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Dr. Dain Heer ve Katarina Wallentin?den sihirle ve tek boynuzlu
atlarla dolu büyüleyici bir hikaye geliyor! Bu kalbinizi, dünyanz ve

etrafnzdaki herkesi eritecek!

Ünlü düünce lideri, yazar ve konumac Dr. Dain Heer, bir arkadann
kznn doumundan ilham alarak hepimizin doarken bu dünyaya
getirdiimiz snrsz potansiyelin hatrlatcs olarak bu kitab yaratt.

Birlikte, mümkün olduuna inandmz eyleri sorgulayarak tek boynuzlu
bebek at nesillerine ilham vermeyi umuyorlar.

?Ya eer doduklar andan itibaren çocuklara bir hediye olduklar
söylenseydi? Kesinlikle istedikleri her eyi olabilecekleri ve

yapabilecekleri? Ya eer çocuklara her gün onlarn varlna ükran
duyduumuz söylenseydi? O zaman ne yaratabilirlerdi? O zaman
neler mümkün olurdu?? diyerek Heer önermede bulunuyor.

Wallentin de katlyor. ?Eer kzma tek bir ey hediye edebilecek
olsaydm, bu hiçbir üphe olmadan onun sadece yeterli olmakla
kalmad, esiz, mükemmel, harika olduu ve çok sevildiini bilmesi
olurdu. Bu çok basitmi gibi görünüyor, ancak bunu bilmek sihri

yaratyor. Büyük sihir.? diyor.



Okumas kolay ve zerafetle resmedilmi olan Tek Boynuzlu Bebek At
Manifestosu, sadece hayal gücümüzle snrl olduumuz güzel

gezegenimizdeki sihir ve olaslklarla ilgili.

Hikaye Katarina Wallentin ile birlikte yazlm ve resimler Nathalie
Beauvois tarafndan çizilmitir. 

Dain Heer, Kendin Ol, Dünyay Deitir en çok satanlar kitabnn
yazardr. Kendisi bir enerjetik virtüöz ve dünya deitiricidir ve daha az

bilinen uzmanlklarna bebeklere fsldamay da dahil eder. Teksas,
ABD?nde yaar ve bu onun ilk çocuk kitabdr.  www.drdainheer.com

Katarina Wallentin, bu güzel gezegenimizde gerçekten mümkün olan
sihrin hevesli bir kaifidir. sveç?te, kesinlikle bir tek boynuzlu at olan

kzyla birlikte yaamaktadr.  www.katarinawallentin.com
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