
Küçük Sofi’nin korkmadığı şey yoktur. Farelerden gölgelere, gök 
gürültüsünden kedilere, her şey ödünü koparır. Karanlıkta kilere 
indiğinde ürperen, at arabasına bindiğinde titreyen ürkek Sofi, 
yaşadığı köyde korkaklığıyla tanınır. Hep böyle olmaktan çekinmekle 
beraber, endişelerine bir türlü söz geçiremez. Günlerden bir gün 
yakınlardaki kasabaya bir panayır gelir. Fillerin, sihirbazların, 
dansçıların, akrobatların ve daha pek çok olağanüstü şeyin boy 
gösterdiği bu panayırın yıldızı ise göz kamaştırıcı bir sıcak hava 
balonudur. Köy ahalisi koşa koşa panayıra giderken Sofi, korkularıyla, 
köyde bir başına kalır. Ta ki cesaretini toplamayı başarıp, yola düşene 
değin... Panayıra giden yolda, korkularının aslında oldukça yersiz 
olduğunu fark eder. İşte bu noktadan sonra Sofi için her şey değişir.

Sofi Göklerde
Korkularımızı yenmenin, mücadelenin ve cesaretin önemini ele alan,  

dünyanın ilk kadın balon pilotlarından Sophie Blanchard’ın hayatından  
ilham alan yüreklendirici bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Cesaret ve kararlılık 
ile ilgili önemli mesajlar 
veriyor. 

• Önyargılarımızı kırmanın 
olumlu etkilerini okurlara 
sunuyor.

• İlham verici bir kurguya 
sahip.

• Keyifli ve akıcı bir okuma 
sunuyor. 

• Sıra dışı yaklaşımı 
ile okurları etkilemeyi 
başarıyor.

• Korkularımızla 
yüzleştiğimiz zaman neler 
olacağı ile ilgili yüreklendirici 
bir yaklaşım sergiliyor.

1. Bir şeylerden neden korkarız? 
Korkunun temelleri nedir? Tartışın.

2. Kitapta en sevdiğiniz bölüm 
hangisi, neden?

3. Sofi ile ablası arasındaki en 
önemli fark nedir? Bu farkın Sofi’ye 
ne gibi etkileri olmuş olabilir? 

4. Sizce korkularımızı yenmenin ilk 
adımı nedir? Bu adımı atmak için 
yapmamız gerekenler nelerdir? 
Tartışın.

5. Sofi korkusunu yendikten sonra 
hayatında neler değişiyor? 

6. Sizin de, Sofi’nin keşfettiği gibi, 
yersiz olduğunu fark ettiğiniz 
korkularınız oldu mu?

1. Herkes korktuğu bir şeyi 
sınıfla paylaşsın. Bakalım ortak 
korkularınız var mı? Bu korkuları 
yenmek için neler yapabileceğinizi 
listeleyin ve sınıfla paylaşın.

2. Kitabın ilham aldığı Sophie 
Blanchard’ın hayat hikâyesini 
araştırın ve bir sunum hazırlayın. 
Sunumunuzda, Blanchard’ın 
hayatıyla kitabın kurgusu arasındaki 
benzerlik ve farklılıklara dikkat çekin. 

3. Sıcak hava balonlarının tarihini 
ve balon pilotluğunda öncü gelen 
kadınların isimlerini ve hayatlarını 
araştırın. Bir sunum hazırlayın. 

4. Bir meslek seçin ve bu meslekte 
dünyada öncü gelen kadınları 
araştırın. Bu kişi veya kişilerle ilgili 
bir sunum hazırlayarak sınıfınızla 
paylaşın.
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