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•  Çocukların hayal gücüne, 
yaratıcılığına ve mizah 
duygularına hitap eden 
öykülerin derlendiği kitap, 
hem çok basit okunuyor 
hem de okurun zihninde  
iz bırakıyor.

•  Terry Pratchett’ın üslubuna 
uygun şekilde, komik ve 
ironik öyküler barındırıyor. 

•  Hemen her sayfası 
çizimlerle dolu; bu da 
algının sürekli aktif 
kalmasını sağlıyor.

•  Bir çocuk kitabı olmasına 
karşın yediden yetmişe 
herkesin keyif alabileceği  
bir eser.

1. Kitaptaki öykülerden birinde “Vahşi 
Batı” diye bir yerden söz ediliyor ama 
bu, bildiğimiz Vahşi Batı değil. Peki, 
bildiğimiz Vahşi Batı hakkında neler 
biliyorsunuz? 

2. Bir sihirbaz olsaydınız, dünyada 
ve kendinizde neleri değiştirirdiniz? 
Peki, sihir gücüne sahip olmak adına 
nelerden vazgeçerdiniz?

3. “4179003 Adlı Karınca” isimli 
öyküde, çalışmaktan bıkan ve 
yuvasından kaçan bir karınca var. 
Bu öykü size ne hissettirdi? Sizce 
insanlar, ömürleri boyunca sürekli 
çalışmalı mı? Çalışmaları gerekiyorsa, 
bunu ne için yapmalılar?

4. Zamanda yolculuk yapmak için 
televizyon kullanılabilir mi? Öyküdeki 
televizyon sizde olsaydı, hangi kanalı 
açmayı isterdiniz?

1. Zeplinin ne olduğunu biliyor 
musunuz? Sizce zeplin, günümüzde 
neden fazla kullanılmıyor? Zeplinlerin 
tarihini araştırarak, tehlikeli yanlarını 
ve ünlü zeplin kazalarını anlatan bir 
kompozisyon yazın.

2. Dünyanın Merkezine Seyahat 
romanını okudunuz mu? Yerin kat 
kat altına inme şansınız olsa, sizce 
nelerle karşılaşırdınız? Hayal gücünüzü 
kullanın ve bunu anlatan kısa, eğlenceli 
bir öykü yazmaya çalışın.

3. “Blackbury Parkı Heykelleri” isimli 
öyküde, kadınların oy kullanma hakkını 
savunan bir dernekten söz ediliyor. Bu 
konuda bilginiz var mı? Araştırın ve 
kısa bir kompozisyon hazırlayın.

4. Fantastik bir öykü yazmaya çalışın 
ama içinde hiçbir fantastik unsur 
bulunmamasına uğraşın. Büyü, 
sihir, canavar ya da benzeri şeyleri 
kullanmayın. 
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Cadının Elektrikli Süpürgesi
Terry Pratchett’ın gençlik döneminde yazdığı, genç ama olgun 

öykülerinden oluşan, hem komik hem de hayal gücünün gelişimine 
yönelik, yaratıcı bir derleme

On dört öyküden oluşan bu derleme, fantastik ve mizah türünün 
başarılı bir örneği. Kitapta, fantastik edebiyata dair hemen her 
tema mevcut: büyü, sihir, cadılık, zaman makinesi, gnomlar, troller, 
konuşan hayvanlar ve heykeller, mikro boyuttaki insanlar... Elektrikli 
süpürgesiyle, istemeden de olsa etrafa büyü saçan bir cadıdan; sürekli 
ama sürekli çalışmanın anlamsızlığını fark eden ve yuvasından kaçan 
bir işçi karıncaya kadar, kitaptaki öyküler hem fantastik hem de bir 
hayli düşündürücü. Bir alışveriş merkezini kendilerine mesken tutan 
küçük gnomların, gerçek özgürlüğü doğada bulmaları ise, günümüz 
insanının temel sorunlarından birini irdelemekten geri durmuyor. 
Terry Pratchett’ın her zamanki komik üslubu, eğlencenin dozunu iyice 
artırıyor. 
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