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Ekim’de
çıkıyor !

Türkçe edebiyata sayısız eser kazandıran, ödüllü çevirmen
Sevin Okyay, yazarlığın yanı sıra edebiyat, spor, caz ve sinema
eleştirmenliği yapıyor, radyo programlarıyla da tanınıyor. ON8
Blog’da, “Zamanlı Zamansız” adlı köşesinde yazmayı sürdüren
Okyay, son kitabında yaşamına değenleri anlatıyor.

ARA SIRA VE DAİMA

Sevin Okyay
Editör: Müren Beykan

Bir kültür sanat emekçisinin
kaleminden benzersiz portreler...
‘
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Haluk Bilginer’den Ece Ayhan’a, Murathan Mungan’dan
Mina Urgan’a, Tarkan’dan Erdil Yaşaroğlu’na, Atilla Dorsay’dan
Şakir Eczacıbaşı’na, Doğan Hızlan’dan Meral Okay’a
kültürümüzün köşe taşları ile Sevin Okyay’ı derinden etkileyen
aile üyeleri, dostları... Aile hayatı, mesleğe nasıl başladığı,
ilk sinema eleştirisini hangi ünlü edebiyatçının işten atma
tehdidiyle yazdığı, caz konserlerinde başına gelenlere
kadar ışıltılı, neşeli, duygu yüklü anılar... Duygular,
heyecanlar, yaşanmışlıklar biriktirmiş bir kültür
emekçisinin dilinden 70’e yakın portre.

9 786059 405812

BLOG

Türkiye’nin kültür sanat üretimine kırk yılı aşkın süredir emek
veren yazar, çevirmen ve radyo programcısı Sevin Okyay,
hayatında iz bırakan dostlarını, çalışma arkadaşlarını ve aile
üyelerini, kendine özgü renkli üslubuyla anlatıyor. Bir yandan
sanat, medya, iş dünyasından etkili isimleri tanıma fırsatı
sunarken, bir yandan da meslek hayatına başladığı günden
bu yana Türkiye’nin değişen sosyopolitik ve kültürel yaşantısını
resmediyor. Okyay’ın, çeşitli mecralarda yayımlanmış
yazılarına yenilerini ekleyerek oluşturduğu kitap,
değerli bir arşiv niteliğinde.

anılar • arkadaşlık • kitaplar • sinema • edebiyat • gazetecilik • müzik • çeviri • aile • spor • İstanbul
Anlatı I 304 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2018 I 978-605-9405-81-2

Sevin Okyay, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni bitirdi. Türkiye’nin ilk kadın sinema eleştirmeni olan
yazar 1964’ten beri çevirmenlik, 1975’ten beri gazetecilik, 1984’ten beri de sinema eleştirmenliği
yapıyor. 120 Filmde Seyriâlem (2003) adlı kitabının yanı sıra İlk Romanım (2010) ve Telila ile Nemne
(2014) adlı çocuk romanları da bulunan Okyay, ünlü Harry Potter dizisini Türkçe'ye kazandıranlardan.
Çeviri Derneği’nin 2014 Onur Ödülü, FABİSAD’ın GİO Ödülleri kapsamında 2016 Mavi Anka
Ödülü ve NTV Radyo’da yayınlanan “Cinayet Masası” adlı radyo programıyla
2017 TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü gibi pek çok ödülün sahibi.
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Çiğdem Sezer
SAKLI BAHAR

Edebiyatımızın, her yaştan okura seslenebilen şair ve
yazarlarından Çiğdem Sezer, hayatlarına yön vermeye
çalışan dört gencin yaşadıklarını, hayallerini, karşılaştıkları
sorunları incelikli üslubuyla dillendiriyor. Zorla evlendirilme,
aile baskısı, yerinden edilme gibi ağır konuları umut ve
aşkla hafifleten roman, cesareti ve her şeye rağmen devam
etmeyi anımsatıyor. Romantik ayrıntılar, müzik ve şiirle
örülü kitap, her yaştan okurun ilgisini çekecek nitelikte.
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Editör: Müren Beykan

Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi, çağdaş öykücülüğümüzün
önemli isimlerinden Neslihan Önderoğlu, son romanında
okurlarını şaşırtıyor! Sıradışı karakterler eşliğinde sürprizli bir
gençlik macerası anlatan yazar, ON8 Blog’daki “Cin Atı”
adlı köşesinde de gençlik öyküleri biriktiriyor.

arkadaşlık • aile • sırlar • ilk aşk • dayanışma • göç • ölüm • aile içi şiddet • çalışmak • kaza • hayal kırıklığı
Roman I 148 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2017 I 978-605-9405-38-6

TUHAF ŞEYLER OLUYOR
BAY TARANTINO

Neslihan Acu
Z YALNIZLIĞI

Neslihan Önderoğlu

Editör: Müren Beykan

Sevgi Saygı

9 786059 952064
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PERİ EFSA
Editör: Müren Beykan

Gizemli kurguların sevilen yazarı Sevgi Saygı’yla, bir ailenin
trajedi ve sırlarla dolu izleğinde, Türkiye’nin çalkantılı yakın
tarihine fantastik bir yolculuk başlıyor. 2. Dünya Savaşı
yıllarında İstanbul’da bir köşkte, tam da Hitler’in 53. yaş
gününde iki bebek doğdu: Sermet ve Peri Efsa. Birbirinden
farklı ikizler büyüdükçe, aile sırları da ortalığa saçıldı. Peri
Efsa’nın şaşırtan ve korkutan gizemli yetenekleri, gizli
suçların gölgede kalmasına izin vermiyor, aileyi
sarsıyordu. Dışişleri’nde çalışan babaları Mümtaz
Bey içinse, Peri Efsa büyük bir tehlikeydi...

aile • aşk • yalan • kardeşlik • sırlar • geçmiş • yüzleşme • cinayet • köşk • siyaset • trajedi
Roman I 400 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2014 I ISBN 978-605-9952-06-4

Evren, bir sinefildi. Yani sinema bağımlısıydı. Gece gündüz film seyrediyordu.
Üniversitenin sinema bölümünü kazandığında, bağımlılığı garip bir hal almaya
başladı. Tanıştığı her insanı ya bir film karakterine benzetiyordu ya da kendisini
film sahnelerinin içinde buluyordu. Taksi Şoförü filminin Travis’i, Ucuz
Roman ’da Uma Thurman’ın canlandırdığı Mia Wallace ve daha kimler
kimler yanı başındaydı. Bir zaman sonra, Evren’in aklı karışmaya ve
herkes bir bir kaybolmaya başladı. Hem de ne kaybolma!..
Çağdaş edebiyatımızın üretken yazarlarından Neslihan Önderoğlu, bir
sinema öğrencisinin hayalle gerçeğin sınırındaki hikâyesini aktarıyor.
Sıradan bir Anadolu kentini güçlü anlatımıyla küçük Hollywood’a
dönüştüren yazar, soluksuz bir macera kurguluyor. Bir yandan çok
tanıdık bir yandan da hiç alışkın olmadığımız karakterlerle boyutlanan
romanın içinden, sinema tarihinin unutulmaz yönetmenleri ve film
replikleri geçiyor. İlk satırından itibaren okuru peşinden sürükleyen
kitap, konusu, kurgusu ve üslubuyla iz bırakıyor.

AY DOLANDI
Editör: Müren Beykan

9 786059 952279
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Editör: Müren Beykan

yolculuk • iletişim • köy yaşamı • yalnızlık • önyargılar • sevgisizlik • motosiklet • aidiyet • gizem
Roman I 260 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2015 I ISBN 978-605-9952-27-9
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sinema • üniversite yaşamı • film kahramanları • yalan • öğrenci evi • aşk • belgesel • yalnızlık • kaybolmak • sinefil
Roman I 156 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2018 I ISBN 978-605-9405-60-7

GEZGİN
Sevgi Saygı, bu kez okurunu ser verip sır vermeyen bir
“gezgin”in motosikletiyle sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor;
hayalle gerçek arasında zardan bir duvar örüyor. Kendi
gerçekliğinden kaçarken başka bir dünyanın gerçekliğinde
gezinen adsız bir “gezgin”dir o. Ne nereden geldiği bellidir,
ne de nereye gittiği. Niçin yollarda olduğu da meçhuldur.
Can yoldaşı motosikletiyle yolları aşarken, hep birilerinden
kaçar. Bir akşam konaklayabileceği bir yer ararken, yolu
garip bir köye, yalnızca bir geceliğine misafir
olacağını sandığı, ama bütün kışı geçirmek
zorunda kalacağı o tuhaf eve varır...
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arkadaşlık • z kuşağı • yalnızlık • gençlik • yoksulluk • sosyal medya • aile içi şiddet • sınıf farkı • psikoloji
Roman I 260 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2016, 2. baskı: 2018 I ISBN 978-605-9405-02-7

Bu filmi daha önce izlemediniz !
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Çağdaş edebiyatın dikkati çeken isimlerinden Neslihan Acu,
sistemin hoyratça kenara ittiği gençleri özenli dokunuşlar,
etkileyici ifadelerle sarmalıyor. Kolejde tam burslu okuyan
Serap, yoksul ailesiyle varlıklı sınıf arkadaşları arasında
kalmış mutsuz bir gençtir. Candan’la tanıştıklarında ilk
kez “gerçek arkadaş” diyebileceği birine rastladığını
düşünür. Ancak, yurtdışından gelmiş olan Candan'la
iletişim kurmak pek kolay değildir...

9 786059 405607

9 7
9
78
86
60
05
59
9 9
45
02
50
07
21
7

Editör: Müren Beykan

Ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu, birbirine dolanan hayallere,
görünmeyen yaşamlara odaklanıyor. Saliha, üniversiteye hazırlık
kursuna gidebilmek için çalışmaya başladığı AVM’de Miran’la tanışır.
İlk yürek kıpırtılarının tadını çıkaramadan ailesinin yaşamı kökten
sarsılır. Eski aşklar bitmiş, babasının yaptığı ev yuva olmaktan
çıkmış, hayran olduğu Güldal’a bile kırılmıştır. Tüm yaşamı
altüst olan Saliha, bu karışıklığın içinden nasıl çıkacaktır?..

yoksulluk • organ nakli • ölüm • kız kaçırma • kentsel dönüşüm • kayıp • iletişimsizlik • ayrımcılık • aşk • aile
Roman I 180 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2017 I ISBN 978-605-9405-12-6

Neslihan Önderoğlu, ilk öykü kitabı İçeri Girmez Miydiniz ?   ile 2013 Haldun Taner Öykü Ödülü’nü
kazandı. İlk romanı Bana Sesini Bırak ’ı (2015) aynı yıl yayımlanan öykü kitabı Filler ve Balıklar, ardından
da Mutsuz Palyaçolar Örgütü (2016) izledi. Ay Dolandı (2017) romanıyla ON8 okurlarıyla buluşan
yazarın Yeryüzü Yorgunları ’nın ardından çıkan son romanı Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino (2018).
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Editör: Müren Beykan

Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Müge İplikçi, resmi
tarihin perdelediği yaşamların izini sürüyor. Yaşamına yön
vermeye çabalayan genç Funda, bunaldığı okul, aile ve kimlik
cenderesinden çıkış yolu aramaktadır. Dedesi Sami Bey’in
çocukluğunda yaşadığı trajediyi öğrendiğinde çok sarsılır ve
üstü örtülmüş geçmişin ayak izlerini takip eder. Kendini,
popüler bir televizyon programının stüdyosunda bulduğunda,
belleğin zamansız ve kuralsız oyunları da başlayıverir...

aile tarihi • arkadaşlık • medya • dershane • dede-torun • kadın hakları • savaş • yalan • yüzleşme
Roman I 200 sayfa I 120 x 180 mm I 1 ve 2. baskılar: 2013 I ISBN 978-605-4603-64-0

SOSYAL AYRINTILAR ANSİKLOPEDİSİ dizisi

Ahmet Büke

Editör: Müren Beykan

Çağdaş edebiyatımızın öykü anlatıcısı Ahmet Büke’nin, ON8 Blog’daki
“Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedisi” adlı köşesinde bir yıl boyunca her hafta
yazdığı öyküleri iki kitaba dönüştü. Karakterlerin öyküden öyküye
atladığı özgün seçkiler, yazarın yeni öyküleriyle genişledi.
1

Dünya Kitap 2015 Yılın Telif Kitabı Ödülü

İNSAN KENDİNE DE İYİ GELİR

Mine Soysal
UZAKTA

‘
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Yazar Mine Soysal, üniversite hayaliyle Malatya’dan İstanbul’a
gelen Erdo’yla, yarınını arayan üniversiteli Dünya’nın birbirine
çok uzak hayatlarına dokunuyor. Erdo, büyük ve vahşi
metropolde; Dünya ise, varlıklı ama daracık dünyasında
boğulurken, dev şehir inşaatlarla büyüdükçe büyüyor. Yeni
“yaşam” alanları, yakın durması beklenen hayatları bile
uzaklara savuruyor. Bu acımasız düzende Erdo ve
Dünya’nın hayallerine kavuşması mümkün olabilir mi ?..

varoluş • eşitlik • farklılıklar • üniversite • aile • gençlik • Malatya • işçilik • sınıf farkı • yalnızlık
Roman I 256 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2014, 3. baskı: 2016 I ISBN 978-605-9952-07-1

9 786059 952583

9 786059 952071

Editör: Müren Beykan

hayal gücü • dostluk • hayvan sevgisi • mahalle yaşamı • anılar • Ege • dede • babaanne • yöresel deyişler
Öyküler I 200 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2015, 3. baskı: 2016 I ISBN 978-605-9952-58-3

GİZLİ SEVENLER CEMİYETİ

2

Sibel Oral
BENİ BEKLERKEN

BLOG

Editör: Müren Beykan

Gazeteci, yazar Sibel Oral, günümüz Türkiye’sinde yaşayan
iki genç kızın kendisiyle ve toplumla tanışma sürecindeki
hesaplaşmalarını lirik bir anlatımla işliyor. Özlem’in doğumu,
annesinin yok oluşu, Bayan X’in de var oluşu anlamına
gelmektedir. Duygu ise, kendisini anlamayan ailesinin ilgisini
çekmeye çalışan bir “kayıp kuşak” hayranıdır. Birbirinden
çok farklı iki genç kızın birbirine dolanan hayalleri ya
kördüğüm olacak ya da umudu diriltecektir...

9 786059 952811
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Ahmet Büke’nin, blogdan kitaba uzanan yolculuğu, bu
kitapla başlıyor. Yazarın, ON8 Blog’daki “Sosyal Ayrıntılar
Ansiklopedisi” adlı köşesinde her hafta yazdığı öykülerden
derlenen seçkiye yenilerinin eklenmesiyle oluşan ilk kitap,
aile büyükleriyle birlikte yaşayan anasız babasız bir gencin
gözünden mahalledeki olayları anlatırken, hem acıtıyor hem
de kırılgan ruhlara şifa oluyor. Ege’nin bir mahallesindeki
insanların trajikomik ve zaman zaman acayip hikâyelerinin
anlatıldığı 38 öyküden bazıları: Zamanın Eli Değdi Bize,
Hepimiz İçin Bandini, Göbek Hayat Kurtarır, Kırk Yetim
Serçe Doğdu, Ankara Keçisini Sevmeyin Lütfen,
Mesut Kadınlar Fotoğrafhanesi, Beşer Şaşar...

Ahmet Büke’nin ON8 Blog’daki “Sosyal Ayrıntılar
Ansiklopedisi” adlı köşesinden öykülerin de yer aldığı
ikinci seçkide 24 öykü var. Bir tuhaf kahramanın peşine
takılan okur, yine aynı mahallede birbirinden komik, acıklı,
acayip, hatta gerçek ötesi olaya tanıklık ediyor. Yarayı da
dermanı da içinde barındıran kitapta anakarakterlerin ve
mekânların değişmemesi, etkileyici bir süreklilik yaratıyor.
11 sözcüğün hikâyelerle açıklandığı öykü ise, kelimeleri
yeniden anlamlandırıyor. Bir gencin kişisel tarihinin yanı
sıra toplumsal tarihimize de dokunan öykülerden
bazıları: Dana Bayramı, Sorularla İnsaniyet, I. Vita
Cumhuriyeti Nasıl Sonlandı?, Memnu Hikâye...

yoksulluk • gençlik • İzmir • aşk • ölüm • mahalle • dede • babaanne • sözlük
Öyküler I 156 sayfa I 120 x 180 mm I 1 ve 2. baskılar: 2016 I ISBN 978-605-9952-81-1

dostluk • iletişim • müzik • aile içi şiddet • güven • mektup • kedi • ebeveyn kaybı • anne • psikoloji
Roman I 200 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2016 I ISBN 978-605-9952-88-0

2013 ÇGYD
Yılın En İyi Gençlik Romanı

İrem Uşar
BEN AYRIKOTU
Samimi üslubuyla sevilen İrem Uşar’ın gençliğin karmaşık
duygularını, arayışlarını ustalıkla aktaran bu ilk romanına
İstanbul’un farklı mekânları ev sahipliği yapıyor. Daha
on dokuz yaşındaydı, ama insanlardan kaçıyordu. Konuşup
yanlış anlaşılmaktansa, kapısını kapatıp yazmayı seçmişti.
Yazdığı mektuplar sayesinde, kimseye söyleyemediklerini
herkese anlatmaya başladı. Ta ki, birine yakalanana dek...

arkadaşlık • iletişim • İstanbul • ölüm • yalnızlık • yüzleşme • mektup • pastane • sosyal fobi • gözlem
Roman I 152 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2015 I ISBN 978-605-9952-56-9
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Editör: Mehmet Erkurt
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SAKLAMBAÇ
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Müge İplikçi

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,
her yaştan okurla buluşuyor, kitaplarının yanı sıra
dergi ve blog yazılarıyla da seviliyor.

MEVZUMUZ DERİN
Editör: Müren Beykan

Öykülerinde memleket insanını resimleyen 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. Günün birinde Bedo’nun cep
telefonuna gizemli SMS’ler gelmeye ve dershanenin çeşitli
noktalarına birisi onun için kitaplar bırakmaya başlar. Bedo
ve yakın arkadaşı “çingene” Barbo bu gizemi çözmeye
çalışır. Bedo, bazen sinir krizleri geçiren, yakın ilişki
kurmayı başaramadığı annesi ve ağzından laf alınması
zor dedesinin, küçükken kaybettiği babasıyla ilgili
söylediklerini düşünüp durur. Ve bir gün hem
ülkesinin hem kendi aile geçmişinin karanlık
sırlarıyla burun buruna gelir...

aile • sırlar • arkadaşlık • yalan • şiddet • spor • ergenlik • iktidar • İzmir • babasızlık
Roman I 164 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2013, 3. baskı: 2017 I ISBN 978-605-4603-59-6

92

Jean  -  François Chabas
Fransız gençlik edebiyatına altmışın üzerinde eser veren
çok ödüllü yazar, şiddete, kötülüğe, kurban olmaya
başkaldırıyor; hayata sahip çıkmaya özendiriyor.

KIRIK KALPLER KAVANOZU
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Azade Aslan

9 786059 405515

Fransız gençlik edebiyatının güçlü kalemi JeanFrançois Chabas, çekirdek bir aile özelinde,
sistematik şiddet, alkol bağımlılığı, ırkçılık gibi
toplumsal sorunlara odaklanıyor. Okur, şiddet
sarmalının yıkılabilir olduğunu, insanın ailesini
değiştiremese de her koşulda geleceğini
inşa edebileceğini hatırlıyor.
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Jewel’in hayatı, okuldaki arkadaşlarından çok
farklıdır. Sosyal hayatta saygın biri olarak
tanınan babası aslında şiddet yanlısıdır ve
annesi, onun uyguladığı şiddet nedeniyle
akıl hastanesindedir. Jewel, kardeşi Esther
ile küçük bir dünya kurmuştur. Bildiği tek
şey vardır; annesi gibi mağdur olmayacaktır.
Kendisini sadece boks yaparken ve kardeşiyle
vakit geçirirken iyi hissetmektedir. Babasının,
küçük kardeşine ilk kez el kaldırması, başka bir
hayata başlamanın itici gücü olacaktır...

anne-kız • ırkçılık • psikoloji • kardeş sevgisi • baba şiddeti • kadercilik • irade • Nazi Almanyası • klinik tedavi • boks
Roman I 148 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2018 I ISBN 978-605-9405-51-5

018’de
Aralık 2 da !
ar
sinemal

İngiliz yazar Philip Reeve’in dünya
çapında ses getiren efsane bilimkurgu
dizisinin sinema uyarlaması, “Yüzüklerin Efendisi”nin
yönetmeni Peter Jackson’ dan !
1

2

3

4

YÜRÜYEN
KENTLER

İHANET
ALTINI

CEHENNEM
MAKİNELERİ

KARANLIK
DÜZLÜK

Düzen değişti. Uzak
gelecekte, 60 Dakika
Savaşları’yla mahvolan
dünyada, kentler
makineler üstünde
yürüyor. Her kent,
tarihini kısmen
yitirmiş bir dünyadır
artık! Tom ve Hester
için soluksuz bir
kaçış başlar...

Dev kent Anchorage,
devasa demir paletleri
üstünde Ölü Kıta’ya
doğru sessizce
ilerliyordu.
Hayaletlerin ve
deliliğin kol gezdiği
kent, ateş fırtınasına
sürüklendiğinden
habersizdi...

Makineler diriliyor,
anılar canlanıyor...
Yürüyen Kentler’in
palet izlerinde
hesaplaşma vakti
yakın! Herkesin
peşinde olduğu,
kadim dünyadan
kalma Teneke Kitap
hangi sırrı saklıyor?..

Kalpler kırık, ittifaklar
paramparça... Sessizliğe
gömüldüğü düşünülen
topraklarda gizemli bir
hareketlilik var. Yeni
yaşam umuduyla
omuz omuza verenler,
“insansızlaşmak”
düşüncesi karşısında
ne kadar direnebilecek?..

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

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

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

Alman gazeteci, yazar bu ödüllü gençlik romanıyla okuru,
dünyadaki yerini anlamaya çalışan bir gencin duygu
evrenine ve içsel yolculuğuna davet ediyor.

on8kitap.com

BLOG

Susan Kreller

KARDA BİRDOKSAN
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Aylin Gergin

9 786059 405409

Yazar Susan Kreller, yaşıtlarından farklı olan bir
gencin hissettikleri eşliğinde, “normal” kavramını
tartışmaya açıyor. Şiirsel ve yalın anlatımıyla
iç dünyalara usulca dokunan roman, etkileyici
karakterleriyle umudu ve yaşamı yüceltiyor.

Alman Gençlik Edebiyatı
2015 En İyi Gençlik Romanı Ödülü

On dört yaşındaki Adrian, bir doksan dört
boyundadır. Annesi hormon tedavisi görmesini
ister, ancak o bu fikre sıcak bakmaz. Hem,
yıllardır çok iyi arkadaş olduğu Stella’nın da
onun boyuyla bir sıkıntısı yoktur. Günlerini
çoğunlukla, Stella’nın büyükannesi Bayan
Elderly’nin kuşatması altında, terastaki
salıncakta geçirirler. Gürcistan’dan göç eden
yeni komşularının oğluyla Stella arasındaki
yakınlaşma, Adrian’nın dünyasını sarsar.
Belki de her şeyin nedeni, fazla uzun boyudur.
Girdiği bunalım bir kış gecesi neredeyse
hayatına mal olacaktır...

dostluk • komşuluk • karşılıksız aşk • resim yapmak • hastalık • yoga • aile • farklılık • göçmenlik • kış mevsimi
Roman I 240 sayfa I 120 x 180 mm I 1. baskı: 2017 I 978-605-9405-40-9
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352 sayfa
1. baskı: 2013, 4. baskı: 2018
ISBN 978-605-4603-33-6

9 786054 603336

2002 Gold Nestlé
Smarties Ödülü

9 786054 603343

9 786054 603350

2005 Amerikan
Kütüphaneler Birliği
(ALA) En İyi Kitap Ödülü

9 786054 603367

2007 Los Angeles Times
Gençlik Edebiyatı Ödülü

2003 Blue Peter
Yılın Kitabı Ödülü
Türkçesi: Müren Beykan, Fulya Yavuz, Ali Ünal | Roman dizisi | 120 x 180 mm

evren • bellek • kentler • gelecek • teknoloji • özgürlük • dostluk • dayanışma •
cesaret • macera • mülkiyet • gizem • kitap • aşk • tehlike • kölelik • ihanet • çatışma

90

Dünya gençlik edebiyatının sıradışı yazarları ve ödüllü
romanlarından etkileyici bir koleksiyon !

Bilimkurgu edebiyatının çok ödüllü
Fransız yazarı Danielle Mar tinigol, doğayı
görmezden gelen insanlık üzerine
galaksilerarası bir öykü anlatıyor.

AYIN İKİ YÜZÜ
Manuela Salvi

AĞAÇTAKİ
Janne Teller

Türkçesi: Nazlı Tancı

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Türkçesi: Abdulgani Çıtırıkkaya

İngiliz yazar, intihar girişiminin
ardından klinik tedaviye
alınan bir gencin alaycı
içsesiyle, yaşamının
denetimini eline alma
çabasına tanıklık ediyor.
İnsan hayatını derinden
etkileyen seçimleri ve
bunların sonuçlarını
duyarlı ve ironik
bir dille anlatıyor.

Kitapları pek çok dile çevrilen
İtalyan yazar, romanında
suç dünyasının içine sıkışan
iki gencin masumiyetini
ve aşkın her koşulda
yaşanabilirliğini düşündürüyor.
Ailevi sorunlar, geçmişin
travmaları, iki genci
öngörmedikleri bir
cenderenin içine itmişti.
Yarınları belirsiz, bugünleri
ise son derece tekinsizdi...

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. Ortaokul
öğrencisi Anton, her şeyin
anlamsız olduğunu söyler
ve bir erik ağacına tırmanır...

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’in gizemleriyle
çalkalanan 100Dünya
Konfederasyonu’nda
kuşku yerini paranoyaya
bırakır. Konfederasyon,
silahlı güçlerini devreye
sokmuştur bile...

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

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

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

9 786054 603930
9 786054 603862

9 786054 603961

2003 Chronos Ödülü

an dizisi | 120 x 180 mm
Türkçesi: Azade Aslan | Rom
nus •

2002 Grand Imaginaire
Gençlik Romanı Ödülü

farkı • okya
gizem • aile • aşk • sınıf
uzay • medya • ekoloji •
• özgürlük • galaksiler
dili
t
nefre
•
f
keşi
•
loji
bağlılık • iletişim • biyo

Roman I 184 sayfa
1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-80-0

‘

18
güz

aile • arkadaşlık • suç-ceza •
inançlar • medya • değerler •
müze • hiçlik • anlam • sanat eseri

on8kitap.com

aile • aşk • adalet • suç-ceza •
yasalar • ekoloji • güzel sanatlar •
zehirli atık • İtalya • sınıf arkadaşlığı

3

Türkçesi: Pınar Savaş

Çok ödüllü İspanyol yazar,
tüm dünyada toplumsal bir
sorun haline gelen kadına
yönelik şiddeti, aşk ve
kıskançlık kavramlarını
gençlerin dilinden epik
bir üslupla tartışıyor. Liseli
Marga, sevgilisi Ramiro’nun
giderek artan kıskançlıklarını
ilk zamanlar sevgiden
sanmıştı. Ama başına
gelenler hepten
bardağı taşırdı...
Roman I 160 sayfa
1. baskı: 2016
ISBN 978-605-9405-06-5

aile • kıskançlık • aşk • iletişim •
gençlik • psikoloji • sorgulama •
kadına yönelik şiddet •
baskı kurmak • maçoluk

89

FOUCAULT ’  YU
SAYIKLAMAK
Patricia Duncker
Türkçesi: Murat Özbank

1997 Dillons İlk Roman Ödülü
1997 McKitterick Ödülü

İngiliz yazar ödüllü romanında, sözün
büyüsüne kapılanları anlatıyor. Aşk,
hayranlık, delilik, yalnızlık ve özgürlük
gibi kavramları sorguluyor. Okurla
yazar arasındaki tutkunun izlerini süren
kitap, doktora öğrencisi bir genci,
şizofren bir yazarı ve 20. yüzyılın
en önemli düşünürlerinden
Michel Foucault’yu buluşturuyor.
Roman I 252 sayfa
1. baskı: 2015
ISBN 978-605-9952-35-4

yazarlık • felsefe • mektup •
edebiyat • aşk • Fransa •
okur-yazar ilişkisi • akıl hastalığı •
üniversite • doktora tezi

9 786054 603329

9 786059 405256

GECE MAVİSİ ELBİSE
Karen Foxlee

YOKUŞ AŞAĞI
Wolfgang Herrndorf

Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Türkçesi: Suzan Geridönmez

2014 Davitt Ödülleri En İyi
Gençlik Romanı Ödülü

2011 Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü
2011 Clemens Brentano Ödülü

Dünya çapında tanınan
Avustralyalı yazar, geçmişin
izlerini sürerken geleceğe
bambaşka gözlerle bakan iki
genç kızın hikâyesini, nefes
kesen bir polisiye tadında
anlatıyor. Babasıyla birlikte
karavanda yaşayan Rose,
uğradıkları son kasabada liseye
başlar. Pearl ile arkadaşlığı ve
gece elbisesini diken yaşlı
kadın onu etkiler...

Çağdaş Alman edebiyatının
hayata erken yaşta veda
eden özgün kalemi, büyük
yankı uyandıran romanında,
benzersiz bir yol hikâyesi
anlatıyor. Ailesinin boşladığı
Maik, sınıfta kimsenin
sevmediği göçmen Çik
ile yollara düşer. Hem de
çalıntı bir Lada ile!..

Roman I 312 sayfa
1. baskı: 2017
ISBN 978-605-9405-25-6

arayış • arkadaşlık • aile • dedektif •
mezuniyet • terzi • aşk • mektup •
sırlar • resim yapmak • endemik
bitkiler • karavan yaşamı

Roman I 288 sayfa
1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-32-9

BLOG

OYSA AŞK
Jordi Sierra i Fabra

9 786059 952354

9 786059 405065

on8kitap.com

BLOG

18
güz

terapi • arkadaşlık • günlük tutma •
klinik psikoloji • aile • umut •
farkındalık • kendini tanıma •
aşk • iletişim

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

2

9 786054 603800

İNTİHAR NOTLARIM
Michael Thomas Ford

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

‘

9 786059 952538

9 789944 717878

1

Roman, Altın Ayı ödüllü ünlü
yönetmen Fatih Akın tarafından
“Elveda Berlin” adıyla
sinemaya uyarlandı.

aile • aşk • arkadaşlık • yalan •
macera • yolculuk • suç-ceza •
göçmenlik • yalnızlık •
trafik kazası • Lada

88

Walter Dean Myers

Zoran Drvenkar

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

Alman edebiyatının özgün sesi, çok ödüllü
yazar, yazdığı etkileyici romanlarında, gençlerin
örselenmiş yaşamlarını, ötekileştirilme sorunlarını
ve toplumun gence bakışını konu ediyor.

2000 Coretta Scott King Onur Ödülü

1. MANGA

CANAVAR

Türkçesi: Ali Ünal

Türkçesi: Bahadır Argönül

“Irak’ı özgürleştirme
operasyonu” adı altında
sürdürülen savaş, ABD’li
genç askerlerin gözünden
anlatılıyor. Devletler
kazanırken insanların
nasıl yok sayıldığını
gözler önüne seren
çarpıcı bir roman.

On altı yaşındaki
Steve’in işlemediği
bir suçtan yetişkinler
arasındaki tutuklu
yargılanma sürecinde
tek dayanağı, yazdığı
günlük ve senaryodur...
Roman I 172 sayfa I 1. baskı: 2012
ISBN 978-9944-717-98-4

aile • masumiyet • ayrımcılık • adalet • yazmak •
suç-ceza • önyargı • dürüstlük • ırkçılık • senaryo
9 789944 717984

Roman I 364 sayfa I 1. baskı: 2012
ISBN 978-605-4603-04-6

Daniel Höra
Çağdaş Alman edebiyatının güçlü yazarı, çarpıcı konuları
işlediği, duygusal ritmi yüksek gençlik romanlarıyla tanınıyor.

VAHŞİ SÜRÜ

18
güz
BLOG

on8kitap.com

yolculuk • şiddet • kasaba yaşamı • sanat •
eşitlik • demokrasi • bağnazlık
9 786059 952255

Köhne apartman
bloklarında yaşayan
gençlerden biri de
Alex’ti. Bir suç
mahalline yakın
bulunması, sorunlu
hayatını hepten
altüst etti...
Roman I 228 sayfa I 1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-74-9

sevgi • arkadaşlık • hoşgörü • iyi-kötü •
farklılıklar • adalet • suç-ceza • önyargılar
9 786054 603749

SUÇLU
Magali Wiéner

VAR MISIN?
YOK MUSUN?
Guido Sgardoli

Türkçesi: Mehmet Erkurt

9 789944 717953

Fransız yazar, ikili
illişkilerde kişisel sınırların
nerede başlayıp nerede
bittiğine dair sarsıcı
romanında bir hatayla
hayatları parçalanan iki
gencin adalet arayışını
konu ediyor. O gece
parkta yaşanan,
delikanlının gözünden
aşk sarhoşluğu, genç
kızın gözündense
şiddetti...
Roman I 284 sayfa
1. baskı: 2011
ISBN 978-9944-717-95-3

aşk • yalan • şiddet • müzik •
adalet • suç-ceza • özgürlük •
mahkeme • zorbalık • saygı
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9 786054 603046

Roman I 252 sayfa I 1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-63-3

aile • yolculuk • hastalık • şiddet • kardeşlik •
akrabalık • sırlar • hırsızlık • baba-oğul • müzik
9 786054 603633

‘

18
güz

Türkçesi: Dilman Muradoğlu

Bir köyde, mütevazı
yaşamlar süren
insanların arasında
bunalan delikanlı,
yeni komşuları olan
aileden çok etkilenir.
Köyün ressamı ise
onlardan hiç
hoşlanmamıştır...
Roman I 276 sayfa I 1. baskı: 2015
ISBN 978-605-9952-25-5

kent yaşamı • macera • dostluk • şiddet • suç-ceza •
göçmenlik • ihanet • çeteler • çaresizlik •Almanya

Birbirine yabancı bir
baba-oğlun BerlinHamburg arasında sıkışan
hikâyesi. Lukas, yedi yıl
önce onları terk eden
babasıyla ilk kez
buluşmuştur. Bol kırgınlık,
bol merak, az miktarda
da sevgi biriktirmiştir
içinde. Sırt çantası ve
aklında bin bir soruyla
babasıyla çıktığı yolculuk
sürprizlerle doludur...

BURAYA
KADARMIŞ

Türkçesi: Dilman Muradoğlu

‘

Türkçesi: Murat Özbank

Metropolün yuttuğu
gençlerin iç dünyasına
ayna tutan, göçmenlik
sorununa sokak
cephesinden yaklaşan
çarpıcı bir roman.
Göçmen gençlerden
oluşan sokak çetelerinin
çatışması, ihanetler
ve şiddetin arasında
yaşamını sürdürmeye
çalışan bir grup gencin
arayışları, çaresizliği
ve umutları...

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

9 789944 717939

İtalyan edebiyatının
dikkati çeken yazarı,
hayatın her alanında
birbirini “tamamlayan”
iki gencin dostluğunu
anlatıyor. Çocukluktan
beri yakın arkadaş
olan Gabri ve Franco,
ailelerinden gizli bir
tatil yapmak hayaliyle
yola çıkarlar...

BİR ADIM DAHA
Mark O’Sullivan
Türkçesi: Müren Beykan

1998 Uluslararası
Genç Kütüphaneciler Birliği
Beyaz Karga Ödülü

Çok ödüllü İrlandalı yazar,
liseli üç gencin kimlik,
aidiyet ve sorumluluk gibi
sorunlardan çıkış yolu
arayışını anlatıyor. Yaşamda
köken, aile ve sınıfsallığın
ne kadarının belirleyici
olduğunu düşündüren
etkileyici bir roman.
Roman I 212 sayfa
1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-65-7

aile • arkadaşlık • yalan •
okul yaşamı • ayrımcılık •
müzik • evlat edinme •
önyargı • bağımlılık •
aşk • kaygılar

9 786059 952149

9 786054 603206

ALEVE DOKUNMAK

Türkçesi: Suzan Geridönmez

9 789944 717946

iletişim • şiddet • savaş-barış • zor koşullar •
askerlik • adalet • ölüm • arkadaşlık • mektup

ONLARDAN BİRİ

9 786054 603657

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

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

KIRMIZI BAŞLIKLI
KIZ AĞLIYOR
Beate Teresa Hanika

KUYRUKLUYILDIZ
EKEN ADAM
Angela Nanetti

Türkçesi: Ayça Sabuncuoğlu

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

2010 Hans-Im-Glück Ödülü

Çok ödüllü İtalyan
yazar, babasının yolunu
gözleyen Arno’nun
umut ve kabulleniş
arasındaki gelgitine,
yaşam mücadelesi
içindeki genç bir
anneye odaklanıyor.
Sevgi ve şefkatin
bambaşka koşullarda
yaşanabileceğini
duyumsatan sıradışı
bir roman.

2009 Bayern Eyaleti Sanat Ödülü

Alman yazar, aile içinde
yaşadığı kâbustan kendini
kurtarmaya çalışan bir
genç kızın öyküsünü
anlatıyor. Malvina ailesini,
büyükbabasının evinde
maruz kaldıklarına
inandıramaz...
Roman I 212 sayfa
1. baskı: 2011
ISBN 978-9944-717-94-6

sırlar • arkadaşlık • iletişim •
komşuluk • ilk aşk • sevgi •
mücadele • aile içi istismar •
ebeveyn • aile büyükleri

on8kitap.com

2000 Michael L. Printz Ödülü

2008 Publisher’s Weekly En İyi Gençlik Kitabı Ödülü

BLOG

2008 Kirkus Reviews En İyi Gençlik Kitabı Ödülü

Roman I 152 sayfa
1. baskı: 2015
ISBN 978-605-9952-14-9

sevgi • iletişim • umut •
annelik • dedikodu •
yoksulluk • baba-oğul •
hayaller • ahlak •
köy yaşamı

Roman I 256 sayfa
1. baskı: 2011
ISBN 978-9944-717-93-9

arkadaşlık • macera •
yolculuk • okul yaşamı •
tatil • farklılıklar • fedakârlık •
özgürlük • gelecek •
Jack Kerouac

86

MAVİ KİRAZLAR

Dört Fransız yazarın dört ayrı karaktere hayat
verdiği dizi, sürükleyici bir film tadında.

Cécile Roumiguière, Sigrid Baffert
Jean-Michel Payet, Maryvonne Rippert

YOL FİLMİ

ACELE ETME

MAVİ AY

204 sayfa
ISBN 978-605-4603-06-0

204 sayfa
ISBN 978-605-4603-07-7

188 sayfa
ISBN 978-605-4603-08-4

264 sayfa
ISBN 978-605-4603-09-1

Türkçesi: Mehmet Erk
urt | Roman dizisi | 120
x 180 mm | 1.baskı: 201
2
m • büy
• Paris

ÇIPLAKLAR
Iva Procházková

KATİLİN GÖZYAŞLARI
Anne-Laure Bondoux

Türkçesi: Dilman Muradoğlu

Türkçesi: Ayça Sabuncuoğlu

Türkçesi: Mehmet Erkurt

Alman yazar, okullardan içeri
sızan şiddetin sınırlarını arıyor.
Zorbalığın ve aşağılamanın
büründüğü farklı kılıkları,
kendine özgü diliyle
canlandıran roman, bir
öğrenciyle öğretmeni
arasında büyüyen nefretin
acıtıcı sonuçlarını anlatıyor.

2010 Magnesia Litera Ödülü

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

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

arkadaşlık • cesaret • okul yaşamı •
şiddet • özgürlük • akran zorbalığı •
tanık olmak • öğretmen-öğrenci
iletişimi • ebeveyn

Çek yazar, Berlin’de yaşamları
kesişen beş gencin hikâyesini
ergenliğin kaçınılmaz “çıplaklığı”
bağlamında ele alıyor. Gençlerin
kendi yollarını bulma güçlüklerini
duygu dolu bir dille işliyor.
Roman I 328 sayfa
1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-81-7

sorumluluk • özgüven • ergenlik •
tutkular • doğa sevgisi • aşk •
yalnızlık • çıplaklık • yüzmek •
Berlin • gençlik

2004 Carnegie Medal Ödülü
2004 Booktrust Gençlik Edebiyatı Ödülü

9 786054 603015

Fransız edebiyatının ödüllü
yazarı, zor bir sevginin
tuhaf hikâyesini anlatıyor.
Tüm Şili’nin aradığı bir katil,
geçmişinden kurtulmak ve
artık kaçmayıp bir yere
sığınmak ister. Ancak
kaderi, saklandığı evde,
küçük bir çocuk kılığında
onu beklemektedir...

Roman I 168 sayfa
1. baskı: 2012
ISBN 978-605-4603-05-3

arkadaşlık • macera • şiddet •
çocukluk • hırsızlık • masumiyet •
adalet • suç-ceza • tehlike • vicdan
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2003 Golden Duck Ödülleri Hal
Clement Genç Kitaplar Ödülü

JJ KİM?
Anne Cassidy

BAĞLANTI
M. T. Anderson

Türkçesi: Nazlı Tancı

Türkçesi: Ali Ünal

İngiliz yazar, çocuklukta
suç kavramını ele
aldığı romanında,
bir kazanın ardından
yaşamını yeniden
kurmaya çalışan
bir gencin sarsıcı
öyküsünü anlatıyor.

ABD'li yazar, uzak
gelecekte dev bir
alışveriş merkezine
dönüşen, oksijenin bile
fabrikalarda üretildiği
distopik bir dünya
düzenini betimliyor.

Roman I 296 sayfa
1. baskı: 2012
ISBN 978-605-4603-01-5

umut • masumiyet • sırlar •
anılar • adalet • vicdan •
gizlenmek • sosyal destek •
anne-çocuk

Roman I 212 sayfa
1. baskı: 2011
ISBN 978-605-4603-63-3
9 786054 603633

teknoloji • özgürlük • fabrika •
üretim • gelecek • distopya •
tüketim kültürü • aşk •
küresel ısınma • makineleşme

