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Büyüyünce, bir gökdelen 
kadar büyük olacağım!

Mavi top nerede?

Kısa bir polisiye roman: 
Hey! Bir kitap!

Ben senden bir şapka 
daha büyüğüm! 

Ayak parmaklarımın ucuna 
basınca, senden daha büyüğüm!

Peki gölgem bugün ne kadar büyük?

“OKUYUCU
ARANIYOR:
BÜYÜKLÜK

ÖNEMLİ 

Babam küçüldü. Annem hile 
yapıyor. O saçlarını dikleştirmiş!

Bir zamanlar bir
kitap vardý. 
Kendini bir 
kusa çevirip
uçuvermişti.. 

Yeri gelmişken:

Bir kitap faresinin 
bu okuma çubuðunun 
üzerinde ne iþi var?
Bütün kelimelerden O’yu 
yiyip bitiriyor.

Sen büyüdün.
Sevdiğin kitap da büyüdü!
O da seninle büyüyor.  

Şövalyeler zırhlarından küçüktür!

Bugün üç şiir 
kadar büyüdüm!

Devlerle ilgili bir kitap okursak 
daha çabuk büyür müyüz?

Korsanlar 
daha çabuk 

büyürler.

Mavi top 
nerede?

İnsan okudukça 
güzelleşir. 

Ve bir de büyür!

Başımın üzerinde kitap taşıyınca 
daha büyük oluyorum.

Bugün ne kadar büyüksün?

En güzel sihirli sözcük:
Sayfayý çevir!

Herkes için harf çorbasý.

Resimli kitaplar 
her zaman 

bakmaya değer.

Devler de bir 
zamanlar küçüktü.

Her kütüphane bir 
hazine odasıdır. 

Hazineyi nerede mi 
bulacaksın? Kitapların 

kapağını açman 
yeterli…  

Zürafalar en yüksek 
raftaki kitapları oku-
mak istedikleri için 

uzun boyunludurlar. 
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