
1’den başlayarak sayıları insanlarla 
ilişkilendiren, o ilişkileri de insanlar 
arasında bir öyküye dönüştüren, 
özgün bir resimli kitap. Her 
sayfada yer alan mini öykü, o 
sayfadaki insanların sayısına atıfta 
bulunuyor. Kitabın sonunda ise, 
büyük resmi görmeyi sağlayan 
büyük bir sürpriz var: Kitaptaki 
herkes aslında birbiriyle bir şekilde 
bağlantılı ve ortada çok daha 
büyük bir öykü var.
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Herkesin Öyküsü
1’den başlayarak milyara varan sayıda yeryüzü sakinini ağırladığı sayfalarında pek çok 
gizeme yer veren, 7’den 70’e herkese keyifli bir görsel okuma deneyimi vadeden, özgün 

bir bulmaca kitabı

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Son zamanlarda yapılmış 
en yaratıcı resimli kitap. 
Görselleri ve sayfaları 
arasında barındırdığı 
gizemler sayesinde birden 
çok kez okunabiliyor.

• Merakı ve araştırma 
heyecanını tetikleyen 
öyküsü, hayal gücünü 
renklendiren tiplemeleri ve 
renkli çizimleriyle eğlenceli 
bir yapbozu andırıyor. Her 
okunduğunda bambaşka 
tatlar sunuyor, yeni keşiflere 
kapı aralıyor.

• Ailecek okunabilecek, 
sınıfta hep beraber 
kullanılabilecek, bolca 
eğlence vadeden bir eser.

1. Sizce her insanın kendisine has bir 
öyküsü var mı? Varsa bu öyküyü kim, 
nasıl yazıyor? Özgür düşünce sizce ne 
kadar etkili olabilir? Başka insanların 
yaptıkları, bizi nasıl etkileyebilir? 
Sınıfta tartışın.

2. Davranışlarımız, hayatımızı ya 
da diğer insanları nasıl etkiler? 
“Kendine yapılmasını istemediğin şeyi 
başkalarına yapma,” sözünü duydunuz 
mu? Sizce bu ne demek?

3. Sizce küçük bir değişiklik, 
hayatımızda ya da geleceğimizde 
büyük etkilere yol açabilir mi? Sınıfta 
tartışın.

4. Kitabın sonundaki “Kitaptaki 
Gizemler” bölümünü okuyun. 
Hangilerini fark etmiştiniz? Hangilerini 
ıskalamıştınız? Görmedikleriniz sizi 
şaşırttı mı? Neden?

5. Kitapta en çok kimin öyküsünü 
sevdiniz? Neden?

1. “Kelebek Etkisi” tabirini duydunuz 
mu? Araştırın ve bu kitapla ilgisini 
anlatan bir kompozisyon yazın.

2. Sınıfta bir “fark etme yarışı” 
düzenleyin: Kitabın sonundaki gizemleri 
okumadan önce kaç kişinin arasındaki 
bağı bulabiliyorsunuz diye bakın ve 
sonunda tartışın.

3. Seçtiğiniz bir sayfadaki iki karakter 
arasında yeni bir öykü oluşturun: 
Sizce bu insanlar birbirleriyle nasıl bir 
ilişkide olabilir? Onları oraya getiren 
şeyler nelerdir?

4. Sınıf arkadaşlarınızın birkaçını 
birbirine bağlayan, ama kitaptaki gibi 
yavaş yavaş gelişen bir öykü yazın. 
İsterseniz öyküye kendinizi de dâhil 
edin ve sonunda öyküyü büyük bir 
olayla bitirin. İlginç bir şeyler ortaya 
çıktı mı?

Resimli kitap, 64 sayfa
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