
ARALIK AYI 
YENİLİKLERİ



Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte 
kütüphanemiz yepyeni, sıcacık kitaplarla doldu! 
Gelin hep beraber şu yeniliklere bir göz atalım!

Açlık Oyunları Serisi .

Açlık Oyunları'nı elinizden 
bırakamayacaksınız!

Etkileyici bir fantastik dünya, bitmek bilmeyen 
bir macera ve aşkın müthiş masalı.

Yazar: Suzanne Collins



Mürekkep İçiciler Serisi

İki Kişiye Bir Pipet

Merhaba adım Odilon. Benim bir 
mürekkep içici olduğumu 
biliyorsunuz. Artık kitapları çok 
seviyorum. Her fırsatta yeni kitaplar 
içmeye can atıyorum. Ama çok 
yalnızım. 

Yazar: Eric Sanvoisin

Mürekkep İçicilerin Şehri

Bu tam bir felaket!
Vampitap Amca ve Carmilla'nın 
yaşadığı mezarlığın başka bir yere 
taşınmasına karar verildi.

Bizimkiler bir an önce hayatlarını 
sürdürecekleri yeni bir yer bulmak 
zorundalar.

Yazar: Eric Sanvoisin 



Küçük Renk İçici

Carmilla'ya bir haller oldu! Mürekkep 
içmeyi reddediyor ve günlerini sürekli 
uyuyarak geçiriyor. Onu tedavi 
edebilmek için önce hastalığının 
nedenini bulmak lazım. Ah zavallı 
Carmilla neler oldu sana? Carmilla her 
geçen gün kötüye gidiyor ve Odilon, 
sevgilisini iyileştirebilmek için bir şeyler 
yapmak zorunda.

Yazar: Eric Sanvoisin

Kırmızı Başlıklı Mürekkep İçici

Her şey öyle bir karışacak ki...

Odilon ve Carmilla, iki kişilik 
pipetleriyle kitapların mürekkebini 
birlikte içmeye bayılıyorlar. Özellikle de 
macera hikayelerinin mürekkebine 
doyum olmuyor.

Yazar: Eric Sanvoisin



Yepyeni Resimli Hikaye Kitapları

Bir zamanlar iki ayı varmış: Büyük Ayı 
ve Küçük Ayı. Bir gün, Küçük Ayının 
canı ormanda keşfe çıkmak istemiş. 
"Gel, Büyük Ayı!" demiş. Kayalıkları, 
ağaçları, dereyi kendi başına 
keşfetmenin coşkusunu yaşayan 
Küçük Ayı ile, endişesini gizlemeye 
çalışarak ona eşlik eden Büyük Ayının, 
çoğu büyüğe tanıdık gelecek öyküsü... 
Yazar: Martin Waddel

Gazetede okuduğu çok korkunç bir 
haber yüzünden, Bay Tavşan'ı uyku 
tutmuyor: Kurt geri dönmüş! Tak! Tak! 
Tak! Gelen Kurt mu? Hayır! Haberi 
duyan keçi ile yedi yavrusu, üç küçük 
domuz, Kırmızı Başlıklı Kız ve onlar gibi 
Kurt ile başı dertte olan tüm masal 
kahramanları, sırayla Bay Tavşan'ın 
kapısını çalıyorlar. Yavaş yavaş sohbet 
koyulaşıyor, bir de ziyafet sofrası 
kuruluyor... 
Yazar: Geoffroy de Pennart

Nina'nın Emziği

Nina ne istediğini çok iyi 
bilen bir çocuk. İstediği şey 
ise emziği. Bugün, yarın ve 
her zaman! Ta ki emziğe 
gerçekten ihtiyacı olan 
birine rastlayıncaya 
kadar...

Yazar: Christine Naumann 
Villemin



Nina'ya Kardeş geliyor

Kara bir kâbus günlerdir 
Nina’yı rahat bırakmıyor: 
“Demek kardeşin olacak, öyle 
mi ufaklık? Annen ona ninniler 
söyleyecek, onu kucağında 
tutacak, okşayıp öpecek! Bu 
arada seninle kim ilgilenecek?” 
Gün geçtikçe büyüyor kâbus! 
Acaba son sözü o mu 
söyleyecek? Yoksa bebeğin de 
bu konuda söyleyecek bir sözü 
var mı?Oliver

Oliver kendini herkesten 
farklı hissediyordu.
Ama hiç önemli değildi bu.
O, kendi dünyasında 
mutluydu. Yalnız bir gün 
piyano çaldığında onu kimse 
dinlemedi...

Neden?

"Neden" hayvanlar hakkında 
ilginç sorular soran; sorulara 
verilmesi muhtemel cevaplarıyla 
da kanguru gibi zıplatan, sırtlan 
gibi kıkırdatan, balina gibi 
fokurdatan, zürafa gibi 
kıtırdatan, timsah gibi gıcırdatan, 
yılan gibi fısıldatan, hipopotam 
gibi hımmlatan eğlenceli bir 
kitap... 



Küçük Kanguru

Küçük Kanguru, annesinin 
kesesinde oturamayacak kadar 
büyümüş, ama oradan çıkmaya 
hiç niyeti yok! Artık adım atacak 
hali kalmayan Anne Kanguru, 
“Dünya benim kesemden çok 
daha büyük, ve çok daha güzel 
diyor.”

Yazar: Guido Van Genetchen

Denizi Görmek İsteyen 
Meraklı Tavuk

Karmela bir akşam, artık tavuk 
gibi uyanmak istemedğini ve 
denizi görmek istediğini söyler. 
Karmela'nın babası çok 
şaşırır, böyle birşeyi daha 
önce hayatında duymamıştır 
ve Karmela'yı doğru kümese 
gönderir!

Yazar: Christian Jolibois



Kim Korkar Kırmızı Başlıklı 
Kız'dan? 

Yavru kurt sarıldı annesinin 
boynuna ve dedi ki “Anne ben 
artık büyüdüm, gideceğim tek 
başıma ormana biraz dolaşıp 
hava almaya...”

Yazar: Sara Şahinkanat

Çikolataya Bayılırım!

Çikolatayı ister sevin, ister 
sevmeyin bu kitaba 
bayılacaksınız. Kitabın 
anlatıcısına bazen gülecek 
bazen de hak vereceksiniz.

Yazar: Davide Cafi



   Saftirik Serisine iki yeni kitap eklendi...

Saftirik- Batsın Bu Dünya

Greg Heffley çok ama çok dertli! En 
iyi arkadaşı Rowley Jefferson, Abigail 
ile çıkmaya başlayınca, onu tamamen 
unuttu! Ortaokulda yeni arkadaşlar 
edinmek de hiç  kolay değil!

Yazar: Jeff Kinney

Saftirik- Kurt Adamın Günlüğü

Luke Thorpe on beş yaşında, biraz 
tuhaf biridir. Matematikte çok başarılı, 
sporda çok başarısız olan Lukeu bir 
gece dolunayda ulurken göreceğiniz 
hiç aklınıza gelmez. Kendi de bunu 
yapmasına çok şaşırır. Bir de 
tüylerinin çıktığını fark edince... 
Gerçek kimliğini fark eder. O genç, 
bir kurt adamdır

Yazar: Tim Collins



KAYNAK KİTAPLAR...



Gandi'nin Gözlüğü

"Öyleyse bu gözlük kimin?" diye sordu 
Digby. "O gözlük Mahatma Gandi 
adında, çok önemli birine ait," diye 
karşılık verdi Rummage gülümseyerek. 
"Peki, Mahatma Gandi tam olarak 
kimdir?" diye sordu Hester, şüpheci bir 
sesle. İçinde Bay Rummageın 
hikâyelerinden bir diğerine başlamak 
üzere olduğuna dair komik bir his vardı.

Galileo'nun Teleskobu

"Gerçekten de eski bir şeye 
benziyor," dedi Hester, teleskobu 
eline alıp incelemeye başlayarak. 
"Çünkü onu 500 yıl önce, büyük 
bilim adamı ve astronom Galileo 
yapmış," dedi Bay Rummag 
Hesterin gözleri parladı. "Harika! 
Yıldızlar ve gezegenlere bayılırım."

50 Sanat Fikri

Kabul edelim, bir sanat müzesi ziyareti 
ilham verici bir deneyim olabileceği gibi 
feci sıkıcı bir hal de alabilir. Sırf sanat 
eseri diye baktığımız her resim ya da 
heykeli seveceğiz diye bir kaide yok 
elbette. Ama şu da gerçek: Baktığımızın 
arkasındakini görmemizi sağlayacak 
bilgiye sahip olmak, o eseri başka türlü 
görmemize, anlayabilmemize ve hatta 
ondan etkilenebilmemize sebep 
olabiliyor. 



Louis Braille
Bakalım aşağıdaki harfleri parmaklarınızla
dokunarak okuyabilecek misiniz?
Günümüzde görmezler için basılan 
kitapların neredeyse tamamında Braille 
Alfabesi kullanılıyor.
Bu kitapta, kendisi gibi görmeyenlerin de 
okuyup yazabilmesinin yolunu bulan
Louis Braillein öyküsünü okuyacaksınız.

A'dan Z'ye Resimli Spor Rehberi

Bu eser okumayı öğrenmiş çocuklara 
ve spor konusunda merakları olan 
bütün herkese hitap etmektedir. 

Zoorigami

Eğlenceli Origami kitabından 
sonra Zoorigami ile çok 
eğleneceksiniz.
Origami tekniğiyle birbirinden 
ilginç hayvanlar yapmaya ne 
dersiniz? 
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