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(https://superiyigunler.files.wordpress.com/2020/11/asili_dagin_kahini.jpg)Vladimir Tumanov’un yeni
kitabı “Asılı Dağ’ın Kâhini”ni geçtiğimiz hafta elime alır almaz çok beğenerek okuyup hemen bitirdim.
Aslında bu ara beni bekleyen değişik işler olduğundan kısa sürede okuyup bitirebileceğimi düşünmemiştim
ama kitap öyle sürükleyici ve akıcıydı ki ne ara bitirdiğim farkına bile varamadım :) Kitapta kartpostal
güzelliğindeki Tory adlı bir kasabada ailesiyle beraber yaşayan Kassandra ile tanışıyoruz. Turistik Tory
kasabasında asılıymış gibi bir eğimle duran Asılı Dağ hakkında bilgi ediniyor ve Kassandra’nın Asılı Dağ
yüzünden kasabada yaşanacak büyük bir felaketi yaşadığı zorluklara rağmen engelleme çabasına ortak
oluyoruz. Kassandra’nın bu felaketi nasıl öğrendiği tabii ki kitabın içinde gizli. Daha önce Kraliçeyi
Kurtarmak ve Haritada Kaybolmak adlı kitaplarını da okuyup çok beğenmiştim. Yazarın bu kitabı da
diğerleri kadar güzeldi, kesinlikle hayal kırıklığına uğratmadı. Kitabın çevirisi ise uzun zamandır çok
beğendiğim bir çevirmen olan Mine Kazmaoğlu’na ait.
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Kimse sana inanmazken bile geleceği değiştirebilirsin.

Kraliçeyi Kurtarmak (https://gunisigikitapligi.com/kitaplar/kraliceyi-kurtarmak/) ve Haritada Kaybolmak
(https://gunisigikitapligi.com/kitaplar/haritada-kaybolmak/) adlı kitaplarıyla ülkemizde milyonlarca
okura ulaşan Kanadalı yazar Vladimir Tumanov (https://gunisigikitapligi.com/kisiler/vladimir-tumanov/),
dünyada ilk kez Türkçe yayımlanan yeni romanında bu kez yakın tarihten gerçek bir serüvenin kapısını
aralıyor. Batı Anadolu mitolojisindeki “sözüne inanılmayan kâhin” Kassandra karakterinden esinlendiği
soluksuz macerada, insanın doğaya verdiği zararların sonuçlarını düşündürüyor. Bir çocuğun, sevdiklerini
kurtarmak için atıldığı amansız mücadeleyi, kasabalının acımasızca dışladığı bir ailenin yaşadıklarını
incelikli bir dille, zekice hikâyeleştiriyor. Çıkarları uğruna toplum yaşamını tehlikeye atan yöneticilerin
karşısına cesareti, dayanışmayı, umutla vazgeçmemeyi koyuyor. Ülkemizde sayısız çocuğa matematiği ve
coğrafyayı sevdiren fantastik romanlarıyla tanınan Tumanov’u çocuklar kadar eğitimciler ve ebeveynler de
büyük ilgiyle okuyor.

Kassandra, on ikinci doğum gününe uyandığı sabah, yıllar sonrasından gelen gizemli bir mektup bulur. Kendi
elyazısıyla yazılmıştır ve büyük bir felaketi haber vermektedir, üstelik günü ve saatiyle! Dehşete düşer, kendisi dışında
herkesin yaşamını kaybetmesine neden olacak bu felaketi engellemek için çırpınır. Ancak, Jay dışında kimse ona inanmaz
ve ailesinin hayatı da kâbusa döner. Felaketin yaşanacağı saat hızla yaklaşmaktadır…
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Asılı Dağ’ın Kâhini 
Özgün Adı: Cassandra’s Mountain 
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Yazar: Vladimir Tumanov 
Çevirmen: Mine Kazmaoğlu 
Sayfa Sayısı: 292 
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

1961’de Moskova’da doğan Vladimir Tumanov, 1991’den beri Kanada’da Batı Ontario
Üniversitesi’nin Modern Diller ve Edebiyatlar Bölümü’nde öğretim üyesi. Türkiye’de
yüz binlerce okura ulaşan Kraliçeyi Kurtarmak adlı romanı, Tumanov’un çocuklar
için kaleme aldığı ilk kitap. Küçük okurlar kadar yetişkinlerin de ilgi gösterdiği
macerada kahramanlar, matematiksel bilmeceleri çözerek tutsak kraliçeyi kurtarmaya
çalışıyor. Yazarın, dünyada ilk kez Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan ikinci
kitabı Haritada Kaybolmak adlı romanı da aynı başarıyı yakaladı. Çocuklar için bir
diğer “zor” konu olan coğrafyada soluksuz bir maceraya davet eden kitapta, kardeş

kahramanların hayatı, coğrafya bilmecelerini çözmelerine bağlı.

Çocuk Kitapları, Günışığı Kitaplığı, Genel içinde yayınlandı / Asılı Dağ’ın Kâhini, Cassandra's Mountain,
Günışığı Kitaplığı, Mine Kazmaoğlu, Vladimir Tumanov etiketlendi / Yorum yapın
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31 Ekim 2020 tarihinde süperiyigünler tarafından gönderildi

(https://superiyigunler.files.wordpress.com/2020/10/sean-connery-2738625.jpg)

Sean Connery aramızdan ayrıldı. Bir süre önce izlediğim bir filminde, oynadığı karakter hayatını
kaybediyordu. Bunun sadece rol gereği olduğunu bildiğim halde bile fena halde üzülmüştüm. Ne diyeceğimi
bilemiyorum. Çok üzgünüm… önce izmir depremi sonrasa ise bu acı haber, 2020 boğazımda koca bir düğüm

bıraktı.
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