
Ödülleri:

“Telgemeier’in çarpıcı renk kullanımı, üstün 
görsel anlatım yeteneği ve eşi benzeri 
zor bulunan konu seçimi okurların kitapla 
duygusal bir bağ kurmasını sağlıyor.”

Kirkus Reviews

“Altıncı sınıf öğrencisi Anna’nın ergenlik 
çağındaki ruhsal ve bedensel dönüşümünü, 
yıllar süren diş tedavisi üzerinden anlatan 
nefis bir çizgi roman Gülümse. Kitap, kendine 
has sorunlarıyla yaşanan ilkgençliğin iniş 
çıkışlı yollarında gezdiriyor bizi...”

Elif Türkölmez, İyi Kitap

“Raina Telgemeier’in karakterleri görsel bir 
enerjiyle dolup taşıyor...”

The New York Times Book Review

“Kahkahalarla güldürecek kadar komik, 
ama aynı zamanda da tuhaf bir şekilde 
dokunaklı. Telgemeier’in görsel hikâye 
anlatımı üst düzeyde. Okurlar, Kardeşim 
ve Ben’den sonra çok daha fazlasını 
bekleyecek...”

Publishers Weekly

2011 Will Eisner Ödülü
2015 Will Eisner Ödülü
2017 Will Eisner Ödülü

Gençler için yazıp resimlediği çizgi romanlarla 
tanınan Raina Telgemeier, eğlenceli karakterler ve 
komik hikâyeler üretme konusunda büyük yetenek 
sahibi. Aile öykülerine çizgi romanlarında sıklıkla 
yer verişinin ana sebebi ise yazdığı şeyleri kendi 
hayatından yola çıkarak uygulaması elbette. Kız 
kardeşiyle didişmeleri, anne-babasıyla çatışmaları, 
yeri geldiğinde yepyeni bir yere taşınarak hayatını 
değiştirmek zorunda kalışı ve zorlu hastalıklar, 
herkesin başına geldiği gibi onun da başına gelmiş. 
Her yaştan okuru, yeri geldiğinde kahkahalarla 
güldürebilecek kadar eğlenceli çizgi romanlarının 
başarısı da zaten bu gerçeklikte yatıyor.

İleride bir çizer olmak isteyen okurlarına bazı 
tavsiyeler de veriyor Telgemeier. “Öncelikle, bol bol 
okuyun,” diyor. “Bu çok bariz görünse de, tekrar 
belirtmekte fayda var. Kitapları sesli okuyun, böylece 
çizim fikirleri zihninizde daha iyi canlanır. Ve tabii ki 
hiç durmadan ve sıkılmadan çizin, çalışın, deneyin. 
Çizim defterinizi her yere yanınızda götürün. Ve 
paylaşın. Yaptıklarınızı arkadaşlarınıza gösterin, 
yorumlar alın, kendinizi geliştirin...”

Raina Telgemeier’in 
Yazı ve Çizi Dünyası

Raina Telgemeier, San Francisco’da büyüdü ve 
sonrasında New York’a taşınıp Görsel Sanatlar 
Üniversitesi’nde İllüstrasyon Bölümü okudu. Çizgi 
romanları, Ignatz, Cybil ve Eisner Ödüllerine aday oldu. 
İnternette, çeşitli dergilerde ve antolojilerde yer aldı. 
Uyarlayıp resimlediği The Babysitters Club (Bebek 
Bakıcıları Kulübü) isimli çizgi romanları, 2007 yılında 
YALSA’nın “Gençler için Harika Çizgi Romanlar” listesine 
ve Booklist’in “Gençler için En İyi 10 Çizgi Roman” listesine 
girdi. Eşiyle birlikte yazdığı son eseri X-Men: Misfits, “New 
York Times Çoksatanlar Listesi”ne girdi.

Raina Telgemeier
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Yalnızca ustalıkla 
kurgulanmış öyküsüyle 
değil, görsel anlatım 
konusundaki titizliği 
ve görsellerin metinle 
kusursuz bir uyum içinde 
olmasıyla da öne çıkıyor.

• Dayanışmayı yücelten, 
toplumsal yönü kuvvetli bir 
kitap.

• Kitap boyunca yer yer 
İspanyolca kelimeler 
ve cümleler var; kitabın 
sonunda ise bu ifadelerin 
Türkçe karşılıkları mevcut. 

• Farklı kültürleri tanıtması 
açısından önemli bir kitap.

1. Yeni bir kültür ve yeni insanlar 
tanıma fırsatınız olsa, hangi ülkenin 
ve hangi halkın kültürünü tanımak 
isterdiniz?

2. Kitapta Cat ve Maya, Meksikalı 
kökenlerini tanıma fırsatı yakalıyor ve 
farklılığı benimsiyor. Siz de daha önce 
aile kökleriniz üzerine düşündünüz mü? 

3. İçinde yetiştiğiniz kültüre özgü 
bayram ve festivaller nelerdir? 
Nasıl kutlamalar yaparsınız, ne tür 
gelenekleriniz vardır?

4. Ulusal ve dini bayramlarımız 
hakkında, onları kutlamak dışında  
neler biliyorsunuz? 

5. Daha önce evinizden taşınmak 
zorunda kaldınız mı? Bu taşınma 
esnasında sizin için en zor şey ne 
oldu? Bir kez daha taşınmak ister 
miydiniz? Neden?

1. Kitapta sözü geçen kistik fibrozis 
hastalığına dair kısa bir araştırma 
yaparak bilgilendirici bir broşür 
tasarlayın ve çevrenize bu broşürü 
dağıtın; az bilinen bu rahatsızlığa dair 
farkındalık yaratın. 

2. Ulusal ve dini bayramlarla ilgili bir 
araştırma yapın; hangisinin nereden 
geldiği, hangi geleneklerden türediği 
ve kaç yıldır devam ettiğiyle ilgili bir 
sunum hazırlayın.

3. Yabancı bayramları da es geçmeyin: 
Size en ilginç gelen bayram hangisi 
oldu? Hangi ülkenin kültürü, en tuhaf 
bayramları içeriyor? Araştırın ve bir 
sunum hazırlayın. 

4. Farklı kültürlerin farklı lezzetlerini 
araştırıp sevdiğiniz bir yemeğin tarifini 
sınıfa getirerek arkadaşlarınızla yemek 
tarifi takası yapın. 

Maya, kistik fibrozis olarak bilinen kalıtsal bir akciğer rahatsızlığından 
mustariptir. Ailesi Maya’nın hastalığının etkilerini hafifletmek için, 
Kaliforniya’nın kıyı şeridinde bulunan, havası temiz bir sahil kasabasına 
taşınmaya karar verir. Cat, küçük kardeşi Maya’nın hastalığına iyi 
geleceğini bilse de bu taşınma nedeniyle arkadaşlarından ayrıldığına 
üzülmekte, yeni kasabada mutlu olamayacağını düşünmektedir. 
Fakat yeni kasaba daha ilk günden, sıkıcı bir yer olmadığına dair 
ipuçları vermeye başlamıştır. İki kız kardeş kasabayı keşfe çıktıkça 
yeni arkadaşlar edinir ve kasaba hakkında şaşırtıcı bir gerçeği öğrenir: 
Kasabada birtakım hayaletler yaşamakta ve hepsi, yılda bir kere, Ölüler 
Günü’nde, sevdikleriyle buluşmak için ortaya çıkmaktadır. Cat bu 
durumdan ürker, Maya ise çok heyecanlanır. Bu esnada Kaliforniya’nın 
bu bölgesinde yoğun olan Meksikalı nüfusun kültürüyle de tanışırlar ve 
kendi göçmen kökenlerini keşfederler. 

Hayaletler
Sevginin, hoşgörünün ve dayanışmanın en kardeşçe hâline dair, bir yandan 

gülümsetirken bir yandan da farklılıklar üzerine düşünmeye iten,  
eğlenceli ve komik bir grafik roman

Konu: 

Grafik Roman, 256 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Farklılıkların Zenginliği, 
Gizem, Aile İlişkileri, İç ve Dış Göç, 
Doğaüstü Unsurlar

Yazan ve Resimleyen:  
Raina Telgemeier
Türkçeleştiren: D. Kellecioğlu
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