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• Şeker Portakalı - Jose Mauro De 
Vasconcelos
• Momo - Michael Ende
• Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
• Hayvan Çiftliği - George Orwell
• Bir İdam Mahkumunun Son Günü - 
Victor Hugo
• İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali
• 1984 - George Orwell
• Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig
• Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - 
Stefan Zweig
• Körlük - Jose Sarama
• Simyacı - Paulo Coelho
• Suç ve Ceza - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Devamı önümüzdeki sayıda
Kitapkolik.com sitesinden alınmıştır

En Çok Okunan 
Kitaplar

1996 yılından bu yana Doğu Akdeniz 
Üniversitesi İletişim Fakültesi  Yeni Medya 
ve İletişim Bölümü olarak kahvenize 
eşlik etmek istedik. Ayda bir kez size bu 
formatla sesleneceğiz. Mevsimleri, yakın 
tarihi, kahvenin sosyolojisini, kitapları ve 
sanatı içeren kısa değinmelerle sizlerle 
olacağız. Keyifli okumalar...

İçecek olarak tarihi 15. yüzyıla dek uzanan mucizevi içecek 
kahvenin Yemen’deki sufi tekkelerinde içildiği tahmin ediliyor. 
Zamanla İslam dünyasına ve ordan Avrupaya gelen kahve 
sözcük olarak Osmanlıcadan Flemenkçeye ordan da İngilizceye 
coffee olarak taşınmış. Kahve adını Arapça koyu anlamına gelen 
sözcükten alıyor.

Kahve meyvesine ilişkin 9. yüzyıla uzanan en eski hikaye şöyle: Etiyopyalı çoban 
Kaldi sürüsündeki keçilerin bir çalının yemişlerini yedikten sonra enerjik ve hareketli 
olduklarını fark eder. Kaldi bu parlak kırmızı yemişleri yakındaki bir manastırda bir 
keşişe gösterir. Ancak keşiş, bu meyvelerin kullanılmasına karşı çıkarak onları ateşi 
atar. Ateşte kavrulan meyveler diğer keşişlerin dikkatini çeken bir aroma ve koku 
yayar. Kavrulmuş meyveler öğütülüp sıcak suda yumuşatıldığında dünyanın ilk fincan 
kahvesini yapılmış olur.

1 Ocak 1801 - İtalyan gökbilimci Giuseppe Piazzi, cüce gezegen 
Ceres’i keşfetti.
2 Ocak 1951 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yeni 
üyeliklerine Türkiye, Hollanda ve Brezilya seçildi.
3 Ocak 1849 - Elizabeth Blackwell, tıp diploması alan ilk kadın 
oldu.
3 Ocak 1993 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George 
H. W. Bush ve Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, stratejik 
nükleer silahlarda indirimi öngören START-2 anlaşmasını 
imzaladılar.
4 Ocak 1969 - Her türlü ırk ayrımcılığının kaldırılmasına 
dair uluslararası sözleşme imzalandı. Türkiye bu sözleşmeyi 
2001’de onayladı.
6 Ocak 1838 - Samuel Morse telgrafı kamuya tanıttı.
7 Ocak 1990 - Pisa Kulesi, 800 yıllık tarihi boyunca ilk kez 
güvenlik gerekçesiyle ziyaretlere kapatıldı.
9 Ocak 1951 - Birleşmiş Milletler genel merkezi açıldı.
10 Ocak 2001 - Vikipedi, Nupedia’nın bir parçası olarak hayata 
atıldı. Beş gün sonra farklı bir site oldu.
11 Ocak 1922 - İnsülin, şeker hastalığının tedavisinde insanlar 
üzerinde ilk kez kullanıldı.
12 Ocak 1932 - Hattie Wyatt Caraway, Amerika Birleşik 
Devletleri senatosuna seçilen ilk kadın politikacı oldu.
13 Ocak 1785 - Dünyanın ilk gazetelerinden Daily Universal 
Register İngiltere’de yayımlanmaya başladı. Üç yıl sonra ismi 
The Times olarak değiştirilen gazete hala yayımlanmaktadır.
14 Ocak 1940 - Türkiye’nin ilk kadın yönetmeni Bilge Olgaç 
doğdu.
15 Ocak 1902 - Nazım Hikmet’in doğum günü.
16 Ocak 1952 - Gazeteci ve yazar Ercüment Ekrem Talû’ya 
Türk-Fransız kültür ilişkilerine katkılarından dolayı Fransız 
Légion d’honneur nişanı verildi. 
19 Ocak 2007 - Gazeteci Hrant Dink, uğradığı silahlı saldırı 
sonucu öldürüldü.
20 Ocak 1916 - Albert Einstein, görelilik teorisini yayımladı.
24 Ocak 1993 - Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, otomobiline 
yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.
27 Ocak 1945 - Sovyetler Birliği’nin Kızıl Ordu birlikleri, 
Almanya’nın Polonya’da kurduğu Auschwitz-Birkenau kampını 
ele geçirdi.
28 Ocak 1921 - Albert Einstein, evrenin ölçülebileceğini öne 
sürerek bilim dünyasında bir tartışma başlattı.
29 Ocak 1886 - Carl Benz benzinle çalışan ilk otomobilin 
patentini aldı.
31 Ocak 1990 - Moskova’da ilk McDonald’s açıldı.

Ocak 1932 - Hattie Wyatt Caraway, Amerika Birleşik Devletleri 
senatosuna seçilen ilk kadın politikacı oldu.

KAHVE SOHBETİ

Tarihi 3. yüzyıla dek uzanan kentimiz Mağusa, Salamis kentinin depremle yıkılmasının 
ardından kurulmuş. Hemen yanı başında İÖ 17. yüzyılda varolan Paleolitik Enkomi 
yerleşkesi yer alıyor. Michael J.K. Walsh, Tamás Kiss, Nicholas Coureas tarafından 
derlenen bir kitapta (Tüm bu denizin ve Krallığın Limanı), Akdeniz kavşağı olan Kıbrıs’ın 
ana liman kentinin Lusignan, Ceneviz ve Venedik tarihine genel bir bakış sunuyor. 
Kitaptaki makaleler, kentin hızla büyümeye başladığı 13. ve 16. yüzyıl arasında sosyal 
ve idari yapısını, mimarisini, zanaatkarlarını ve sanat tarihine katkısını anlatıyor. 13. 
yüzyıldan başlayarak Mağusa Hıristiyan göçmenlerin getirdiği mücevher ve altınlarla 
müsrif bir dönem tanık olur. Kitapta Orta Fransa’dan Haçlı piskoposları, Anadolu’dan 
metal işçileri, Cenova’dan paralı askerler, Acre kentinden gelen mülteciler ve 
Venedik’ten tüccarlar hakkında yazılar var. Kitap Ortaçağ ve erken modern mirasının 
kaybolması tehlikesine dikkat çekiyor.

Salamis tamamen sular altında kalmıştır. Bu kalıntılar bir daire biçiminde olan 
3 yahut 4 mil olan eski kale duvarlarından, yağmur sularını biriktiren eski 
sarnıçları, kırık sütunlar sahil boyunca dağınık bir şekilde uzanan bazı yapıların 
temellerinden oluşmaktadır. Mağusa ve Salamis kalıntılarının bulunduğu 
coğrafya ise kumlu, rüzgârlara açık ve kayalıktır. Bu nedenle, toprağın büyük 
bir kısmı tarıma müsait değildir. Her yerde Arabistan çöllerindeki deve dikenine 
benzeyen zararlı otlar dışında hiçbir şey yoktur. (Lord Kinneir Kinneir, Jonh McDonald 
(1818), Journey Through Asia Minor, Armenia and Koordistan in the years 1813- and 1814, London: 
John Murray.)

KAHVE İÇERKEN Mağusa Hakkında

Bunları biliyor muydunuz?
 ▪ Bir insan yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılar.
 ▪ Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk suya sokardı.
 ▪ Bir devekuşunun gözü beyninden büyüktür.
 ▪ 18 Şubat 1979 yılında Sahra Çölü’ne kar yağmıştı.
 ▪ Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.

1. Esaretin Bedeli (1994), Drama  
Yönetmen: Frank Darabont
2. Kara Şövalye (2008), Aksiyon/Drama/Suç  
Yönetmen: Christopher Nolan
3. Başlangıç (2010), Aksiyon/ Macera 
Yönetmen: Christopher Nolan
4. Dövüş Kulübü (1999), Drama  
Yönetmen: David Fincher
5. Ucuz Roman (1994), Suç/Drama 
Yönetmen: Quentin Tarantino

IMDb’de En Çok 
Oylanan 5 Film

• Safir 1 - Müjdelenen Zaman - Kemal B. 
Caymaz
• Safir 2 - Yegane Aşk - Kemal B. 
Caymaz
• Ortadoğu Denkleminin Gönüllü 
Sabitti Kıbrıs - Kutay Beştaşoğlu
• Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer
• Hammurabi - Ahmet Şimşek
• Bir Kalp Çizildi - Özden Selenge
• Sade Suya Öyküler - Erol Refikoğlu
• Yüksek İdare Mahkemesi’nin Görev 
Alanı - Tufan Erhürman
• Kıbrıs Sorununda İç ve Dış Etkenler - 
Niyazi Kızılyürek

Yeni Çıkanlar
Işık Kitapevi

Doğru Bilinen Yanlışlar
Çin seddi uzaydan görülebilir
Ay üzerindeyseniz pek çok şey görebilirsiniz ama Çin Seddi bunlardan biri değildir. 
1938 tarihli «Second Book of Marvels» isimli kitabında Richard Haliburton Çin 
Seddinin ayndan görülebilen insan yapımı olan tek şey olduğunu iddia etti. Ama Çin 
Seddi sadece en fazla 10 metre genişliğinde ve çevresi ile aynı renkte ve bu da onu 
bırakın aydan uydudan izlerken bile çıplak gözle görmeyi imkansız hale getiriyor

Kelebeklerin ömrü 1 gündür
Bazı ergin kelebeklerin ömrü 1-2 aya kadar varabilir. Ömürlerinde birkaç mevsim 
yaşayabilenler, kış uykusuna yatabilir veya daha sıcak bölgelere göç edebilir

Alexander Graham Bell telefonu icat etti
Hepimiz Graham Bell’in telefonu icat ettiği ve ilk olarak sekreteri Watson’ı aradığıyla 
ilgili hikâyeyi duymuşuzdur. Fakat aslında çalışan ilk telefon bundan 15 yıl önce, Alman 
bir mucit olan Philipp Reis tarafından icat edilmişti. “Reis Telephone” ismini verdiği 
bu cihazı, ilk olarak 1861’de sunmuştu. Reis Telephon, müzik notalarını oldukça net 
olarak, ancak insan sesini zayıf bir şekilde iletebiliyordu. İnsan sesinin tel üzerinden 
ilk iletiminin Reis tarafından üretilen cihazla gerçekleştirildiği su götürmez bir gerçek. 

İlk ampul Thomas Edison tarafından icat edilmiştir
1802 yılında, Humphry Davy o güne kadar yapılmış en güçlü elektrik pilini yaptı. O yıl 
içinde ince bir platin tel içinden elektrik akımını geçirerek ilk ampulü elde eden Davy, 
bu şekilde modern ampulün atası olan bu cihazı geliştirdi. Davy platini seçmişti çünkü 
en yüksek sıcaklıkta eriyen metallerden biri olduğunu biliyordu.İlk ampul uzun süre 
dayanmadığı gibi, çok parlak ışık da vermiyordu ancak, 75 yıl sonra Edison’un ilk ticari 
olarak başarılı olan ampulü 1879’da üretmesinin önündeki zorlu ve engebeli yolun 
önünü açmıştı.

Bir Kıbrıs Masalı -  � PAZAR YERİNDE PAZARLIK
Kıbrıs’ın bir dağ köyünde panayır kurulmuştu. Civar köylerden alışverişe gelenler 
vardı. Pazar yerinde sıkı bir pazarlık yapılmıştı. Sonunda anlaşmaya varıldı. Satıcı 
gelenleri evine davet etti. Birlikte sofraya oturdular. Birlikte yemek yediler, şarap 
içtiler. Misafirler ayrılırlarken ev sahibi onlara ceviz, kuru üzüm, sucuk ve samarella 
ikram etti. Misafirler ev sahibinin cömertliği karşısında şaşkına döndüler.
İçlerinden biri şöyle dedi;
“Bu kadar cömert olduğunuz halde, Pazar yerinde neden bu kadar pazarlık ettiniz?
Ev sahibi şöyle dedi;
“Pazar yerinde pazarın kuralları geçer, evde misafire ikram ayrı bir olaydır.”

https://ressamayhanmentesh.tr.gg/KIBRIS-MASALLARI.htm

Gave işdim telveli 
Akıldan etting beni 

Öyle bir yar sevdim ki 
Hem oynag hem işveli

OCAK AYI

Gazimağusa’da 
Gezilecek Yerler

 ▪ Othello Kalesi
 ▪ Canbulat Müzesi
 ▪ Namık Kemal Müzesi
 ▪ Lala Mustafa Pasha Mosque
 ▪ Salamis Antik Kenti

OCAK 2021 - 1 ÜCRETSİZDİR

Bize Bir Söz Bırakın
Bu sayıdaki yazımızı Hanife Aliefendioğlu bizimle paylaştı

“Virüsler çevresel yıkımla birlikte nmülteciye dönüşen 
birçok şeyden biridir. Bunların yanında bakteri, 
mantar ve tek hücreli hayvanları da sayabiliriz. Eğer 
benmerkezciliğimizi bir kenara bırakmayı başarabilseydik 
bu mikropların bizim peşimize düşmediğini, tam tersine 
bizim hareketlerimizin onları gün yüzüne çıkardığını fark 
ederdik.”

Paolo Giordano’nun Salgın Zamanlarında (2020, Profil) başlıklı 
kitabından.

Gündem Gazetesi’nden Haberler
 ▪ Engelli Bireylerin Topluma Katılımı Engelleniyor

Kıbrıs’ta engelli bireyler günlük hayatlarında birçok zorlukla karşılaşıyor. 
Bunlardan biri de toplum içine çıkmak için kullandıkları yolların ve 
kaldırımların uygun olmaması. 

 ▪ BBC’nin En Etkili 100 Kadın Arasında Gösterdiği GÜLSÜM KAV
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi , yazar ve aynı 
zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu Doktor Gülsüm Kav, BBC 
tarafından 2020’nin ilham veren, en etkili 100 kadını arasında gösterildi.

 ▪ Cinemed’den Derviş Zaim’e Ödül
Derviş Zaim, 42. Cinemed Festivali kapsamında Genç Jüri Ödülü’nü Flaşbellek 
ile aldı.

 ▪ Pandemi Sürecinden Gazimağusa Esnafı Nasıl Etkilendi
Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Gazimağusa da büyük 
ölçüde etkilendi. Birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Ekonomik 
açıdan en çok etkilenen kesimlerin başında gelen esnaf bu süreçte etkiyi en 
aza indirmek için önlemler aldı.

Haberlerin devamı için QR kodla sitemize 
ulaşabilirsiniz.

Her yeni yılda dilekler dilerken bir 
öncekinin de değerlendirmesini yaparız. 
Salgın ve kapanmayla tamamladığımız 
2020’nin ardından sizler için şöyle sorular 
hazırladık. 
 ▪ 2020’e girerken dilediklerim,
 ▪ 2020’den aklımda kalanlar,
 ▪ Geçen yıl okuduğum kitaplar,
 ▪ Dinlediğim ve sevdiğim müzikler,
 ▪ 2020’de tanıdıklarım,
 ▪ Tattığım yeni tatlar öğrendiğim 

yemekler,
 ▪ 2020’de kazandığım yeni alışkanlıklar,
 ▪ Terkettiğim alışkanlıklar,
Herkese sağlıklı ve mutlu bir 2021 dileriz.

2021
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While Drinking Your Coffee About Famagusta

Salamis was completely submerged. These ruins consist of the old fortress walls that are 3 or 4 miles in length, in the form of 
a circle, with old cisterns that collect rainwater, broken columns and the foundations of some structures that stretch scattered 
along the coast. The geography where Famagusta and Salamis ruins are located is sandy, open to winds and rocky. For this 
reason, most of the land is not suitable for agriculture. There is nothing everywhere except weeds similar to thistles in the 
Arabian deserts.

Lord Kinneir Kinneir, Jonh McDonald (1818), Journey Through Asia Minor, Armenia and Koordistan in the years 1813- and 1814, 
London: John Murray. 
Historic Famagusta which dates back to the 3rd Century, was founded after the city of Salamis was destroyed by an earthquake. 
There is a Paleolithic Enkomi settlement since 17.BC right next to it. Michael J.K. Walsh and Tamás Kiss, in a book edited by 
Nicholas Coureas (The Harbour of All This Sea and Realm [CEUPress]), offer an overview of the history of the main port city of 
Cyprus at the Mediterranean crossroads throughout the Lusignan, Genoese and Venetian civilizations. The articles in the book 
are about social and administrative structure, architecture, craftsmenship, and contribution to the art history of Famagusta 
between 13th-16th century, when the city began to grow rapidly. Starting from the 23rd century, Famagusta witnesses a wasteful 
period with jewels and gold brought in by Christian immigrants from all around the world. The book contains articles about 
Crusader Bishops from central France, metal workers from Anatolia, mercenaries from Genoa, refugees from the city of Acre, and 
merchants from Venice. The book notes the danger of allowing Famagusta’s medieval and early modern heritage to disappear.

News from Gundem Newspaper
 ▪ Marjan Khajavi has been awarded

Award for Eastern Mediterranean University, Department of Visual Arts and 
Communication Design Instructor Marjan Khajavi, at the “Fantasy Island” 
10th International Small Graphic Form Competition, Gdańsk/2020.

 ▪ Best Drama Feature Film Script Award for Cinema and 
Television Student

And the award for ‘best drama feature film script’ at the “Redwood Shorts 
and Scripts” festival, USA, goes to EMU Cinema and Television Department 
Student, Nima B. Djavidani.

 ▪ The Exile Photo Exhibition in Famagusta
Three photographers; Nima B. Djavidani, Hamid Zakeri Hanjani, and Avishan 
Taghvashoar made an exhibition in Gazimagusa.

A Fairytale from Cyprus - � Bartering in the Market Place
A Bazaar was once set up in a mountain village in Cyprus; with shoppers coming from the surrounding villages to buy. There was 
a hard bargain at the Bazaar. Finally, an agreement would be reached. The seller invited the arrivals to his house where they 
would sit down at the table together, eating and drinking wine together. As the guests left, the host offered them walnuts, raisins, 
sausage and samarella. The guests were stunned by the host’s generosity and kindness.
One of them said; “Why did you bargain so hard in the bazaar, when you were so generous?”
The host said: “In the bazaar, the rules of the market apply; hosting the guests at home is a separate thing.”

Places to Visit in 
Famagusta

 ▪ Othello Castle
 ▪ Canbulat Museum
 ▪ Namik Kemal Museum
 ▪ Lala Mustafa Pasha Mosque
 ▪ Salamis Antique City Open Air 

Museum
 ▪ St. Barnabas Church and Icon 

Museum

1 January 1801 - Giuseppe Piazzi, Italian astronomer, discovers the dwarf planet 
Ceres.
2 January 1951 - Turkey, the Netherlands and Brazil are elected new memberships of 
the United Nations Security Council.
3 January 1849 - Elizabeth Blackwell becomes the first woman to receive a medical 
degree.
3 January 1993 - President of The United States George H. W. Bush and Russian 
President Boris Yeltsin signed the START-2 agreement, which provides for a reduction 
in strategic nuclear weapons.
4 January 1969 - The International Convention on the abolition of all forms of racial 
discrimination is signed. Turkey ratified this convention in 2001.
6 January 1838 - Samuel Morse introduces the Telegraph to the public.
7 January 1990 - The Leaning Tower of Pisa is closed to visitors for security reasons 
for the first time in its 800-year history.
9 January 1951 - United Nations headquarters opens in New York City.
9 January 1908 - French writer, feminist, philosopher and social theorist Simon de 
Beauvoir was born.
10 January 2001 - Wikipedia is launched as part of Nupedia. Five days later it was a 
different site.
11 January 1922 - Insulin, the first on humans in the treatment of diabetes launched.

JANUARY

False Known Truth
The Great Wall of China can be seen from space
If you’re on the moon, you can see a lot of things, but the Great Wall is not one of 
them. In his 1938 book “Second Book of Marvels,” Richard Haliburton claimed that 
the Great Wall of China was the only man-made thing visible from the space. But the 
Great Wall is only 10 metres wide and the same colour as its surroundings, making 
it impossible to see with the naked eye even when watching from satellite, let alone 
from the moon.

Life span of Butterflies is one day
The lifespan of some adult butterflies can reach up to 1-2 months. Those who may 
live several seasons in their lifetime may hibernate or migrate to warmer places.

Alexander Graham Bell invented the telephone
We’ve all heard the story about Graham Bell inventing the phone and first calling his 
secretary Watson. But the first phone that actually worked was invented 15 years 
before Bell, by Philipp Reis, a German inventor. He first presented this device, as “ 
Reis Telephon,” in 1861.

Still I Rise
You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may tread me in the very dirt
But still, like dust, I’ll rise.
Does my sassiness upset you?
Why are you beset with gloom?
’Cause I walk like I’ve got oil wells
Pumping in my living room.
Just like moons and like suns,
With the certainty of tides,
Just like hopes springing high,
Still I’ll rise.
Did you want to see me broken?
Bowed head and lowered eyes?
Shoulders falling down like teardrops.
Weakened by my soulful cries.
Does my haughtiness offend you?
Don’t you take it awful hard
’Cause I laugh like I’ve got gold mines
Diggin’ in my own back yard.
You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I’ll rise.
Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise
That I dance like I’ve got diamonds
At the meeting of my thighs?
Out of the huts of history’s shame
I rise
Up from a past that’s rooted in pain
I rise
I’m a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.
Leaving behind nights of terror and fear
I rise
Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise
Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.
I rise
I rise
I rise.

Maya Angelou

You may read more our news via QR code

Hardcover Fiction - Bestsellers

A Time for Mercy - John Grisham
Ready Player Two - Ernest Cline
The Vanishing Half - Brit Bennett
The Return - Nicholas Sparks
Deadly Cross (Alex Cross Series #26) - James Patterson
Where the Crawdads Sing - Delia Owens
If It Bleeds - Stephen King
Daylight (Atlee Pine Series #3) - David Baldacci
The Sentinel (Jack Reacher Series #25) - Lee Child and Andrew 
Child
Anxious People - Fredrik Backman
The Awakening (Dragon Heart Legacy Series #1) - Nora Roberts
The Law of Innocence (Mickey Haller Series #6) - Michael 
Connelly
The Invisible Life of Addie - LaRue V. E. Schwab
Fortune and Glory (Stephanie Plum Series #27) - Janet 
Evanovich
The Evening and the Morning (Kingsbridge Series Prequel) - 
Ken Follett

Hardcover NonFiction - Bestsellers

A Promised Land - Barack Obama
Greenlights - Matthew McConaughey
Becoming - Michelle Obama
Untamed - Glennon Doyle
World of Wonders: In Praise of Fireflies, Whale Sharks, 
and Other Astonishments - Aimee Nezhukumatathil, Fumi 
Nakamura
Caste (Oprah’s Book Club): The Origins of Our Discontents - 
Isabel Wilkerson
Is This Anything? - Jerry Seinfeld
Humans - Brandon Stanton
Bag Man: The Wild Crimes, Audacious Cover-Up, and 
Spectacular Downfall of a Brazen Crook in the White House - 
Rachel Maddow, Michael Yarvitz
The Last Days of John Lennon - James Patterson
Killing Crazy Horse: The Merciless Indian Wars in America - Bill 
O’Reilly, Martin Dugard
The Mamba Mentality: How I Play - Kobe Bryant
The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and 
Defiance During the Blitz - Erik Larson

In The New York Times 
Bestsellers List in 2020

1. The Shawshank Redemption (1994), Drama  
Director: Frank Darabont
2. The Dark Knight (2008), Action / Crime / Drama 
Director: Christopher Nolan
3. Inception (2010), Action / Adventure / Sci-Fi 
Director: Christopher Nolan
4. Fight Club (1999), Drama  
Director: David Fincher
5. Pulp Fiction (1994), Crime/Drama 
Director: Quentin Tarantino

Top Rated 5 Movies on IMDb

While making wishes every new year we also 
make the evaluation of the previous one. We 
said goodbye to 2020 with the epidemic and 
closure. We prepared the following questions 
for you after 2020.
 ▪ What I wish when entering 2021?
 ▪ What remains on my mind from 2020?
 ▪ Books that I read last year,
 ▪ The music I loved to listen to,
 ▪ The people I met,
 ▪ The places I discovered,
 ▪ The flavours I tasted,
 ▪ New habit/s I gained,
 ▪ The habit/s I quit,
 We wish everyone a healthy and happy 2021.

2021

“Viruses are one of many things 
that, along with environmental 
destruction, turn into NMCs. In 
addition, we can count bacteria, 
fungi, and single-celled animals. If 
we were able to put aside our self-
centeredness, we would realize that 
these microbes are not after us, but 
rather that our actions are exposing 
them.”

Paolo Giordano: In Times of Epidemic 
(2020, Profile)

Leave a Quote Here

Established in 1996 as the New Media and 
Journalism Department at EMU’s Faculty 
of Communication & Media Studies, New 
Media wishes to accompany you with 
this format every month. We will bring 
the history of the month and seasons 
and the sociology of coffee, books, films, 
arts with short remarks on topical issues. 
We wish you enjoyable reading.


