
                            
                
                  

Yaz sonunda Can kilitli 
defterine şöyle yazdı :  «  
Büyükler amma da tuhaf ! Bize 
bilmediğimiz konuda, işin aslını 
öğrenmeden konuşmayın 
diyorlar ama kendileri bunu bal 
gibi de yapıyorlar. Nereden mi 
biliyorum ? Bütün bir yaz 
boyunca tanımadıkları ’yabancı’ 
hakkında ileri geri konuştular da 
oradan...Benimse peşinde 
olduğum şey başkaydı ! »

Her otobüsün anıldığı bir 
markası var ama ben onlardan 
biraz farklıyım. Aslında biraz 
onlar gibiyim ama benim markam 
değil, numaram var. O kadar 
yolcu taşıyınca anlatacak da çok 
şeyi oluyor insanın. Yolcuları bir 
de benim gözümden izlemeye ne 
dersiniz ?

Eylül ayının yenilikleri

Medyatek’e gelip göz atmaya çekinmeyin !



Merhaba millet. Benim adım 
Ateş. Evet, 10 yaşındayım ama 
anlatacak çok şeyim var. Sınıf 
arkadaşlarım, ödevler ve kız 
kardeşim yetmezmiş gibi yaşlı 
tuhaf akrabalarla dolu bir 
apartmanda yaşıyoruz. Eh, 
böyle olunca da maceralarımın 
sonu gelmek bilmiyor tabii ! 
Benimle tanışmaya hazırsanız 
hepinize iyi eğlenceler !

Denizlerden bir denizde bir 
yolculuk masalı...
Zamanlardan bir zamanda 
mini minnacık bir dalgacık 
yaşarmış. Gün gelmiş, 
köpüklere bölünüp sonra 
yeniden dalgacık haline 
gelmekten yorulmuş. Kafasını 
dinleyebileceği sakin bir yer 
hayaliyle yola çıkmış...



Bir varmış, bir yokmuş. Bir 
nokta varmış. Cümlenin 
sonunda durmaktan çok sıkılan 
nokta, cümlenin başka 
yerlerini merak etmiş. 
Yazar’ında yardımıyla cümlenin 
içinde küçük bir gezintiye 
çıkmaya karar vermiş. Elbette 
Toparlacık Nokta’nın 
arkadaşları onu bu gezintide 
yalnız bırakmamış.

Bu kitap sizleri, Türk 
yazarlarının çocukluk 
dönemlerinde bir gezintiye 
çıkarıyor. Hem onların 
yaşadıkları döneme ışık 
tutuyor hem de çocukluk 
anılarını kendi ağızlarından 
dinleme olanağı sunuyor. 
Hazırsanız şimdi hepinizi 
nostaljik bir gezintiyle baş 
başa bırakıyoruz.



Bumba küçük, zarif, sevimli mi 
sevimli bir zürafaydı. Ailesi ve 
arkadaşlarıyla birlikte Afrika’da 
yaşıyordu. Yaşadıkları yerin bir 
yanında orman, diğer yanındaysa 
yüksek dağlar vardı.Ama dağlar 
çoook uzaktaydı.Bir gün 
saklambaç oynarken saklandığı 
çalıların üstünden ilerdeki dağları 
gördü Bumba. İşte bizim küçük 
zürafanın maceraları da kendi 
kendine sorduğu şu soruyla 
başladı : « Acaba şu dağların 
arkasında ne var ? »

Bay Togo’nun Toto, Mimi, Selo, Lolo, 
Teo’lu sınıfında eğlenmek için çok 
neden bulacaksınız ! Yeni arkadaşları 
Lumbo’nun suskunluğu, bir türlü 
yerine ulaşmayan çiçek buketi, 
toto’nun bilimsel hayali, sırlar evinde 
göz göze gelemeyen çocukların 
düştüğü oyun...
Kıkır kıkır güldürürken 
meraklandıracak da...



« İnsanlar kendi yaşamlarını 
anlatmak için bir özyaşamöyküsü 
kitabı yazarlar. Bu tür kitapların 
içinde bir sürü sıkıcı ayrıntı olur. 
ben hiçbir zaman yaşamımı anlatan 
bir kitap yazmak istemedim. Öte 
yandan çocukluğumda başımdan 
öyle şeyler geçti ki bunları hiçbir 
zaman unutmadım. Bazıları gülünç. 
Bazıları acıklı. Bazıları çirkin. 
Sanırım bu yüzden bunların hepsini 
bu kadar capcanlı anımsadım. 
Ayrıca hepsi de gerçekten 
yaşanmıştır. » Roald Dahl

« Bu bölümde ilk işim nedeniyle 
Doğu Afrika ‘ya gitmekteyim. Ama 
Afrika’da bile olsa hiçbir işin her 
anı büyüleyici olamayacağından 
elimden geldiğince seçici 
davrandım ve yalnızca unutulmaz 
saydığım olayları yazıya 
döktüm... »
Roald Dahl 
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