
Doğduklarından beri tüm yaş 
günlerini beraber kutlayan 
Amanda ve Leo, on birinci 
yaş günlerinde birbirlerine 
darılırlar. Ayrı ayrı düzenledikleri 
partilerinde ikisi de mutlu 
olamaz. Amanda, yaş gününün 
bitip ertesi günün gelmesini iple 
çeker. Ertesi güne uyandığında 
ise karşılaştığı şey çok ilginçtir: 
Amanda, tıpkı Leo gibi, bir kez 
daha aynı güne, yaş gününe 
uyanmıştır. 

1967’de New 
Jersey’de doğdu. 
Yazdığı kitaplar 
birçok ödüle 

layık görüldü. Kendi on birinci 
yaş gününün de romanındaki 
kadar olaylı geçmesini istedi 
hep. Hâlen ailesiyle birlikte 
New Jersey’de yaşayan yazar, 
çocuklar ve gençler için 
üretmeyi sürdürüyor.

11 Yaş Günü
Fantastik bir durum çerçevesinde arkadaşlığın ve paylaşmanın önemini 

vurgulayan, komik olduğu kadar duygusal  
yanı da ağır basan bir dostluk romanı

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Her gün aynı günü yaşamak fikri, 
sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? 
Böyle bir şey başınıza gelseydi nasıl 
bir çözüm üretirdiniz? Peki, şimdi 
de zaman zaman her gün aynı günü 
yaşıyormuş gibi hissediyor musunuz? 
Tartışın.

2. En yakın arkadaşınız, kitaptaki 
kahraman gibi sizin hakkınızda sizi 
üzecek sözler söylese, bu durum 
karşısında ne yapardınız? Ona küser 
miydiniz, yoksa onunla konuşmaya mı 
çalışırdınız?

3. Kahramanların aynı güne sıkışıp 
kalmasına neden olan büyücü kadın 
gibi, sizin hayatınızda da böyle bir 
soruna neden olan biri olsaydı bu 
duruma bakış açınız nasıl olurdu?

4. Sizin de, sizinle aynı günde doğmuş 
olan bir arkadaşınız ya da yakınınız var 
mı? Birlikte doğum günü kutlamak mı 
daha iyi, yoksa ayrı ayrı mı? Neden?

1. Kitaptaki kahramanların aynı güne 
sıkışıp kalmasının nedenlerini ve 
sonuçlarını bulmaya çalışın. Sebep 
ve sonuçları yan yana yazarak, 
sonunda hangilerinin baskın geldiğini 
karşılaştırın, birbirleriyle eşleştirmeye 
çalışın. 

2. Buradakine benzer bir öykü yazın: Siz 
de tek bir günde sıkışıp kalsaydınız, bu 
günün hangi gün olmasını isterdiniz? 
Ve o gün boyunca tekrar tekrar, neler 
yapardınız? Peki, bu sizin en sevdiğiniz 
gün mü olurdu, yoksa bir süre sonra 
bıkar mıydınız?

3. Bu kitabın konusuna benzeyen 
başka kitap ya da filmler biliyor 
musunuz? İnternette bir araştırma 
yapın ve benzer konulara sahip 
eserleri bulun; sonra da bu kitapla 
karşılaştırın.
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Wendy 
Mass

• Geri alınması mümkün 
olmayan bazı sözlerin, 
yaşamın ilerleyen 
dönemlerini ve insan 
ilişkilerini derinden 
etkileyebileceğini 
vurgulayan bir roman. 

• Dostluk, yardımseverlik, 
dürüst olmak gibi 
kavramların önemini 
anlatıyor.

• Hem macera dozu 
yüksek, hem de oldukça 
komik bir dille yazılmış; 
o yüzden okurken çok da 
eğlendiriyor.

• Ünlü film ve kitaplara 
atıflarıyla genel kültürün 
gelişmesine katkı sağlıyor.
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