
İnci kitap okumayı çok seven bir kızdır.
Bir gün öyle bir kitapla karşılaşır ki kitap perisi olmaya karar verir. Bir kitap perisi, 
sevdiği kitapları dünyanın dört bir yanında yaşayan çocuklara armağan etmelidir. 
Bunu yapabilmek, öyle kolay bir iş değildir fakat İnci de kararlıdır, kitap perisi 
olacaktır işte!

Bunun için çözüm yolları aramaya başlar. Kendince harika yöntemler bulmaktadır 
fakat hiçbiri onu aradığı çözüme götürmemektedir. Sonunda annesi, İnci’ye bir fikir 
önerir. Acaba annesinin fikri, İnci’yi kitap perisi yapabilecek midir? 

Ağaç dallarından kitap toplayabileceğiniz, kitap yağmuru altında sırılsıklam 
olacağınız, kütüphane koridorlarında kaybolacağınız büyülü bir dünyadır İnci’nin 
Düşü. Çocuklara kitap sevgisini aşılamayı ve paylaşmanın getirdiği mutluluğu 
tecrübe etmelerini hedefleyen bu hikâye, aynı zamanda tüm okuyucularını birer 
kitap perisi olmaya davet ediyor.  

9 786257 797757

5,2 mm
İç kağıt : 110 gr 1. Hamur
Kapak : 230 gr A. Bristol
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 Kalbimin i ki incisi 
Cemre ve Civan’a...



İşte İnci!
 İnci’yi tanımak ister misin? 
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İnci,
dans etmeyi

hayal kurmayı

hayvanları
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resim yapmayı

çiçekleri

ağaçları

ve harfleri çok sever.
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İnci harfleri çok sever
çünkü harfler kelimeleri,
kelimeler de kitapları oluşturur.
 
İnci, her zaman
annesiyle birlikte kitap
satın almaya gider,
aldığı kitapları da
evdeki kitaplığına özenle yerleştirir.

 İnci, kitaplığına yeni kitaplar koyduğunda 
çok mutlu olur. En sevdiği şeylerden biri 
odasında kitap okumaktır.
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İnci, her şeyden ama her 
şeyden çok okuduklarını 

hayal etmeyi sever.
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