
Kütüphanemize yeni kitaplar geldi!

Bilgi patlaması yaşatan kaynak kitaplar, sımsıcak 
romanlar ve leziz mi leziz tarifleriyle yemek kitapları.... 

Yenilikler 



Şapşik'in Günlüğü

Hayat sana zor mu geliyor? 
Peki Den ne yapsın ? 
Uzaydan gelen garip bir varlığı andıran 
yeni öğretmen...
Korkunç şakalar yapan bir ağabey...
Kızlarla çıkmaya başlayan en yakın 
arkadaş...

Dan Kirchner

Şapşik'in Günlüğü 2

Den başını belaya sokmaya devam ediyor. 
Ama yine en yakın arkadaşı Tom dünyayı 
ele geçirmek için dev bir robotun nasıl 
yapılacağını bilmiyorsa, bunda Den'in suçu 
ne? 

Dan Kirchner

Kömür Karası Çocuk

Nehirleri ve göğü ışıkla parlayan bir ülkeden 
Türkiye'ye gelen Salif için hayat, her gün 
bilinmezlerle doğar. Ayrı düştüğü müzisyen 
babasını özlemle beklerken, mahallenin okul 
orkestrasında bulur kendini. Oysa, gerçek bir 
adresi, okul kaydı yoktur. Üstelik mahalleli bu 
koyu tenli yabancılara hiç de iyi 
davranmamaktadır.

Müge İplikçi



Kötü Kedi Tonton Amca'ya Karşı

Kötü Kedi'nin sahipleri o hafta evde 
yoklar! Peki bu süre içinde Kötü Kedi 
ve Kuçu ile kim ilgilenecek dersiniz? 
Tonton Amca! Sizce Tonton Amca bu 
işin üstesinden gelebilecek mi? O 
evden sağ salim çıkabilecek mi? 

Nick Bruel 

Kötü Kedi ve Başkan

Mahalle Kediler Kulübü'ne yeni bir 
başkan seçme vakti geldi! Kötü Kedi 
ve Koca Kedi seçimin ve 
başkanlığın anlamını öğreniyorlar ve 
büyük bir rekabete giriyorlar. Oylar 
sayıldığında sonuç sizi de 
şaşırtacak!

Nick Bruel 

Kötü Kedi ve Bebek

Kötü Kedi'nin sahiplerinin ona bir 
SÜRPRİZİ var. Kocaman bir şey bu, kötü 
kokuyor ve ağzından salyalar akıyor. İyi 
de ne bu? Pisicik onun bir... köpek 
olduğunu sanıyor. 
O bir BEBEK! Bakalım Kötü Kedi'nin 
başına ne işler açacak? 

Nick Bruel 

KÖTÜ KEDİ SERİSİ



Postayla Gelen Denizkabuğu

Pantomimci babasının ve avukat 
annesinin yoğun iş yaşamları, 
Sude'nin ailesiyle paylaştığı saatleri 
iyice azaltmıştır. Arkadaşının önerisiyle 
 bir tablet bilgisayar edinen Sude, kısa 
bir süre içinde, sanal dünyanın parçası 
olup çıkar. 

Behiç Ak

Afacan Çocuklar İçin Nanik Akademisi

Afacanların Kralı Cody Mack, Müdürün 
odasına hiç de yabancı değildir. Ama 
annesiyle babası artık onunla baş 
edemeyeceklerine karar verdiğinde, 
Cody daha önce hiç hayal bile 
edemeyeceği bir ceza alır. 

Sally Faye Gardner





İş Bankası Yayınlarının Keşfedin Serisi'ni 
kesinlikle kaçırmamalısınız!



İlk Ansiklopedim Larousse 

Kanka Bey'in İnsan Vücudu Dersleri

Vücudunuzun nasıl çalıştığını bir de 
onlardan dinleyin. Heyecanla bilginin bir 
arada olduğu, müthiş bir macera! 
Öğretmeniniz Kanka Bey, “Hepiniz beni 
izleyin!” diye seslenir... ve ders başlar...

Michael Cox

Keşfedin Tarih

Binlerce yıl geriye yolculuk yaparak; 
piramitler zamanın, eski uygarlıkların 
şaşırtıcı kentlerini, yağmur ormanlarındaki 
tas yapıları ve Roma kalelerini ziyaret edin.

Rob Lloyd Jones

KAYNAK KİTAPLAR
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