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Afrika uygarlığının temel iletişim aracı 
sözdür. Sözlü anlatımın en güzel 
örneklerinden birisi de hiç kuşkusuz 
masallardır.Afrika’nın eski zenci 
kabilelerinden derlenmiş bu alıntılarda 
insanın yaratılmasından, yaşamın 
dünya gezisine ; akıllı hayvanlardan, 
Pigmelerin yaşam öykülerine kadar bir 
çok efsane, mitos, hikaye 
bulunmaktadır.

Nim, engin, mavi okyanusun ortasındaki 
bir adada, babası Jack, Fred isimli bir 
deniz iguanas, Selkie isimlibir 
denizanası ve Chika adlı bir kaplumbağa 
ile birlikte yaşar. Nim yaşadığı bu yeri 
hiçbir yere değişmez.

Günlerden bir gün, Tini sevgili arkadaşı 
Şini’ye birlikte kütüphane’ye gitme sözü 
verir. Söz ağzından çıktığı için 
tutacaktır mecburen. Ama taa 
kütüphaneye kadar da yürümeyi gözü 
almaz bir türlü. 



Büyük felsefi kuramlar, genellikle günlük 
şeyleri izlemekle başladı. Manfreid Geier, 
somut nesnelerin büyük fikirleri nasıl 
ateşlediğini ve büyük filozofların bu ateşin 
ortasında kalışını anlatıyor.

Yazar : Manfreid Geier

Greg’in başı dertte. Okul malına zarar 
verildi ve bir numaralı şüpheli de bizim 
Greg. Ama işin tuhaf yanı, Greg 
masum. En azından masum sayılır. 

Yazar : Jeff Kinney



KÖTÜ KEDİ SERİSİNE İKİ YENİ KİTAP 
EKLENDİ

ŞİRİNLERİN YENİ KİTAPLARINI KEŞFETMEYE 
HAZIR MISINIZ ?



Romeo ve Juliet

William Shakespeare’ in sayısız 
filme, tiyatro oyununa ve kitaba 
konu olan, tüm zamanların en büyük 
ve en trajik aşk hikayesi şimdi çizgi 
roman olarak karşımızda.

Kahverengi Elbiseli Adam
Sessiz Tanık
Elmas hırsızlığı ile adı lekelenen 
genç, Güney Afrika’da ayaklanma, 
esrarengiz olaylarve bütün bunların 
ortasında kalan genç bir kadın.

Miras kavgasının birbirine düşürdüğü 
aile fertlerinden biri gerçekten Bayan 
Arundell’iöldürmüş olabilir mi ?

Yepyeni Çizgi Romanlar



Hugo Pratt’ın yarattığı Corto Maltese 
gerçek bir yolcu. Kendi donanmasının 
kaptanı Corto gitmek için gidiyor. 
Çin’den Güney Pasifik’e, 
Etiyopya’dan Latin Amerika’ya, 
Anadolu’dan Sibirya’ya.

Buffy Vampir Avcısı 6
Geri Çekilme

Avcılar iyice köşeye sıkışmış durumda. 
Buffy ve diğer avcı kızlar göz önünde 
olmamak için ellerinden geleni yapıyor. 
Alacakaranlık’ın dikkatli gözleri tüm 
dünyayı izlerken bu hiç de kolay değil. 

Yazar : Joss Whedon



4 BÜYÜK KENTİN GEZİ REHBERİ



« Merhaba ben Henry. Evime hoş geldiniz ! Burada her 
an her şey olabilir ve genellikle oluyor da ! İçeri girin ve 
öğrenmeye başlayın ! »



Zamanı Anlamak

Dünyanın ilk saatinin mucidi Tanrı’nın en büyük 
lütfu olan zamanı ölçmeye kalkıştığı için 
cezalandırılıyor. Yüzyıllarca hapis kalacağı bir 
mağaraya sürülüyor ve kendisinden sonra 
gelen tüm insanların daha fazla gün, daha fazla 
yıl isteklerini dinlemek zorunda bırakılıyor. Tam 
bu duruma daha fazla katlanamayacak hale 
gelmek üzereyken , şartlı olarak azad ediliyor.

Mitch Albom 

İncognito

Siz daha tehlikeyi algılamadan, ayağınızı fren 
pedalının üstüne götüren kim ? Neden sır 
saklamakta böylesine başarısız, nedenini 
bilmeden birini çekici bulmakta bu kadar 
başarılıyız ? Eğer bilinçli zihin, yani sabah 
uyandığınızda  sizinle birlikte uyanan ben, 
buzdağının yalnızca görünen kısmıysa, 
zihninizin geri kalanı tüm bir ömür neyi işgal 
etmekte ?

Dünyanın en Harika Fikri

Zeki olduğunu düşünüyor musun ? 
Kitabında üniversite mülakatlarında 
karşılaşacağımız ilginç sorulara 
hazırlıklı olmamız için kafamızı nasıl 
çalıştırmamız gerektiğini anlatan 
John Farndon bu sefer insanlık 
tarihinde çığır açan en harika fikirleri, 
bu fikirlerin diğerleri arasından nasıl 
sıyrıldığını anlatıyor.



Sanat

Mağara resimlerinden Sistine 
Şapeli’nin tavanına, Rembrandt’tan 
Andy Warhol ‘a Sanat kronolojik 
sıraya göre bütün çağları (Antik 
dönem, Ortaçağ, Rönesans) önemli 
akımları ve tanınmış sanatçıları ele 
alıyor.

Yazar : Kolektif

Cézanne kişisel resim dilini 
yaratmaya ve resmin 
bütünselliğine verdiği önemle, 19. 
yüzyılın geleneksel resim 
anlayışına meydan okumuştur. 
20. yüzyılın estetik gelişimini 
belirleyen pek çok sanatçıyı ve 
Kübizm başta olmak üzere, 
modern sanat akımlarını derinden 
etkilemiştir.



Birbirinden leziz tarifler bulunan yemek 
kitapları...



Türkçe DVD’ler...



İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI İLE İLGİLİ 
BELGESEL DVDLER
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