EYLÜL AYI YENİLİKLERİ
Eylül ayında kütüphanemize, her seviyeye uygun birbirinden güzel, komik, korkutucu,
fantastik, güldürücü kitaplar geldi. Haydi gelin hepsine bir göz atalım...

1. ve 2. SINIFLAR : Sizin için hem komik, hem düşündürücü kitaplar...

3. ve 4. VE 5. SINIFLAR :

Komik, saf, deli dolu Levent’in, haylaz
kardeşi ve muzır sınıf arkadaşlarıyla
yaşadığı tadına doyum olmaz maceralar

Arkeolojik kazılarda, birşeylerin izini
sürmeye bayılan, dedektiflik tutkunu bir
çocuğun maceraları...

Sekiz yaşındaki Nuk, problemleri
hakkında düşünmediğinde onlarla baş
etmenin daha kolay olduğu kanısındadır.
Bu yüzden evden kaçar ve ormanda daha
önce hiç ayak basılmamış bir patikada
ilerler. Çok geçmeden bir dükkana rast
gelir. Ama bu öyle sıradan bir dükkan
değildir...
John Boyne’nin « Pijamalı Çocuk »’tan
sonra yazdığı bu romana bayılacaksınız...

O gece, gençlerin çoğu abartılı rüyalar
gördü. Efecan kuyu taşının altında kuyuya
fısıldanan gizlerin kayıtlı olduğu bir disket
buluyordu. Alp’in rüyasında ise
kabartmadaki yaşlı adam eliyle kuyunun
içini gösteriyor, ona ulaşılacak yolun
kuyunun taşlarında yazılı olduğunu
söylüyordu. Aslı daha ileri gitmiş, yazıyı
çözmüştü : Beni tanımak için Kaçkar
kaçkını Dağları’nın aşmanız gerek.

Çocuklarını her türlü hastalıktan koruyarak
yapay fanuslar içinde büyüten Elit City
sakinlerinin çocuklarının sağlıkları büyük
tehdit altındadır. Bağışıklık sistemleri
çökmeye başlayan çocuklar yüksek
yaşam standartlarına rağmen bitkin ve
hastadır. Bunun üstesinden gelebilmek
içinse tek bir çare vardır : kan nakli. Peki
ama kimlerin kanı bu hastalıklı çocukların
derdine deva olacaktır ?

Bir kuş adından belli olabilecek hangi
özelliğe sahip olabilir? Bir aklıma gelen
ağaçkakan var. Ağaçları tık tık gagalar.
O da o türe ait tüm kuşların ortak adı.
Toprak Işık bizi kuşların sahip oldukları
özelliklere göre adlandırıldığı bir
dünyaya götürüyor.

Düşçe, günlerden bir gün, iki ay önce
karşı apartmanlarına taşınan çiftin
penceresinde bir kız çocuğu görür.
Birden bire ortaya çıkan bu kız kim
olabilir ? Yoksa karşı komşularının bir
kızı mı var ? Peki ama daha önceden
neredeydi ? Düşçe tüm bu gizemli
soruların peşine düşe dursun, bu
sırada etrafındaki herkesin hayatında
bazı sırlar olduğunu keşfeder.

Okulda öğrendiklerinin ne işe
yarayacağını düşünüyordu Cem Bey’in
oğlu. Teknoloji, fen, matematik falan
filan... Keşke babasının yerinde olsaydı
diye hayaller kuruyordu. O zaman daha
rahat edeceğini düşüyordu. Mühendis
olması için bunları bilmesine gerek
yoktu ki...

Resme meraklı bir kız olan Amandine, ona
resim dersleri veren Arthur’le beraber
Louvres Müzesi’ni ziyarete gider. Müzede
dünyanın en ünlü tablolarından biri olan
Mona Lisa’nın yüzündeki esrarlı gülüş
Amandine’in dikkatini çeker ve o akşam
müze kapandıktan sonra tablonun yanına
gidip, onu yakından incelemeye karar verir.

Maurice, uyanık bir sokak kedisidir.
Kendisine para kazandıracak iyi bir
numara bulur. Fareler ve kavalcılarla
ilgili masallardaki gibi, Maurice’ in de
kavalı olan, aptal görünüşlü bir
« insanı » var. Ve bir de farelerden
oluşan özel bir istila ekibi, tuhaf bir
biçimde « değişmiş » farelerden oluşan
bir ekip.
Esmer, kıvır kıvır saçlı, sevimli mi
sevimli, cin mi cin bir kız Cemile
Civciv. Namı diğer Cimcime. Peki
okuldaki hayta bir grup Cimcime’ye
sataşırsa ne olur ? Ne olacak,
Cimcime onlara bunu ödetir elbette.
Küçük parmaklarını sallayıp,
gözlerini kısarak mırıldandığı
büyüler gerçek olabilir mi ? Yoksa
hepsi cin fikirli Cimcime’nin bir
oyunu mu ?

Yoksulluk, annesini ondan
uzakta, şehirde iş aramaya
itmişti. Ama Tuna biliyordu ;
yoksulluğa neden olan
şanssızlığını yenerse annesi hep
onunla kalacaktı. Anne özlemini
düşlerle gidermeye çalışan bir
çocuğun öyküsü.

Suyun gizemli ve çekici
dünyasından su gibi akan
masallar... Denizi, gemileri çok
seven küçük kızın bu sevgisini
ödüllendiren Deniz Feneri ;
denizlerin renginin niçin mavi
olduğunu, gökyüzünün gizini
merak eden Kırmızı Balık ; bir
kolyede ya da bir sanat eserinde
var olma düşü kuran kumsalda
Deniz Kabukları...

Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel,
okura « mevhaba » dediği ilk kitap
olan Sözcük Korsanı’nda,
İstanbul’un bir kısmını etkisi altına
alan konuşamama sorununu
çözmeye çalışıyor. Bu olayda
yardımcıları Büyük İlköğretim
Okulu’nun beş afacan öğrencisi.

Agatha Christie hayranlarına müjde !

6. 7. VE 8. SINIFLAR :
El Gato -Kedi- lakabıyla anılan ve
dünyanın en iyi kalecisi olan adam,
Güney Amerika’nın bir numaralı spor
yazarı Paul Faustino’nun karşısında
oturuyor. Ve El Gato, inanılmaz hayat
hikayesini anlatmaya başlıyor ; fakir bir
oduncu çocuğunun, takımına Dünya
Kupası kazandıracak kadar iyi bir kaleci
haline gelişini...

Usta öykücü Michael Morpurgo, 1.
Dünya Savaşı’nda yaşanan sıra dışı
olayları, Joey adlı bir atın ağzından
anlatıyor.

Kat Falls, ilk romanı Karanlık Yaşam’da,
derinlerin son derece tehlikeli, karanlıkların
ise amansızca ölümcül olabildiği nefes
kesici bir dünya yaratmış. Üstelik hayatta
kalabilmek için olağanüstü güç sarf etmek
gereken bambaşka bir dünya...

Sam gerçeklere bayılır. UFO’ları, korku
filmlerini, zeplinleri, hayaletleri, bilim
insanlarını öğrenmek ve bir kızla
öpüşmenin nasıl bir şey olduğunu
bilmek ister. Lösemi hastası olduğu için
ölümle ilgili gerçekleri merak eder.
Sam’in, kimsenin yanıtlamadığı
soruların yanıtlarına ihtiyacı vardır.

Bilim Kitapları :

Felsefe Kitabı :

Atina’lı Timon, bizi « Doğru yaşam
nedir ? Herkese güvenmeli miyiz ?
Düşüncelerimiz neden önemlidir?
Arkadaş kime denir ? Niçin severiz ? »
gibi birçok soruyla karşı karşıya bırakıyor.

Sanat Kitabı :
Kandinsky’e göre renk, çizgi ve biçim,
tanınabilir nesnelerle dönüşmekten
kurtarmalı, bir düşünceyi yada
duyguyu yansıtan görsel bir dil
oluşturmalıdır.

Medyatekte her ay bulabileceğiniz yeni bir dergi :
« National Geographic »

