
SEMESTR TATİLİ İÇİN MEDYATEKTE YENİLİKLER..
Çocuklar semestr tatilini iyi değerlendirmeniz için kütüphanede sizin için 

yepyeni kitaplar var....Haydi bir göz atalım...

MİNİKLERE MİNİ MİNNACIK HİKAYELER...
 

Aytül Akal’dan miniklere iki ayrı fil hikayesi...
                                                       
    

  

Behiç Ak’tan güzel mi güzel, sürükleyici mi sürükleyici bir hikaye...

Konuşmayan, ama herkesi dinleyen Alaaddin Bey'in 
en iyi arkadaşı ufacık bir nokta hakkında bile 
saatlerce konuşabilen Memo'dur. Mahalleli, her 
sabah, doğuya bakan bir bankta oturup güneşin 
doğuşunu izleyen, her akşam da, batıya bakan bir 
bankta güneşin batışını izleyen bu adamı merak 
etmektedir. Onun boş gezen biri olduğunu 
düşünmektedirler. Çocuklara göre, o bir casus, 
hatta bir uzaylıdır.



BİRBİRİNDEN GÜZEL İKİ BİLİM KİTABI...

    Meraklılar soruyor, profesör cevaplıyor, 
çocuklar bu seriyi çok seviyor.
  

Bilim Öyküleri adı altında okuyacağınız bu 
öyküler, bilim tarihinin en ilginç 
sayfalarından derlendi. Ancak derlenen bu 
öyküleri, sizlere bir ders kitabı gibi değil, 
son derece eğlenceli bir maceralı hikaye 
kitabı gibi anlatmayı tercih etti...

                     
                



BİRBİRİNDEN HEYECANLI KİTAPLAR...
Sakar Cadı Vini’nin birbirinden heyecanlı kitapları...

Sakar Cadı Vini’nin ilk kitabı... çocuklara okumayı 
sevdirirken, bilgiyi keşfetmeyi öğretiyor. Vini’yi iki 
milyondan fazla çocuk okuyor...

Üç, iki, bir... Gürr!
Vini ve Vilbur uzaya gidiyor!
Uydulara ve uzay gemilerine çarpmaktan kurtulan Vini 
ve
Vilbur, en sonunda piknik yapmak için minik ve sevimli 
bir
gezegen buluyor. Ama tuhaf görünüşlü yaratıklar 
yanlarına gelince, Vini kurtulmak için sihirli değneğini 
kullanmak zorunda kalıyor! 

Sakar Cadı Vini siyah bir evde yaşardı. Evinin içi de 
dışı gibi siyah renkliydi. Halıları, koltukları ve yatağı 
da siyahtı. Sakar Cadı Vini, siyah evinde siyah renkli 
kedisi Vilbur’la yaşardı. Vilbur da siyahtı. İşte sorun 
da buydu.
Vilbur’u evin içinde sürekli kaybeden Vini birazcık 
sihir yapıyor...



BİRBİRİNDEN SÜRÜKLEYİCİ ROMANLAR...

Mavi Köpeğin Gözleri, Márquez’in 1947-1955 yılları 
arasında yazdığı on üç öyküden oluşuyor.Büyülü 
gerçekçilik akımının öncülerinden Gabriel Garcia 
Marquez’in kült yapıtlarına öncülük eden bu öyküler, 
yazarın haklı şöhretini açıklayan ve yükselişini adım 
adım gösteren kıymetli bir kronoloji niteliğinde...  

                                 

Cadı Kral;
Halkın, yok edildiğini sandığı; ama bir şekilde bölgeyi 
elinde tutmayı başaran, tarifi mümkün olmayan güçlere 
sahip bir liç…

Şövalye;
Suikastçıların karanlık sırlarına sahip, iyiliğin şampiyonu;
kara elfin sahip olduğu en alışılmadık müttefik…

Çevremiz, doğamız, dünyamız kirleniyor. Evet, hepimiz bu 
gerçeğin -az ya da çok- farkındayız. Ama ne yapıyoruz bu 
konuda? İşte “İmparator 4. Patates”, bu yerel ve küresel 
kirlenmeye “dur” denilmezse, neler olabileceğini anlatıyor. 



On beş yaşındaki Eva için hayatındaki en önemli sorun 
fazla kilolarıdır. “Şişman” olduğu için arkadaşı yoktur, 
hiç kimse onu bu hâliyle beğenmiyordur; asıl önemlisi 
Eva, kilolarının altına hapsolmuştur. İsteklerine 
ulaşmanın tek yolu kilo vermekten geçiyordur. 

Leon, yasadışı faaliyetlerine rağmen polis tarafından 
yakalanmamış, küçük çaplı bir soyguncudur. Sonra bir 
gün, aniden, etrafa para saçmaya başlar. Polis de, bu 
paranın kaynağını öğrenmek için CHERUB’dan yardım 
ister
Çünkü yetişkinler, çocukların onları izlediklerinden asla 
şüphelenmez!
Bu araştırma için James de seçilir...

Peri mi yoksa cadı mı?
Budapeşte'deki ilkokul kütüphanelerinden birinin 
sorumlusu, çocukların Aranka Mort diye çağırdıkları yaşlı ve 
huysuz bir teyzedir. Yemek yerken bile okumaya devam 
eden Laci dışında hiç kimse okulun en üst katındaki 
kitaplığa gidip kitap almaz. Laci'nin okuduğu metinlerin 
üzerinde ancak sihirle açıklanabilecek bir etkisi olur. 
Aranka Mort'un değişmek için çocukların yardımına ihtiyacı 
vardır.

 

  


