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Ayın Starı: Jonaı Brothers 

Altın Aya~lar 

Aym Oyunları 

Oyunlar 
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P~O_!!,m~i~atl!!_rı'.n~a-14~!~" !im~ _ t? 

üzere toplam 46 madalya kazanan Avustralya, ·,i j 
bÜ ba'şa rısiiii" sYdıie}''de bayram h'avası}'la 
kü"tla"dı. Kanguru kO;tüfflleri giyerek SOk'aklara :--: i 

~- dökülen Avustralyalılar arasında, atletizmde i 
erkekler sırıkla yüksek atlamada 5,96 metreyle 
olimpiyat rekoru kıran Avustralyalı Steve 
Hooker da vardı. 

t '" BİR•KASIRGA---
~-UZAYDAN NASIL 

GÖRÜNÜR? 

Bu-fotoğraf geçtiğimiz ay, NASA tarafından 
uzaydan çekildi. Meksika'da, Teksas 
yakınlarında gerçekleşen korkunç kasırga 
uzaydan işte böyle görünüyor. Yukarıdan 
görmek böyle ilginç olabilir ama içinde olmak 
hiç de eğlenceli olmasa gerek, değil mi? 



hareket etmelerine ra ~ 
edildiklerinde k .. g~en, tahrik ço buyuk bir hızla 

ısırabilirler. 

Kış uykusuna 
girmeden önce hayvanlar 

vücutlarına yağ depolarlar. Kış 
uykusuna girdiklerindeyse vücuttaki 

metabolik faaliyetler için bu yağı 
kullanırlar. Uyudukları sırada metabolik 
faaliyetler minimuma indirilir. Faaliyetler 

minimum olduğundan suya normal 
yaşamdaki gibi gereksinim 

duymazlar. Vücutta 
biriktirdiklerini kullanırlar. 
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---- -r. Oetker Pudi~; ile İ 
çiftlik eyf ini sürün ! 

1 Eylül- 15 Kasım 2008 

tarihleri arasında , 

Dr. Oetker Kakaolu Puding ve 

Paketin içinden çıkan kartlardaki ,ifreyı , nim operatörler için 3160 servis numaralı hatta gömler~n veya 
www.droetkef.com.tr adresine girerek formu dolduran ya da posta yolu ile PK 128 Levent I lstanbul 
adresine yollayan talihlil&r arasında 25 Kasım 2008 tarihinde düzenlenecek çekilişle 20 aile Lerıova 3000 
N200 0769 BUG diziistü bilgisayar, 200 aile Pilsan mariıa 05210 1B Süper akülü Traktör-12 Volt kazanacak. 
Aynca ,ifreyı gönderen ilk 10.000 kişi Sesli Peluş Hayvancık kazanacak. 

Katılrnakçokkolay: 
Posta ile katılım : Paketin 9_nden çıkan kartın aslını . bir zarfa koyun, zarfın üzerine adınızı , soyadınızı , yaşınızı, 

Çikolata Parçalı Puding ""' ·" ·"""·"' •~ 
ile çiftlik hayvanlarını keşfedin , = ~~ WN .com.tr adresindeki kampanya formuna kartların artasında yazılı clan şiire, ad, 

soyad , yaş, telefon veadresyazın, şifreyazılı kartıkampanyasonı.ınakadarsaklayın 

puding keyfinize keyif katın! SMSômok, !oRA0 12XJvo,c,cANı2BEBEKvocu,o,,.o,,,,,,"''ANsuı. l 

• Bu karnpırıyı MPl'nln lWJ/2008 Wih vı: R.07.I. MPI.0.13.00.02.401.02.W.14ll l-6251 sayılı imi ile dilunlcnmijlir. • Kamp.aıı)'• 01 Eylül 2008. 15 Kasım 2008 tarihleri arı.sır.d> Ttlıtiyc çapır.d> tüm illerde ı:~~iril=k olup. 
ç,l.'.l liş 25 K1um 2008 Wilıiı>dt saat IO:OO'da Beybi Giz Plaza Oerehoyııôıd. Mt)datı Sok. No:28 K:5 Maslak/ lr.tmt:ıul (plaza giri~ki looido)adrı::slrıdc noıtr vt MPI ytık:llilm. lııızıınıııda yapılacaktır. • Kampaııyıı)'I laıılım fall]an: 
belirtilen wihlmle Dr. Ottur Puding l'lii bmpanyı pakttleıinin içiııdcıı çıWI bıtlann ırbsıııda )'azılı oları (ambalaj aıı;ılınadan gör(llmcytıı) şifreyi lllm Ol)mlöner ıçın >)'fi l)'TI wı.si, edilmiş OWI 3160 omis ıwınaııb lıaııa bü)'ilk 

~~~-~n~~~~t::~:~~~·~~J:~t:~~~m ~%~~i:z~::ı~~~~:Jı: ~!~~~ırcı=i~-m~=.:ı;:u:ii~:;~ 
formuııı ıifrı:. ad.soyad. yaş vt adresbilgikriııidoğnı yııznıalan yeınliobcıktır. Kısa ıncs.ıj ilettptekfonundan ve inımıetıen )'apllaıı kaıılımlarda bulınıc~arşifrtleıini kıılland,klan katılım kupoı:ılannmın asbw lwnparıyıı sooıım uda< 
mlamat zıınııxlııdırbr. Aııl hıponıın ibrız edikmeırıe:tj dunımunda hediye tazaııan talilılilm, hediyeleri ,eıilmey=kıir. lıılınıcılaı lıer şifreyi saılece bir kere gönderebilirler. Kantpanyıı)-a şifre ile t:aıılım ~ııdcıı tiim oprr3l6r 
ıboııeleıi yıırartaııabilir. Kampaııyııyı kaıılını. opmtörlerirı mıd:i .wıdaıt tarifesi iizcriııdeıı 1 kısa ıııes.ıf.! kontllr o1anık ii=ılmdirilir. • Kazman talihliler 28 Ka.$,m 2008 wilıiDde Hiiıriyct gaıtteiindc yıy,nl~r. Asil tıılihlileıin 
son münıcullaOhi 14 Anlık !008. yedek tallhlileıin !(IU mürıc-aaı ıar:ilıi 29 Anlık 2008"dir. • Çtl.'.l!işiçin 15 Kasım 2008tarih vt ..w24:00"e udarkısamesıj vce-posıa gönılemıkı' ile 21 K.sım2008 ı.ih!ne bdarcllml:tt ulaşan uıflaı 
ç,killşedalıiledile.:ekllı.Zarfunnıaahhüılüposıa)'Oluylag&ıderilıoesig=boekıedir.Ancakadi postı)'Oluylagöııdeıileııuıflaıdaç,üliş,da!ıiledil=kıir. • Kazanan;ısil ve yedef.ııılihliyc uıaııdı lın.ıdairbilgiposıa)'Oluiltıtblit 
edil=ktir. • liediyc datmmı: çekilişle 20 ııdeı lıno.-o 3000 N200 0769 BUG diıllsıO bilgisayıır. 200 ııdeı Pllsan marb 05210 IB Süper Akülü Trııkıör•l2 Volı hediye edi~ktir • MPI yöııctmeliği &=tifıce 18 yıışından kiiç(ikJer 
düuııleııı:ıı ı;eüti,. lıaılımazlar. Kanlular dahi iknmiyc bzııımalan lıalinde ibmıiyc Vffllmeyttthir. • Kılma det,r vergisi •·• Ô1V lıaıiç olmak ü=c VİV ve di~ vergi_ ya.sal yiikümlillill ve !ıaıt:amalar ~ tıılihlil= ılllir. 
• l"ı:rıım!yc l:uaıwı tıılihli hakkını d,,.'f'tdeıı-.,:ı; VtyaUllUTıaı. karşılığında p,ın. ııılep edemez. • Piyangolıakkıııdabilgi alabilmek için 0~ Wıırldwidı: lstaııbul Reklamcılıl Ud. Şti.'nin (0212) 290 28 30 No"lu ı,1,foııwıı \"C)"> iDıemetteıı 
,.....,.,droeıın.ı;om.trodrcsine başvıırulıhilini,. • Bu bmpan)·ıyı Dr. Ocıkcr Gıda Sı.n. ,c T"ıı:. A.Ş. ve Grey Wıır\d .,.ide lsıaııbul Reklamcılık l.ıd . Şıl. ~ uulamaz. • Kısıı mesaj ,·e qıosıa ile bıılım )':,paD bıılımc.ılar şifre yazılı 
brtlanw kampanya soııu1>1 udır sıllimak ronındadırtar. Kampanya tonurdıı hediye wanaıı -. ~li olarak kısı mesaj veya .. posu. ile Wllpallyaya bulan katılınxılardaı, gmtli belgeleri, birtibt ıifrr yazıh bnlarııı ısıllaı 
isıeııe<rltir. Asıl brtlannı gönd=meycn tııl ihlikn: hediyeler, veıilmcyecd:tir. • Çckiliııcnöııce ıııülırm- hubmı iiııi,mek için SMS vt .. postı. ilt bııbnl.v ,·e mektup ile katılanlar brşı\ajıınlft miikcmrblılıınl.vı;eüliş lisıe:sindeıı 
çıbrtıbcakıır. •Kampanyııyışifrtikbtıbmblzınetiııdcıılllmopmı:örıbonoleri~lir. KampaııyayııUlılım,operııııırlerinl.cndiswıdarttaıifesiüzeıindcn ! k1$aıııes.ıf.!konıörolarııkiicrelleııdirilir.•Kııılımcılaruı1ifrı:lle 
birlilıe ad. soyad. yaş ve ıdm; bilgileıini de yumalan gerekmekıedir. • Dı. Ocıker şirtctl lıtdlyelrnlc rtnk ıleğişilliJi yapma lıallıııı sahiptir. • Kampanyada ilk 10.oo:ı ÜŞİ)'C bedi)·• ol.VU sesli peluı hıynııııt htdiye edil=ktir 
Bu hediye MPI 'npoanıı ve kontmlüdışında bmpı.nyaya katılan ilk 10.lnl kijly,, verileı:ekıir. • Sc:ili pelltj hır,·aııı;ıtlaı sıoklan. ııaaı , olar.ık fmlılık gösterebilir. 



Bu ay sizlerin önerileriyle aıağıdalıi siteleri gezdilı . Eğer 
,enin de elıleyecelılerin olursa .,,ı,@de,com,tr adresine yo da 
MI< forumunıuzdalıi (uıuıuı,mlıdergi,corn/!orurn) "Netteyiz 

,aylası önerileri" ı,onu ba\lığ ı bölümüne yazabilirsin. 

Bu aysiz\eı 

senin de e\:ı\e', 

i\enyıe u~ .... 
teıen Y""~ 

:om.tr ac 

Qynanıosı çoR Ro\ay, birbirinden eğlenceli 
bir dolu bilgisayar oyununun olduğu, uzun 

süre bo~ındon Ra\Ramayacoğın süper 
eğ\ence\i bir site! ÜsteliR beğendiğin oyunu 

bilgisayarına indirebi\iyorsun. 

"t-ıellboy\l, 
Altın Ordu" f,\rninin 

sitesi. Burada fı\nı 
hoR\:nndo bilgi, video, 

fotoğraf galerisi, 
yoratıR\ar ve Altın 

Ordu hoRRındo bazı 
bilgiler bulabilir, 
fı\rnin frogrnanını 

iz\eyebi\ir'>in. 

HSM, Tınber Bel!, Jonas Brothers, Honnah Montano, 
Wınnıe The Pooh, Arabalar, Karayıp Korsanları, Mıcbey 

Mouse, 101 Dalmaçyalı ve daha bır dolu Dısney bohramanı, 
oyunları ve fotoğraflarıyla bu sıtede sem bebhyor1 

Radyo dinlemeyi sever misin? PeRi, daha önce 
İnternet üzerinden radyo dinlediğin oldu mu? 

Olmadıysa, en çoR dinlenen radyoları bu siteden 
dinlemeyi deneyebilirsin. Böylece Rana/dan banala 

atlaman sadece birRaç sani eni 











Fa.be,-Ca.ste\l l<,,ıv-.rz., Ser, ,\e 
A'oa." Z'ye -Ha.ya.\ 6üc.ü ... 



, 
" ı • Madonna' nın 

,,f zıpır oğlu Rocco! 
Ablasının aRsine 

son derece 
yaramaz! 



Denise Richards 
ve l?ızı Lolo 

da objel?tife 

yal?alananlardan1 

Belli l?i ufal?lıl? 

\ 

olsa gerel?! 





Dünyanın yeni 7 haribası, İsuiçre'de bulunan "New7Wonders 
Valıfı" tarafından, 100 milyondan fazla biıinin internetten 
oylamasıyla veya cep telefonu mesajlarıyla belirlendi. Dilersen, 
www.new7wonders.com İnternet sitesine göz atabilirsin! 

J, 

m ıs m 
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DUNYA HAYVANLARI KORUMA, CÜNÜNÜ 

lıs, ıın~ 'L.A KUJLAYALIMf Rö•_•rtai,Ha,anAbö, 
~ . . -~-~-~ 

~ _ _. Bildiğiniz gibi 4 Ebim, ı::,'Ünya 
\ı,...,... . ....... ~ " - __. .. _ ...-:-:-·"· ~.,, 

_ ~y!'.a~ı ~or'!"~ - se~gi!i a!b~,ıar! 
,- Haydi'..-~ z~'!!! bu _!!Ü~Ü- b~raman böp~ s~ ue 

\~bada,ıarıyla ~lay~ı!!!!_B~ ~Zİ!_'lin tüm oy~rı,!!!!!..bu badar 
hayvan dostu olduğunu bilmiyordub. Onları gerç~ çob seudib. 

Eski_den köt;üydü 
bıraz. Hen, 

seviyordum h 
de korku-tord:: 
Ama art;ık Pulsa~ 
sa_Yesınde her 
kopek güzet 

geliyor bana 
Benim de Pı.ıts~r 

9tbı bir kurt; 
kopegim var. 

Tanıyoruz art;ık birbirimizi. Benden ona köt;ülük 
gelmeyeceğini çok iyi anl ıyor. Zat;en çok zeki 

bir köpek, onu sevdiğimi de biliyor . Bazen 
konusacak diye korkuyorum:) o bizim için bir 

arkadas, bir köpek değil . Gerçekt;en insan 
gibi . Hisleri bakıslarından çok net; anıas ılıyor. 
Zat;en PUlsar, AKUT köpeği . Dizide de onun 

özeliklerinden bahsediliyor. 

• 



Söyle bir dizide 
puısar gibi tatlı 

bir rol arı<ada,;;ıyla 
oynama\<. nasıl bir 

,;;ey? 

Harika/ Çok güzel bir ortam, dizi de çok güzel 
bence. Çevremizde bir sürü hawan var ve bu da 

beni çok mutlu ediyor. Sokakta kalan, hasta olan 
hawanlan korumak ve beslemek istiyorum. Onlara 

çok iyi bakmak en büyük hayalim. Su anda da 
sokakta bir sürü kedi besliyorum. Mahallemizdeki 

kedilerin hepsinin aşılarını yapt-ırdık. Amca 
onlara sürekli Yemek de veriyoruz. Sokakta 

hasta bir hawan görürsek, annem ve ben onu 
alıp vee-erinere götürüyoruz. Oniann büyüdüklerini 
görmek benim çok hoşuma gidiyor. Bazen ölenler 

de oluyor ve buna çok üzülüyorum. 

• • . izide de ben vardım. ıurkiye'de_ki ikı kope~ı d vdigim için severek 
Zaten kepeklen ~,o s:,, isminde köpegim de 

kabul ee-e-ım. Benım S:: bence, ıurkiye'deki en . 
var. Ayberk ve E:c~nların ıkisi de ileride çok ıyı 

yee-eneklı ıkı çocuk. kak hayYanlanna yardım 
oyuncular olacaklar. So n in olmaya gerek yok 
edebılmek İÇİM çok da ~l~r~ saglıklı koşullarda 
bence. Kısırla,;;e-ırıp °ı· . Hayvanları sevmeyen 

ya,;;amalarını saglayabı ırız . ez Korkmak ayrı, 
ba,;;ka hiçbir ,;;eyı sevem a~a yine seversın. 

sevmemek ayrı._ K50o~r:~~ce insancıl bir ,;;ey. HayYan sevgısı, 



Benim mahallemde ı.; eane ablamız var. Her gün ellerinde 
~eelerle sokak hayvanlannı besliyorlar. Benim de evde 
iki eane kedim var ve ben de ı.; abla ile mahalle kedilerini 

besliyorum. Kedilerimin adı, Sa~irik ve Mukaddes:) Sa~irik 
yaearlken düşebilen eek hayvandır herhalde. E:vde göremediğim 

zaman, balkondan düşmüş oluyor. Bakıyorum balkondan, 
aşağıda miyavlıyor. "Bekle'' diyorum. Aşağı inip alıp eekrar 

yukan çıkıyorum:) Mukaddes daha çok küçük. ikisi de hayaeıma 
çok şey kaeıyor. Korlkunç yorgun geldiğim zamanlarda, büeün 

negaeif elekerigimi alıyorlar. Beni çok muelu ediyorlar. 





herbesin gözü genç 
yıldız Michael Phelps'in 
üzerindeydi! O, çol, büyül, 

bir ba~arıya imza attı . ~·. ·'< 
Pebi, onun Radar ünlü ve 







www.licff.com www.clnectty.com.tr 
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· EOİYE' R ~ • de \:ıatı\ma\:ı ve 

.. d", "n hediyeli yarısmalara sen t com.tr adresine 
Bu gor ugu orsan www.dogan~gmon ~\eri bulaca\:ısın. 

\:ıazan~~ ~~ı~drest~_tüm yapm_a;e~~~~~~ Haydi, durma1 

gırme ı · .. -el hediyeler senı 
• Birbirinden guz ~ 

~- •. · ~ · · · ~ · · · · · · · · • · ~ - 7 • - 1• ·-: o =~~l~::t~ULMACA! --, :~.,~>,: •~· ,~ 1 : 

• ti e bayı\aca\:ısı;! ~ w1 . -~.'.! ,.• · · _- · · l 
Bu saa er '·. ~ , 

, ••• .• , • • • • • • • • ~-~ • ~ · • ~. _ ı · -~ 

-;.. • • • ··· • ···· •• ıııı •, ~-· • • • • • ı . . 
-~ TRANSFORMERS il ~ .. ıO WALL-E HEDİYELİ i 
• • . A_N.t~.-. ATED _eüY_ÜK 1 ~ Ll BULMACA! • 
• FIGUR HEDiYELi • • • 
• BULMACA! ıı:J· : BUZLUK : • ·• .. · ~ ·.~ • f ~ 1 ADET ; 

. - ·I ~ · • , -. ı 
')ı' . . ' • ~ ,, ·.:::: \ 
l'- . . · l(' . 11~~_;' ,~ -~ • !' f\ ',ıit1 , -~ ,f; ·:~~-, ~ -_·ı·,• ,· 
1 \ , - -... • •• • • !J 

~ ~ ''-'. ~-,_, ;;, •1 "\! t;:L.--= 

· , ,' . l ~ ~ \:ıi \:ıara\:ıter\erin' • • 
Çizgi anımasyon a ra dönüsüyor. s • büyü\:ı figürlerı arac,ıa yla her biri bu• 

.. 1 a\:ısesuar arı • 
SAyrıca o~eü\:ı mücadeleye hazır . • 

~- •bu~ - ~••••••••••~r 



?',o\ • ~- IJl!i • l!l! •m•," •~•r-ı• • • •;.:l!lli'il•••••••••••••• 7 --
~• ııı• •· ·· ········• ·,. • • illl o TOP TRUMPS • 

1 TRANSFORMERS ' 

• SÜPER KARTLAR • 
• MEDİVELİ BULMACA!• 
• • • 
• 
• 
• '.Ol' 

• 
• 
• 
• 
• -, 
• 
"'-
,.lıl! . "1 

'J 

• 
!!' 

IJI 
• 
• _;:.·_f 

• • • 
• 
• 



Elebtronib ve abustib gitar. 
pıyano ve bateri çalıyor. 
Cocco isimli bir Röpeği var. 
Golf, beyzbol ve tenis 
oynama!?, beyzbol 
!?artları biribtirmek sarRı 
sozü yazma!? ve mü~iR 
besteleme!:? hobilerinden 
bazıları. 

12 tane gitarı var. 

Ooğ~'?!.-tarihi: 15 Ağustos 1989 
La babı: Dl Dang er 
Boyu: 179 "cm. 
En sevdiği renb: Mavi 
En sevdiği tatlı : Çibolatalı 

dondurma 
En sevd iği abtris: Natalie Portman 

En sevdiği ders: Matematib 
En sevdiği oyun: Monopoly 
En sevdiği yemeb: Anneannesinin ev 
yapımı pizza l arı. 

Önceleri. rocb müzib 
sevmesine rağmen planı 

bomedi sanatçı~ı olmahtı. 
Klavye ve gitar çalıyor. 
Grubun vebali. 
Ko~mayı seviyor. 
Yed inci sınıfta ohulu bıraRt ı 

ve der<;lerine evden devam 
etti. s 

Küçüblüğünden beri halem ~] 

birihtiriyor. ~! 
5 tane gitarı var. 
High School Musical f 
filmlerinin hayranı. 2 

iıf 



WALL-E ve EVE 
• 
iLE KONUŞUN 

• 
SiZE CEVAP 

• 
VERSiN 

lnterAdion Eve 
Onunla konuşun, size cevap versin. 
Eve'i olduğu yerden yukan doğru kaldınn, 

ses efektleriyle uçuş moduna geçsin. 
lnterAction WAll-E ile karşılaşınca da 
etkileşime geçsin. 

MaQazalanmız : 

lnterAdion WALL-E 
Onunla konuşun, yanıp sönen gözleri ve 
sesleri ile size cevap versin. 
Yürürken ses efektleri çıkaran Wall-E, 
lnter.Adion Eve ile karşılaşınca da 

etkileşime geçsin. 

't)f...,f • PIXAR 

WRLL•® 

İ stanbul : AkmerkezAVM, lstinye Park.AVM, Cevahir AVM, GalleriaAVM, Capaôty AVM. AtinısAVM , NautilusAVM, CapitolAVM, Bağdat Caddesi, 
M1 Meydan AVM, KC Şehr-i Bazaar AVM, Kadir HasAVM, Real Beylikdüzü , DepositeOutlet, PalladiumAVM Ankara : ArcadiumAVM, KcGöksu Park.AVM, 
Arıtares AVM, 365 AVM (Zirvekent), Forum Ankara AVM Bursa : Konıpark AVM,Kent Meydanı lzmir : Agora AVM, Forum Bornova AVM, Kipa Balçova AVM, 
Ege Park.AVM Adapazan : Adapark.AVM Antalya : L.auraAVM, Alanyum AVM Aydın : FonımAydınAVM Balıkesi r : YayladaAVM, Susurluk VaranOutletAVM 
Denizli : Forum Çamlık AVM Eskişehir : Kanadı AVM lzmit : Dolphin AVM Kayseri : ipek Saray AVM Mersin : Forum Mersin AVM Samsun : Afra AVM, 
Yeşilyurt AVM Trabzon : Forum Trabzon AVM 



Dogum tarıhı ve yerı 
11 Subot 1983, Hollanda 
f-<ılosu 74 Rg 

Boyu 175 cm 
MevRıı Orta Saha 



ÇOCUl(IAR, 
SERHAN ASIAN'IA 
HE'R HAFTA SONU 
Bİ'R SAAT BOYUNCA 
HEM EĞLENİYOR, 
HEM ÖĞ'RENİYO'R. 

SON OE'RECE HA'REKEı 
VE EĞLENCELİ ETAP 
OLUfAN KOi OU'R EĞ 
"TÜ'RKİYE'NİN KANı 
KANAL O'OE! 





- -

HI\YVANL~R DOSTUMUZDU~.~ lf 

HAYVAN HN'l~RIN\ H~ ZAMAN 5AVU'i!~ 





ArtıR geldiR ~on 

a~amaya! Bu 
a~amada i~in zevRli 
Rı~mını yapacağız. 

Hellboy'u Rırmızıya 
boyuyoruz. Paltosunu, 
Rıyafetini ve gözlerini 
renRlendiriyoruz. 



Leo daha once hrç duymadığın turden bır arslan. ÇunRu o hıç et yemıyor, yanı bır veJetaryen1 Bu farRlı ozellığı 
yuzunden arRadmları tarafından dı~lanan Leo'nun yolu, bır gun Avorıa ıle Resı~ıyor. Fıl surusunun guzeller 
guzelı ve dul Rralıçesı olan ve ıRı yavru doğuran Avorıa, fil mrusunun Rralı olmab ısteyen otorıter fil Zanco 
tarafından evlılrğe zorlanır. BaRalım Leo, zavallı Avorıa ve ıRı yavrusunu Rurtarmayr ba~arabıleceR mı' 





KüçüR timsah aslında 
elllenceli bir l,öpel, 
istiyordu. Ama onun 
yerine ne aldı? Doris 
adında bir Rız Rard~. 
Üıtelil> ağabeylerin 
ne yapması gereR't:iği 
hoRRındo do hiçbir 
jey bilmiyordu. Yeni 
ağabey olmuı biriysen, 
bu bitap sana yardımcı 
olabilir! 







PS3, Wii, PS2 ve PSP formatlarında oynayabileceğimiz 
• • ._.._, • • # .. . 

NBA LIVE 09'un kapak yıldızı ve sözcüsü olarak San ~ ..,,. _ .... ,__ -.... .. ~ 
Antonio Spurs gardı Tony Parker seçilmiş. 26 yaşındaki 

• .. • J ,, .. , • . ~ 

yıldız 7 NBA sezonunda iki kere NBA AII-Star oynamış, üç - ... ,_.,.. ..... ,, . 
NBA şampiyonluğu kazanmış ve 2007 NBA finallerinde 

4llllıı ....... .. ııı ıı,. . 

"En Değerli Oyuncu" seçilmişt~ask ... etbol severlerin 

merakla beklediği oyun, "Pick and Roll" Kontrolü, ., . .. - - -Savunma Kilidi Kontrolü, Ozel Oyun Kurma ve Hızlı 
.. ..,,..,.# ~. -. -, 

Crossover Hareketleri gibi yeni özelliklere sahip . 
.. .,. - .. ,..,_ - . 

Ustelik, yardıma ihtiyaç duyanlara NBA Akademisi 
~ ·· - .. .--~ il~ ye!;~eklerin~ geliştirecekleri antrenman kampına 

katılma olanağı sağlıyor. 



/ SPDRTS 

ııNSA!: 

U N D E R -W ,. O t R L }D' tı / 
Nesiller boyunca, lskandinav tanrısı Thor'un kork~ tucu silahına / 
daır pek çok h ı kaye anlatıldı . Efsaneye gt>re bu çekici eline alan kişi ..... 
dağları ezerek vadıye donuşturebilir, hatta tanrıları yok edebilecek 
bır guce sahıp olurdu. Bınlerce yıl boyunca bu yalnızca bir masal 
olarak kalmıştı . Ancak bu oyunda Lara Croft, Akdeniz 'in tabanındaki •' 
eski bir harabede, efsanevi çekicin varlığına dair kanıtları orta'y~ a / 
çıkarıyor. Bu efsanelerin arkasındaki sırları açığa çıkarmaya çalış-an 
Lara'nın tehlikeli yolculuğu onu, serbest bırakıldığı taktirde tüm'! 
medeniyeti yerle bir edebilecek unutulmuş bir güçle karşı k"arşlyil 
getiriyor. PS3, PC, Wii ve PS2 formatlarında oynayabileceğimiz ~ . 
oyunda lara Croft, son derece gerçekçi bir dünya ve yepyeni _zô"r!uk }~ " a..: 
ve seçimlerle bizleri bekliyor olacak, l 1 ~ ...... 



DYUm HİlElERİ 
Guitar Hero 3: 
Legends of Rocb 
Hile menüsüne girereb su 
bombinasyonları yapın; 

G+R+B+O,G+R+Y+B,G+R+Y+O, 
G+B+Y+O,G+R+Y+B, R+Y+B+O, 
G+R+Y+B, G+Y+B+O,G+R+Y+B, 
G+R+Y+O,G+R+Y+O, G+R+Y+B, 
G+R+Y+O. 

;,uitor) icin: 

Y+B, G+Y, G+Y, R+B, R+B, R+Y, R+Y, 
Y+B, G+Y,G+Y, R+B,R+B,R+Y,R+Y, 
G+Y,G+Y,R+Y,R+Y. 

',pl'cd) İ<in: 

O, B, O, Y, O, B, O, Y. 
· '.'dub) modu: 

G+R, G+R, G+R, R+Y, R+Y, R+B, R+B, 
Y+B,V+O,Y+O,G+R, G+R,G+R,R+Y, 
R+Y, R+B, R+B,Y+B,Y+O,Y+O. 

ucırıob icin: 

Y+O,R+B,R+O,G+B,R+Y, Y+O, R+Y, 
R+B, G+Y,G+Y, Y+B, Y+B, Y+O, Y+O, 
Y+B, Y, R, R+Y, R, Y, O. 

R+Y, R+B, R+O, R+B, R+Y, G+B, R+Y, 
R+B. 

ı t(uriyer modunda 

G+R, B, G+R, G+Y, B, G+Y, R+Y, O, 
R+Y, G+Y, Y, G+Y, G+R; . 









ÇIKARTMA HEDİYELİ! 



.'t ıssonbaharkış LC waıKIKI LC waıKIKI LC waıKIKI 
,_ 
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