
Ateş Hırsızının Kaçışı
Prometeus kaçmayı başarmıştır, fakat cezalandırıcısı, yırtıcı kuş 
Gazap, onun peşini ısrarla bırakmaz. Prometeus yine başka bir 
zamana, bu kez Aden şehrindeki Nellie ile babasının yanına gelir. 
Nellie, babasıyla birlikte, tehlikeli sahne gösterileri yapmaktadır. 
Prometeus, bir yandan da ünlü Truva Savaşı’nı ziyaret eder ve işler 
orada da karışır; Aşil ve Truvalı Helen de olaya dâhil olur. Fakat 
sonunda, birbirinden komik olayların ardından oradan da kaçmayı 
başarır. Nellie ile babası da polis tarafından yakalanmaktan son 
anda kurtulurlar. Prometeus, bir şekilde kurtulmayı başarmıştır 
ama cezası bitmemiştir ve peşindeki kötülükler de son 
bulmamıştır; kaçışına zamanlar arasında devam edecektir...

Ateş Hırsızı
Prometeus, ateşi tanrılardan çalıp insanların kullanımına sunan bir 
yarı tanrıdır. Fakat elbette bu eylemi Zeus’u ve eşi Hera’yı çok kızdırır; 
onlar da Prometeus’a, sonsuza dek sürecek bir ceza verir: Bağlı 
olduğu kayada, yırtıcı bir kuş tarafından her gün ziyaret edilecektir ve 
kuş onun karaciğerini yiyecektir; ancak ertesi gün karaciğeri yeniden 
oluşacaktır... Fakat bir gün Prometeus bu cezadan kaçmayı başarır. 
Zeus da ona acır ve “hakiki bir insan kahraman bulabilirse, cezasını 
affedeceğini” söyler. Prometeus da zamanda ileriye yolculuk ederek 
1800’lü yıllara, küçük Jim ve Edward amcasının yanına gelir. Birlikte, 
kurtuluşa ulaşmaya çalışırlar. Fakat bu iş de kolay değildir, çünkü Jim 
ve amcası, sahne gösterileri yaparken aslında insanları dolandıran bir 
çetedir ve polise yakalanmaları işten bile değildir. Neyse ki zekice bir 
planla hem kendilerini hem de Prometeus’u kurtarmayı başarırlar.

Ateş Hırsızı SERİSİ
Ünlü mitoloji kahramanı Prometeus’u merkezine alan “Ateş Hırsızı” serisi, 

kahramanlık öyküleri ve mizahı tek potada başarıyla eriten,  
hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir tarihî macera

Birinci kitap

İkinci kitap

Roman, 224 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Tarih ve Medeniyet, Mücadele, 
Efsane ve Söylenceler, Serüven, Arkadaşlık

Yazan: Terry Deary
Türkçeleştiren: Niran Elçi

Roman, 208 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Tarih ve Medeniyet, Güzel Sanatlar, 
Efsane ve Söylenceler, Serüven, Gizem

Yazan: Terry Deary
Türkçeleştiren: Niran Elçi
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Ateş Hırsızının Savaşı
Sam ve annesi, Aden şehrinde sahte bir tıp gösterisiyle insanları 
dolandırmaktadır. Elbette sonunda başları derde girer; fakat 
yardımlarına Prometeus koşar. Prometeus, bu kez Zeus’un sürpriz 
desteğini de alır, ancak bu yardım karşılıksız değildir: Prometeus; 
Minotor, Cerberus ve Gorgon gibi yaratıklarla savaşacaktır. Üstelik, 
insan kahramanı bularak zincirlerinden serbest kalması da şarttır. 
Birlikte, bu son ve zor savaşı vererek Aden şehrini kurtarmaları ve 
özgürlüğe kavuşmaları gerekmektedir.

1. Prometeus kimdir? “Ateşi 
tanrılardan çalıp insanlara vermek”  
ne ifade ediyor?

2. Prometeus’un yaptığı şeyi doğru 
buluyor musunuz? Mitolojik açıdan 
bakılırsa, ateşi insanlara vermeseydi 
insanlar gelişmeyi başarabilir miydi?

3. Pandora’nın Kutusu, sizce neyi ifade 
ediyor? Kutunun içinde kalan son şeyi 
hatırlıyor musunuz? O şey neyi ifade 
ediyor?

4. Kitapların tümü, paralel bir kurguyla 
yazılmış; yani farklı bölümler arasında 
farklı zamanlar mevcut. Buna benzer, 
başka film, dizi veya kitap hatırlıyor 
musunuz? Örnek verebilir misiniz?

5. Yazarın dipnot sistemi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Kitapların, okurla 
konuşur gibi yazılmış olması, sizce 
kurgunun gücünü artırıyor mu, yoksa 
kitabı sıkıcılaştırıyor mu?

6. Sizce yazar, neden tüm kitaplarda 
sahne gösterilerini kullanmış? Bunlarla 
mitoloji arasından ne gibi bir benzerlik 
olabilir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışın.

7. Sizce serideki en etkileyici kitap 
hangisiydi? Neden?

1. Mitolojik kahramanları tanıyor 
musunuz? Kitapta geçen kahramanları 
daha önce duydunuz mu? Araştırın ve 
bu kahramanların özellikleri hakkında 
kısa bir sunum hazırlayın.

2. Kendi mitolojik kahramanınızı 
yaratın: İstediğiniz bir özel gücü ve 
hikâyeyi oluşturarak kahramanınıza 
bir kişilik verin, ardından da öyküsünü 
yazıya dökün.

3. Mitolojik kahramanınızı resimleyin: 
Hayal gücünüzü tamamen özgür 
bırakarak düşünün ve zihninizde 
atadığınız özellikleri tam anlamıyla 
yansıtmaya çalışın.

4. Mitolojik olmayan, gerçek tarihî 
kişilikleri içeren bir öykü yazın: Bu 
kitaplardaki gibi, kahramanınızı 
günümüze yerleştirin ve başına 
gelebilecek ilginç olayları yazın. 
(Bunun tam tersini, yani geçmişe 
giden bir günümüz kahramanını da 
yazabilirsiniz.)

5. Ateş Hırsızı serisine bir kitap daha 
ekleyecek olsanız, nerede ve hangi 
zamanda geçmesini isterdiniz? 
Düşlediğiniz hikâyeyi bir öykü olarak 
yazın.

Roman, 200 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Üçüncü kitap

Etiketler: Tarih ve Medeniyet, Serüven, 
Efsane ve Söylenceler, Savaş ve Barış, Cesaret

Yazan: Terry Deary
Türkçeleştiren: Niran Elçi

Sınıf EtkinlikleriÖne Çıkan 
Özellikler

•  Ayrı ayrı da okunabilen 
üç kitaptan oluşan seri, 
mitolojiyi bambaşka bir 
açıdan ele alarak güldürü 
dozu yüksek bir parodi 
oluşturuyor.

•  Kitabın kurgusunda 
“ikinci bir kurgu” olarak ele 
alınabilecek özgünlükteki 
dipnotlar, yazarı okurla 
konuşturarak hem 
yaratıcılığı körüklüyor 
hem de mizah unsurlarını 
artırıyor.

•  Ünlü mitolojik 
karakterlerin özelliklerini 
ironik bir dille ele alarak 
akılda kalıcılıklarına katkı 
sunuyor.

•  Araştırma ve daha 
fazlasını öğrenme isteğini 
artırıyor. 

•  Kitapların sonundaki mini 
sözlük, mitolojik terimler 
hakkında bilgi veriyor.

Tartışma Soruları
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