
Anton’un dertleri bitmek 
bilmez, bu kez de başa çıkması 
gereken şey, korkularıdır. Anton, 
her şeyden korkmaktadır: 
bodrumdaki karanlıktan, okul 
gezisinden, havuza girmekten... 
Ve korktuğu anda da hemen 
“korkak tavşan” yanında 
bitiverip onun sinirini hepten 
bozar. Anton, arkadaşlarıyla 
çıktığı okul gezisinde korkusunu 
yenmek zorundadır. Bunu 
başarmanın tek yolu ise onların 
üstüne gitmektir. Kampta 
bir akşam, arkadaşlarıyla bir 
plan yaparlar ve kendilerini 
korkutmak isteyen Çete 
Çetesi’ni onlar korkuturlar. 
Böylece hem korkularıyla 
yüzleşirler hem de bol bol 
eğlenirler.

Anton, altı yaşında, anasınıfına 
giden bir çocuktur. Fakat 
saat okumayı henüz 
öğrenememiştir; hatta, zaman 
kavramına yabancıdır. Her 
zaman uçsuz bucaksız bir vakti 
olan Anton, annesinin sürekli 
geç kalma telaşı yaşamasına 
anlam veremez. Neyse ki 
Anton’un, en az kendisi kadar 
orijinal düşünen birçok arkadaşı 
vardır ve birlikte, bu sorunu 
çözmeye karar verirler. Ama 
büyükbabasını huzurevinde 
ziyarete gittiği bir gün, 
eğlenceye dalarak saatin kaç 
olduğunu unutur ve annesinin 
çok geç kalmasına sebep olur; 
artık başka çare yoktur, saatleri 
öğrenecektir. 

Cesaret Ustası
Anton ve sınıf arkadaşlarının 
bütün huzuru kaçmak üzeredir, 
çünkü sınıfa yeni, gizemli bir 
kız gelmiştir. Daha düne kadar 
Anton’un can dostu sandığı 
arkadaşları bile hemen bu kızla 
arkadaş olur. Anton, “gerçek 
dostluklar” üzerine düşünmeye 
başlar ve bir “Arkadaşlık Listesi” 
oluşturur. Gerçek arkadaşların 
yapıp yapmayacakları şeylerden 
oluşan bu liste, ona kılavuzluk 
edecektir. Fakat asıl işin, 
sınıfa gelen bu yeni arkadaşı 
tanımaktan geçtiğini anlayan 
Anton, onunla arkadaş olmaya 
çalışır ve aslında hiç de kötü 
birisi olmadığını fark eder. Hatta 
sonunda, Viktorya’nın başka bir 
okula nakil olmasının da önüne 
geçmeyi başarırlar.

Anton’un Maceraları 
Okurun, altı yaşındaki bir çocuğun yavaşça büyümesine tanıklık 

etmesini sağlayan, zamanı öğrenme, korkularla yüzleşme ve 
sosyalleşme gibi konuları işleyen, eğlenceli ve öğretici bir seri
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