
KASIM AYI YENİLİKLERİ

Miniklere özel hikaye kitapları...
Aç tırtıl pazartesi günleri bir elma, salıları iki 
kocaman armut, çarşambaları üç erik, 
perşembeleri dört çilek, cumaları beş 
portakal tadında...Cumartesileri ise 
birbirinden leziz on yiyeceğe bedel. Pazarları 
mı ? Pazarları güzel bir kitap okumanın tarif 
edilmez mutluluğudur aç tırtıl.

Yazar : Eric Carle

Cadının var bir kedisi başında da siyah 
şapkaların en sivrisi, uzun kızıl saçlarına takmış 
bir de kurdele. Kedisi mırıldaya mırıldaya, 
kendisi sırıta sırıta, süpürgelerine oturmuş, 
uçuyorlardı rüzgarda.

Yazar : Julia Donaldson

Annenin ve babanın, seni çok sevdiklerini 
bilmene rağmen, bazen söylediğin şeyleri 
dinlemediklerini hissettiğin oldu mu ? Begüm de 
annesinin ve babasının bazen onu 
dinlemediğini düşünürdü...

Yazar : Anna Kemp



Koyun Russell  Kurbağapoposu Çayırında 
yaşayan diğer koyunlardan çok farklı bir 
koyun ! Bu macerada Russell’ın 
sürüsündeki bütün koyunlar horul horul 
uyurken, o bir türlü gözlerini kırpamaz ve 
buna bir çare arar...

Yazar : Rob Scotton

Ayıcık hüngür hüngür ağlamaktadır, çünkü 
düşünü kaybetmiştir. Zürafa uzun boynunu 
uzatıp gökyüzünde ayıcığın düşünü arar, at 
yeryüzünü tarar, kurbağa nehrin dibini 
araştırır...Fakat bir türlü bulamazlar.

Bu macerada koyun Russell, Kurbağapoposu 
Çayırı’nın Kayıp Hazinesi’ni bulmaya kararlıdır. 
Yükseklere bakar, alçakları tarar, içerileri arar, 
sonunda hazine sandığına ulaşır.

Yazar : Rob Scotton  



Ünlü sanatçı Pablo Picasso, kendisini resmi 
için model olarak seçtiğinde utangaç Sylvette 
çok şaşırır. O yaz, Picasso, Sylvette’ten aldığı 
ilhamla birçok eser üretir. Picasso’nun eserleri 
daha büyük ve çarpıcı oldukça, Sylvette’inde 
kendine güveni artar...

Yazar : Laurence Anholt

Genç çırak Zoro, Leonardo Da 
Vinci’nin stüdyosunda 
çalışmaktadır, ama girmesine izin 
verilmeyen bir bölüm vardır : 
Leonardo’nun gizli bir icat için 
çalıştığı gizemli atölyesi.

Yazar : Laurence Anholt

Julie masalsı bahçeye girdiğinde yaşlı 
bir adamla karşılaşır. Bu nazik 
bahçıvan, büyük sanatçı Claude 
Monet’dir ve birlikte onun sihirli 
dünyasını keşfe çıkarlar.

Yazar : Laurence Anholt



Günün birinde kurdun biri, tıka basa 
doldurup karnını bir lokma daha 
istemezken canı, ormanda yürüyüş 
yapmaya karar vermiş. « Yediklerimi 
hazmetmek için bire bir ! » demiş. « Hem 
fırsat bu fırsat, orman ahalisinin 
hakkımda düşüncelerini de öğrenmiş 
olurum. »

Yazar : Mario Ramos

Kapkaranlık ormanda, bir ağacın 
dalında üç yavru baykuş, Sedef, Bulut 
ve Can, oturmuş düşünüyorlar. Tüm 
baykuşlar çok düşünürler -özellikle de 
gecenin karanlığında yalnızken ve 
annelerinin dönmesini beklerken …

Yazar : Martin Waddell

« Bir gün Camille’in kasabasına garip 
bir adam geldi. Hasırdan şapkası ve 
sarı sakalı vardı... » Bu adam Van 
Gogh’tur ve bu hikayede sonradan 
resmini yaptığı Camille tarafından 
çocuk gözüyle anlatılır.

Yazar : Laurence Anholt



ROMANLAR

Pamuk Prenses her yeri örten kar 
kadar saf ve güzeldir, ama kıskanç 
kraliçe ondan sonsuza kadar 
kurtulmanın peşindedir. Yedi 
cücelerin evi karşısına çıkıverince 
Pamuk Prenses’in önüne korkmadan 
yaşayabileceği bir hayat serilir.

Yazar : Stella Gurney

Tek başına yaşayan Bayan Gage, geçimini 
ayakkabı onararak sağlamaktadır. Bir gün 
bir avukatlık bürosundan gelen mektup, 
uzun zamandır görüşmediği ağabeyinin 
vefat ettiğini bildirir. Hemen yola çıkan 
Bayan Gage, ağabeyinin yaşadığı 
kasabaya gider ve orada bir sürprizler 
karşılaşır.

Yazar : Virginia Woolf

Antik yazıtlar’da beklenmedik bir 
kahramanın ortaya çıkacağı kehaneti yazılı. 
Bir çocuğun canavarları lanetten kurtarıp, 
krallığı kurtaracak bir maceraya atılacağı 
yazılıyor. BU çocuğun kim olduğu bilinmiyor. 
Tek bilinen, zamanın artık gelmiş olduğu...

Yazar : Adam Blade



Avantia’yı korumakta olan altı canavar var : 
Ateş Ejderhası Ferno, Deniz Yılanı Sepron, 
Dağ Trolü Arkta, At-Adam Tagus, Kar Canavarı 
Nanuk ve Alev Kuşu Epos. 
Tom bu kez okyanusun derinliklerinde Deniz 
Yılanı Sepron ile mücadele etmek zorunda. 
Sepron’un lanetin etkisinden kurtarabilecek 
mi ?

Yazar : Adam Blade 

Normandiya, 1870. Fransız Ordusu, yakında 

Prusyalılar tarafından ele geçirilecek olan 
Rouen’ı terk ediyor. Kentin on sakini, Havre’a 
ulaşmak için yolcu arabasıyla kaçıyor : Tüccar 
Loiseau ailesi, iplik fabrikası sahibi Carré-
Lamadonlar, Bréville Kontu ve eşi, iki rahibe, 
demokrat Cornudet ve « Yağ Tulumu » diye 
adlandırılan Elisabeth Rousset. « Namuslu 
insanlar » bu kızın varlığını hoş görebilecekler 
mi ?
Yazar : Guy De Maupassant

1900 yılında, Guy de Maupassant’ın pek çok 

öyküsü « Gezgin Satıcı » adlı bu eserde 
toplandı. Maupassant, bu öykülerde, terk 
edilme duygusunu, kaygıyı, kadınla erkek 
eşitsizliğini, en büyük salgın hastalık saydığı 
savaşı anlatıyor. Kimi zaman güldüren, çoğu 
kez acıyla gülümseten öyküleri en çarpıcı 
haliyle dile getiriyor.

Yazar : Guy De Maupassant



AGATHA CHRİSTİE’DEN ÇİZGİ ROMANLAR

Tesadüfen eline geçen ve Prado’nun, hayat, 
aşk, yalnızlık, arkadaşlık, ölümlülük ve ölümle 
ilgili notlarının bulunduğu kitabın etkisinden 
çıkamayan Gregorius, dilini bilmediği, ilk kez 
gittiği bu yabancı ülkede ve bu olağanüstü 
yolculuğu sırasında Prado’nun hayatının 
değişik evrelerinde yer almış insanlarla bir 
araya gelip

Yazar : Pascal Mercier

Nigel Mullet sıradan, bildiğiniz bir vampir. En 
büyük şanssızlığı, on beş yaşında vampire 
dönüşmüş olması. Sonsuza dek bu yaşta 
kalacağı için, başı da sivilceleriyle, çatallaşan 
sesiyle, kızlarla ilişkileri konusundaki 
beceriksizliğiyle sürekli dertte olacak.

Yazar : Tim Collins


