan bir çocuğun
gözünden hem mahalledeki olayları anlatıyor, hem
de hayatta kalmanın ayrıntılarını fısıldıyor. Zamanın
Eli Değdi Bize, Hepimiz İçin Bandini, Kırk Yetim
Serçe Doğdu, Ankara Keçisini Sevmeyin Lütfen,
Mesut Kadınlar Fotoğrafhanesi, Göbek Hayat
Kurtarır, Beşer Şaşar, Osman Abi İyi İnsandı
Nihayetinde ve daha neler neler...

Öyküler I 200 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2015, 3. baskı: 2016 I ISBN 978-605-9952-58-3
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Adsız bir “gezgin” o. Ne nereden geldiğini
biliyorlar, ne de nereye gittiğini. Niçin yollarda
olduğu bile meçhul. Can yoldaşı motosikletiyle
yolları aşarken, birilerinden kaçıyor. Bir akşam
konaklayabileceği bir yer ararken, o garip köye
varıyor. Ve yalnızca bir geceliğine misafir
olacağını sandığı, ama bütün kışı geçirmek
zorunda kalacağı o tuhaf eve...

İNSAN KENDİNE
DE İYİ GELİR

Dünya Kitap 2015
Yılın Telif Kitabı Ödülü
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Gizemli kurguların sevilen yazarı Sevgi Saygı’yla,
bir ailenin izleğinde, Türkiye’nin çalkantılı yakın
tarihine fantastik bir yolculuk başlıyor. Ülke yeni
kuruluşun sancılarını yaşar, içeride ve dışarıda
yapılan büyük hesaplar evlere kadar sızarken,
Efdal Refik ve ailesinin başı, onları karanlık
sırlarıyla yüzleştirecek bir “mucize” ile dertte!
Peri Efsa’nın şaşırtan, etkileyen ve korkutan
yetenekleri, hiçbir suçun ve acının gölgede
kalmasına izin vermiyor. Efsa’nın sıradışı
dünyasında farklılığıyla kopuşu ve ailenin
sırlarla dolu trajedisi hikâyeleşiyor.

1
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9 786059 952064

2. Dünya Savaşı sırasında İstanbul’da bir
köşkte, Hitler’in 53. yaş gününde iki bebek
doğdu: Sermet ve Peri Efsa. Birbirinden
farklı ikizler büyüdükçe, aile sırları da ortalığa
saçıldı. Peri Efsa’nın yetenekleri, gizli tutulan
suçların ve acıların gölgede kalmasına izin
vermiyordu. Özellikle de Dış İşleri’nde
çalışan babaları Mümtaz Bey için,
Peri Efsa büyük bir tehlikeydi...

SOSYAL AYRINTILAR ANSİKLOPEDİSİ dizisi
Ahmet Büke Editör: Müren Beykan

9 786059 952583

PERİ EFSA
Editör: Müren Beykan

MEVZUMUZ DERİN
Editör: Müren Beykan

Öykülerinde memleket insanını portreleyen
Ahmet Büke’nin duru kalemi, bu ilk gençlik
romanında İzmir’den, Varyant’ın tepelerinden bir
gencin sesini taşıyor. Bedo, dedesi ve annesiyle
yaşayan, üniversite sınavlarına hazırlanmak için
dershaneye giden bir gençtir. Bedo’nun cep
telefonuna gizemli SMS’ler gelmeye başlar ve
dershanenin çeşitli noktalarına birisi onun
için kitaplar bırakır. Bedo ve yakın arkadaşı
“çingene” Barbo bu gizemi çözmeye çalışır.
Bazen sinir krizleri geçiren, yakın bir ilişki
kurmayı başaramadığı annesi ve ağzından
laf alınması zor dedesinin, babasıyla ilgili
söylediklerini kafasında evirip çevirir.
Gençliğin zor yollarında yürüyen Bedo,
hem ülkesinin hem kendi aile geçmişinin
karanlık sırlarıyla burun buruna gelir...

Roman I 164 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2013, 2. baskı: 2015 I ISBN 978-605-4603-59-6
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Zoran Drvenkar
Alman edebiyatının özgün sesi, her yaş için yazdığı
romanlarında, göçmenliği, gençlerin sert yaşamlarını
ve toplumun gence bakışını konu ediniyor.

İspanyol yazar Jordi Sierra i Fabra, etkileyici başyapıtıyla
Türkçe’de! 2012’de Cervantes Chico Ödülü’ne değer görülen,
2013’te tüm eserleriyle Latin Amerika Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
Ödülü’nü kazanan yazarın, bir genç kızın iç dünyasına yolculuğa
çıkaran romanı, okuru toplumsal sorunlarla yüzleştiriyor.

ALEVE DOKUNMAK

9 786054 603633

Avrupa edebiyatının dâhi yazarı Zoran Drvenkar bu romanında,
ailesini terk etmiş bir babayla, yedi yıl ondan uzak büyümüş
oğlunu buluşturuyor. Lukas, tek bir sırt çantası ve babasına
karşı pek çok duyguyla yola çıkıyor. Bol kırgınlık, bol merak,
az miktarda sevgi... Ancak bu ailenin pek sözü edilmeyen bir
geçmişi var ki, işler bir süre sonra çığırından çıkıyor. Sıradışı
bir kovalamaca, havada uçuşan yumruklar, hesaplaşmalar
ve hiç sorulmamış sorular... Berlin-Hamburg karayolunda,
U2 müziği eşliğinde bir yolculuk başlıyor...

YEN�

Türkçesi: Murat Özbank

Roman I 252 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2013 I ISBN 978-605-4603-63-3
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Türkçesi: Suzan Geridönmez

Güçlü diliyle her yaştan okuru etkileyen
Zoran Drvenkar, metropolün yuttuğu gençlerin iç dünyasına
ayna tutuyor. Dağılan Yugoslavya’nın ardından, Avrupa’da
doğan yeni göçmen grupların arasına karışıyor ve sokaktaki
yaşama, onların gözünden bakıyor. Dil ve entegrasyon sürecini
tamamlayamadan şiddetin hem kurbanı hem de yaratıcısı
durumuna düşen gençlerin yaşam alanlarında verdikleri
mücadelenin beş gününe tanıklık ederken yeni bir soruyu
da beraberinde getiriyor: Bizden misin, onlardan mısın?..
Roman I 364 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2012 I ISBN 978-605-4603-04-6
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Çağdaş Alman edebiyatının etkili yazarı, çarpıcı
konularda kaleme aldığı, duygusal ritmi yüksek
gençlik romanlarıyla tanınıyor.

on8kitap.com
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Daniel Höra

VAHŞİ SÜRÜ

9 786059 952255

Türkçesi: Dilman Muradoğlu

Alman gençlik edebiyatının sevilen yazarı Daniel Höra, bu
romanında da gerilimi son âna dek tırmandırıyor. Nefretin,
faşizmin ve ırkçılığın her zaman ayırt edilebilir bir çıplaklıkla
değil, bazen son derece demokratik ve insancıl görünen
söylemlerle, yaşamlara nasıl sızdığını hatırlatıyor. Almanya’nın
doğusunda bir köyde, insanlar birbirinden kopuk, gelecekten
beklentisiz, kül rengi bir rutin içinde sürdürüyorlardı hayatlarını.
Altı yabancının gelişiyle, unutulmuş değerler ve ilişkiler
yeniden canlanırken, köyde sinsice büyüyen tehdidin
kimse farkına varamadı. Bir sanatçı hariç!..
Roman I 276 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2015 I ISBN 978-605-9952-25-5

OYSA AŞK

Jordi Sierra i Fabra
Türkçesi: Pınar Savaş

Konuşmak için cesarete ihtiyacı vardı...
Liseli Marga için, sorular sormaya başladığı âna kadar her şey
iyi gidiyordu aslında. Ramiro’yu seviyordu, Ramiro da onu...
Gerçekten mi? Aşırı kıskançlığı gerçekten de sevgiden miydi?
Ailesinin, erkek arkadaşını onaylaması, kendini iyice kapana
kısılmış hissettiriyordu. Sınıf arkadaşlarıyla bir aradayken
Ramiro’nun şiddet uygulaması, bardağı taşıran son damla
oldu. Marga korkuyordu. Yeni soruları, konuşma çabaları,
onun şiddet sarmalından kurtulmasına yetecek miydi?..

‘
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ONLARDAN BİRİ

İspanyol çocuk ve gençlik edebiyatının en çok okunan,
çok ödüllü yazarlarından Jordi Sierra i Fabra, tüm
dünyada toplumsal bir sorun haline gelen kadına yönelik
şiddeti gençlerin dilinden epik bir tarzda anlatıyor. Aşk
ve kıskançlık kavramlarını sorgulayan yazar, bilinç akışı
yöntemini kullandığı bu romanında, bir genç kızın iç
dünyasını gözler önüne seriyor, sessiz çığlıklarına
tercüman oluyor. Gençlerin yetişkinlerle sağlıklı
iletişim kurmasının önemine de değinen roman,
kurgusu, konusu ve anlatımıyla bir başyapıt niteliğinde.
Kitapları milyonlarca okura ulaşan ve pek çok
dile çevrilen yazarın adına düzenlenen edebiyat
ödülü 2005 yılından bu yana veriliyor.

BLOG

9 786054 603046

2004 Hans-Im-Glück Ödülü
2003 Hansjörg-Martin Ödülü
2002 LUCHS 183 Ödülü

BURAYA KADARMIŞ
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Gerçek bir olaydan esinlenen yazar Daniel Höra, bu
romanında kendi haline terk edilmiş, köhnemiş bir yaşam
alanına dönmüş Doğu Almanya’ya ve bölgenin yarınsız
gençlerine bakıyor. Bir suçun çok yakınında bulunup,
ihtiyatsızlığıyla iz bırakıp, tüm kuşkuları üzerine çeken bir
gencin, adaletin aksayan çarklarına karşı mücadelesini
anlatıyor. Önyargıların ve toplumsal etiketlerin, adalet
terazisindeki ağırlığını sorgulayan yazar, bir yandan
da sanığı yargılayan asıl hâkimin izini sürüyor.
Roman I 228 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2014 I ISBN 978-605-4603-74-9

9 786059 405065

9 786054 603749

Türkçesi: Dilman Muradoğlu

Roman I 160 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2016 I ISBN 978-605-9405-06-5
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Uzak gelecekte, kentler sürekli birbirini
avlamak zorunda. İngiliz yazar Philip Reeve’in
efsane dizisinde, tarihini yitirmiş insanlık,
karanlık bir geleceğe “yürüyor”.

Walter Dean Myers
Newbery ve Coretta Scott King gibi saygın ödüllerin sahibi olan
yazar, dünya gençlik edebiyatının en önemli temsilcilerinden.

CANAVAR

2000 Michael L. Printz Ödülü

9 789944 717984

2000 Coretta Scott King Onur Ödülü

1. MANGA

2008 Kirkus Reviews
En İyi Gençlik Kitabı Ödülü

Türkçesi: Ali Ünal

9 786054 603206

2008 Publisher’s Weekly
En İyi Gençlik Kitabı Ödülü

16

2. KİTAP

3. KİTAP

4. KİTAP

YÜRÜYEN KENTLER

İHANET ALTINI

Türkçesi: Müren Beykan,
Fulya Yavuz

Türkçesi: Müren Beykan,
Fulya Yavuz

CEHENNEM
MAKİNELERİ

KARANLIK
DÜZLÜK

Türkçesi: Ali Ünal

Türkçesi: Ali Ünal

Düzen değişti. Kentler
makineler üstünde
yürüyor. Her bir kent,
artık tarihini kısmen
yitirmiş bir dünya!

Büyük yıkımdan
sonra gözler ölü
kıtada. Beyaz bir
kent, ıssız buzullarda
rotasını bilinmeze
çevirmiş, ilerliyor!

Makineler diriliyor,
anılar canlanıyor...
Yürüyen Kentler’in
palet izlerinde
hesaplaşma vakti
yakın!

Savaş gerçekten sona
mı eriyor? Yaraları
sarmak mı daha zor
olacak, aile içi ihanetin
acısını unutmak mı?

368 sayfa I 1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-34-3

400 sayfa I 1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-35-0

2014’te kaybettiğimiz Amerikalı yazar Walter Dean Myers,
on altı yaşındaki bir siyahinin gözünden, yargı sürecini bir
film senaryosu biçiminde anlatıyor. Kendisine yöneltilen
suçu anlamlandıramayan gencin yaşadığı yabancılaşmayı
gözler önüne sererken, hukukun en temel ilkelerinden
biri olan, “suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur”u
sorguluyor. Cinayetle yargılanan Steve, belirsizliğin
karanlığında suçsuzluğunu kanıtlayabilecek mi?..

Roman I 172 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2012 I ISBN 978-9944-717-98-4

‘

1. KİTAP

Türkçesi: Bahadır Argönül

ABD’de uzun süre Gençlik Edebiyatı Elçiliği
de yapmış olan Walter Dean Myers, alevi her gün
yeniden körüklenen bir savaşa, o savaştaki gençlerin
gözünden bakıyor. Bölgedeki halkı kazanarak barışı
kurmakla görevlendirilmiş Sivil İşler için en zoru, dostu
düşmandan ayırmak. Myers, “Irak’ı özgürleştirme
operasyonu” adı altında sürdürülen savaşta,
devletler kazanırken insanların nasıl yok
sayıldığını gözler önüne seriyor.

352 sayfa
1. baskı: 2013, 2. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-33-6

612 sayfa I 1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-36-7

9 786054 603367
9 786054 603336

2002 Gold Nestlé
Smarties Ödülü
2003 Blue Peter
Yılın Kitabı Ödülü

9 786054 603343

9 786054 603350

2005 Amerikan
Kütüphaneler Birliği
(ALA) En İyi Kitap Ödülü

2007 Los Angeles Times
Gençlik Edebiyatı Ödülü
4 roman | 120 x 180 mm

Roman I 228 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2012 I ISBN 978-605-4603-20-6

‘
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Türkçesi: Ayça Sabuncuoğlu

Türkçesi: Mehmet Erkurt

Türkçesi: Müren Beykan

2010 Magnesia Litera Ödülü

2007 Amerikan Kütüphaneler Birliği
(ALA) En İyi Gençlik Kitabı Ödülü

1998 Uluslararası
Genç Kütüphaneciler Birliği
Beyaz Karga Ödülü

Roman I 328 sayfa
1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-81-7

Fransız edebiyatının ödüllü
yazarı, zor bir sevginin
tuhaf hikâyesini anlatıyor.
Tüm Şili’nin aradığı katil,
geçmişin hayaletleri dahil
herkesten kurtulmak ve
sığınmak istiyor. Ancak
kaderi, saklandığı evde,
küçük bir çocuk kılığında
onu bekliyor...
Roman I 168 sayfa
1. baskı: 2012
ISBN 978-605-4603-05-3

Çok ödüllü İrlandalı yazar,
üç gencin kimlik, aidiyet ve
sorumluluk gibi sorunlardan
çıkış yolu arayışını anlatıyor.
Yaşamda köken, aile ve
sınıfsallığın ne kadarının
belirleyici olduğu üzerine
etkileyici bir roman.
Roman I 212 sayfa
1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-63-3

FOUCAULT ’  YU
SAYIKLAMAK
Patricia Duncker
Türkçesi: Murat Özbank

1997 Dillons İlk Roman Ödülü
1997 McKitterick Ödülü

İngiliz yazar Türkçe’ye çevrilen
ilk kitabında, sözün büyüsüne
kapılanları anlatıyor. Aşk,
hayranlık, tutku, delilik, yalnızlık
ve özgürlük gibi kavramları
incelikle sorguluyor. 20. yüzyılın
önemli düşünürlerinden Michel
Foucault’nun rehberliğinde
delilik ve dâhilik arasında
korkusuzca geziniyor.
Roman I 252 sayfa
1. baskı: 2015
ISBN 978-605-9952-35-4

9 786054 603329

YOKUŞ AŞAĞI
Wolfgang Herrndorf

BLOG

BİR ADIM DAHA
Mark O’Sullivan

9 786059 952354

9 786054 603633

KATİLİN GÖZYAŞLARI
Anne-Laure Bondoux

Çek yazar, ergenliğin
kaçınılmaz “çıplaklığı”
bağlamında, hayatla
kurulan doğrudan temasın
bazen ne kadar acıtıcı
olabileceğini, kesişen
yaşamlar üzerinden
kurguluyor. Çıplaklık
nedir  ? Giysisizlik mi,
gençlik mi  ?..
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9 786054 603053

9 786054 603817

BLOG

on8kitap.com
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Iva Procházková
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Türkçesi: Suzan Geridönmez

2011 Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü
2011 Clemens Brentano Ödülü

Çağdaş Alman edebiyatının
hayata erken yaşta veda
eden özgün kalemi, konu ve
karakter seçimleriyle büyük
yankı uyandıran romanında,
taptaze ve benzersiz bir yol
hikâyesi anlatıyor. Yollara
düşen iki arkadaşın, hayatı
ve kendilerini keşfetme
sürecini işleyen roman,
çağın ruhunu yansıtıyor.
Roman I 288 sayfa
1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-32-9

Roman, Altın Ayı ödüllü ünlü
yönetmen Fatih Akın tarafından
sinemaya uyarlanıyor. Film,
Eylül 2016’da vizyonda.

92

Sınırların ötesine edebiyatın gücüyle varmak isteyen
her yaştan okur için dünyaca ünlü yazarların sevilen
romanları ON8 ruhuyla Türkçe’de.

9 789944 717953

9 786059 952538

9 786054 603381

Türkçesi: Azade Aslan

AYIN İKİ YÜZÜ
Manuela Salvi

SINIF MEYDAN SAVAŞI
Luca Bloom

SUÇLU
Magali Wiéner

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Türkçesi: Dilman Muradoğlu

Türkçesi: Mehmet Erkurt

Kitapları pek çok dile çevrilen
İtalyan yazar, Türkçe’deki
bu ilk romanında suç
dünyasının içine sıkışan
iki gencin masumiyetini
ve aşkın yaşanabilirliğini
sorguluyor. Ailevi sorunlar,
geçmişin travmaları, iki
genci öngörmedikleri bir
cenderenin içine itmişti.
Yarınları belirsiz, bugünleri
son derece tekinsizdi...

Çağdaş Alman edebiyatının
genç yazarı, okulların
kapısından içeri sızan
şiddetin sınırlarını arıyor.
Zorbalığın ve aşağılamanın
büründüğü farklı kılıkları,
kendine özgü diliyle
canlandıran roman, kişisel
savaşlarda kaybedilenlerin
kitlesel savaşlardaki kadar ağır
olabileceğini düşündürüyor.

Bir hatayla hayatları
paramparça olan iki genç,
Fransız yazarın kaleminde
adaleti arıyor. Kişisel sınırlar
nerede başlayıp nerede
bitiyor? Yaşamları derinden
sarsan soruların peşinde
uzun bir sorgulayış, zor
bir yanıt arayışı. Erkeğin
gözünden aşk sarhoşluğu,
kızın gözünden şiddet...

Roman I 148 sayfa
1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-38-1

Roman I 312 sayfa
1. baskı: 2015
ISBN 978-605-9952-53-8

Bilimkurgu edebiyatının tutkulu kalemi
Fransız yazar Danielle Mar tinigol, doğayı
görmezden gelen insanoğlu üzerine
galaksilerarası bir öykü anlatıyor.

Roman I 284 sayfa
1. baskı: 2011
ISBN 978-9944-717-95-3

1. KİTAP

2. KİTAP

3. KİTAP

100DÜNYA’NIN
GİZLİ YÜZÜ

BAŞKADENİZ’E
DÖNÜŞ

ABİSLER’İN
ÇAĞRISI

Gizlerle dolu okyanusgezegen Başkadeniz’i
ve efsane uzaygemileri
Abis’leri araştırmaya karar
veren baba-kızı inanılmaz
gerçekler beklemektedir...

Corian ve Cem; Abis’lerle
özel bir iletişim kurabilen
Aëla’yle birlikte gizemli
yaratığın sırrını keşfetmek
üzere harekete geçerler...

Başkadeniz’e ilişkin gizemlerle
çalkalanan 100Dünya
Konfederasyonu’nda
kuşku, yerini paranoyaya
bırakıyor. Konfederasyon,
silahlı güçlerini devreye
soktu bile...

191 sayfa I 1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-93-0

189 sayfa I 1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-86-2

210 sayfa I 1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-96-1

9 786054 603930
9 786054 603862

9 786054 603961

2003 Chronos Ödülü
2002 Grand Imaginaire
Gençlik Romanı Ödülü

3 roman | 120 x 180 mm
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Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Çağdaş İtalyan edebiyatının
dikkati çeken yazarı, hayatın
her alanında birbirini
“tamamlayan” iki gencin
dostluğunu anlatıyor.
Yarınlarını belirleyecek
yolculuk, birbirinden
sürükleyici olaylarla
renkleniyor.
Roman I 256 sayfa
1. baskı: 2011
ISBN 978-9944-717-93-9
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JJ KİM?
Anne Cassidy
Türkçesi: Nazlı Tancı

2004 Carnegie Medal Ödülü
2004 Whitbread Book Ödülü
2004 Booktrust Gençlik Edebiyatı Ödülü

İngiltere’nin sevilen yazarı,
çocuklukta suç kavramını ele
aldığı romanında, bir kazanın
ardından yaşamını yeniden
kurmaya çalışan bir gencin
öyküsünü anlatıyor.
Roman I 296 sayfa
1. baskı: 2012
ISBN 978-605-4603-01-5

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Akdeniz’in duyarlı kalemi,
çok ödüllü İtalyan yazar,
babasının yolunu gözleyen
Arno’nun umut ve kabulleniş
arasındaki gelgitine, yaşam
mücadelesi içindeki genç bir
anneyle destek oluyor.
Roman I 152 sayfa
1. baskı: 2015
ISBN 978-605-9952-14-9

9 786054 603800

9 786059 952149

KUYRUKLUYILDIZ
EKEN ADAM
Angela Nanetti

AĞAÇTAKİ
Janne Teller

BLOG

VAR MISIN?
YOK MUSUN?
Guido Sgardoli

9 786054 603015

9 789944 717939

on8kitap.com

BLOG

on8kitap.com

güz

Türkçesi: Abdulgani Çıtırıkkaya

2011 Michael L. Printz Onur Ödülü
2008 Libbylit Ödülü
2001 Danimarka Kültür Bakanlığı
Gençlik Kitabı Ödülü

Danimarkalı yazar, tüm
dünyada büyük ilgi toplayan
romanında, “anlam” dedikleri
şeyi feda etmemeye kararlı
gençler üzerinden “anlam”
algımızı sorguluyor.
Roman I 184 sayfa
1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-80-0

90

MAVİ KİRAZLAR

Dört Fransız yazarın dört ayrı karaktere
hayat verdiği dizi, günümüz gençliğinden
pek çok kareyle bezeli, yüzleşmek ve
büyümek üzerine kurgulanmış
bir film tadında.

Cécile Roumiguière
Sigrid Baffert
Jean-Michel Payet
Maryvonne Rippert
Türkçesi: Mehmet Erkurt

1. KİTAP

2. KİTAP

3. KİTAP

4. KİTAP

DAMDAKİ MELEK

YOL FİLMİ

ACELE ETME

MAVİ AY

Dört genç , dört
yakın arkadaş,
yıllarca saklanan
ortak bir sır... Onları
birleştiren karanlığı,
Paris’in ışıkları
aydınlatabilecek mi?

Dört tekerden biri
eksilirse ne olur?
Vedayı sorgulayan
Kirazlar, bir karanlığı
aydınlatmaya karar
veriyor...

Yeni yılı kutlayan
Paris, seslerle ve
renklerle titreşirken,
uçurumun kıyısındaki
dört genç, geçmişin
hayaletleriyle
yüzleşiyor.

Violette, Zik, Amos
ve Satya... Yıllar
önce temelleri atılmış
bir dostluk, bugünü
taşıyabilmenin
sınavını veriyor...

204 sayfa I 1. baskı: 2012
ISBN 978-605-4603-06-0

204 sayfa I 1. baskı: 2012
ISBN 978-605-4603-07-7

188 sayfa I 1. baskı: 2012
ISBN 978-605-4603-08-4

9 786054 603077

264 sayfa I 1. baskı: 2012
ISBN 978-605-4603-09-1

9 786054 603091

9 786054 603060

9 786054 603084

4 roman | 120 x 180 mm

‘
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İNTİHAR NOTLARIM
Michael Thomas Ford

BAĞLANTI
M. T. Anderson

Türkçesi: Nazlı Tancı

Türkçesi: Ali Ünal

İngiliz yazar, intihar girişiminin
ardından psikiyatrik terapiye
alınan bir gencin alaycı
içsesinden, yaşamının
denetimini eline alma
çabasına tanıklık ediyor.

2003 Boston Globe-Horn Book Ödülü

Roman I 256 sayfa
1 ve 2. baskılar: 2011
ISBN 978-9944-717-87-8

KIRMIZI BAŞLIKLI
KIZ AĞLIYOR
Beate Teresa Hanika
Türkçesi: Ayça Sabuncuoğlu

2003 Golden Duck Ödülleri Hal
Clement Genç Kitaplar Ödülü

2010 Hans-Im-Glück Ödülü

Çağdaş edebiyatın tanınmış
yazarı, ABD’de çok- okunan
listelerinden düşmeyen bu
kitabında, uzak gelecekte
dev bir alışveriş merkezine
dönüşen, oksijenin bile
fabrikalarda üretildiği bir
dünya düzenini betimliyor.

Model olarak başladığı
kariyerinden edebiyat
dünyasına geçen Alman
yazar, aile içinde yaşadığı
kâbustan kendini kurtarmaya
çalışan bir genç kızın
öyküsüne tanıklık ediyor.

Roman I 212 sayfa
1. baskı: 2011
ISBN 978-605-4603-63-3
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9 789944 717946

9 786054 603633

9 789944 717878

on8kitap.com
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2009 Bayern Eyaleti Sanat Ödülü

Roman I 212 sayfa
1. baskı: 2011
ISBN 978-9944-717-94-6

