
Mari, on beş yaşında, şişe dibi 
camlı bir gözlük takan, sıradan 
bir genç kızdır. Aile üyeleri bile 
sürekli onun önüne geçmektedir; 
babası yazar, annesi pek havalı, 
ablası ise keman virtüözüdür. 
Mari bir gün günlük tutmaya 
karar verir ve başına gelen 
birbirinden ilginç olayları buraya 
kaydeder. İnsanları gözlemler, 
hayallerini geliştirir, sever, nefret 
eder ve sevilir... Her şey, bu 
resimli günlüğün içindedir.

1987’de 
Almanya’da 
doğdu. Çizgi 
roman alanında 

uzmanlaştı. Huck Finn isimli 
çizgi romanı Avrupa’da en 
çok bilinen ve sevilen kitaplar 
arasına girdi. Genç yazar, hâlen 
blog yazmaya ve gençler için 
çizgi romanlar yaratmaya 
devam ediyor. 

Bu Nasıl İş? Acayip Bir Okul Macerası
Son derece eğlenceli metni ve başarılı çizimleriyle öne çıkan, on beş 

yaşındaki bir genç kızın komik anılarından oluşan, farklı kültürlerin 
farklı özelliklerini yansıtan bir günce

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Kendinizi Kopyacı ve Mari gibi 
dışlanmış, anlaşılmamış hissettiğiniz 
zamanlar oluyor mu? Bunun önüne 
geçmek için neler yapılabilir?

2. Mari’nin günlüğü size ilham verdi mi? 
Kendinizi açık bir şekilde ifade etmek 
için başvurduğunuz yollar var mı? 
Neler?

3. Mari’nin ve Kopyacı’nın kişilik 
özelliklerini ve fiziksel görünüşlerini 
belirleyerek romandaki olay örgüsüyle 
ilişkisini açıklayın.

4. Siz Mari ve Kopyacı’nın yerinde 
olsaydınız nasıl davranırdınız? Kendi 
taarruz planınızı oluşturun.

5. Mari ileride bir ressam olmayı 
düşlüyor. Sizin hayalinizde hangi 
meslek var? Neden?

1. Romanda kendinize yakın 
bulduğunuz, arkadaşlık etmek 
isteyeceğiniz kişilerin özelliklerini 
belirleyerek kendi özelliklerinizle 
karşılaştırın. Benzer karakter ve 
yapılarda mısınız?

2. Siz de Mari gibi resimli bir günlük 
tutmaya başlayın. Her sayfaya, “günün 
fotoğrafı”, “günün sözü” gibi başlıklar 
açarak onları doldurun ve aylar, belki 
de seneler sonra tekrar baktığınızda o 
günü hatırlatabilecek şeyler yazın.

3. Mari, gelecekte bir gün Nobel Ödülü 
alacağını düşünüyor. Siz de bu ödülün 
ne olduğunu ve kimlere verildiğini 
açıklayan bir yazı hazırlayın.

4. Daha önce hiç kendinizi çizmeye, 
yani bir otoportre yapmaya çalıştınız 
mı? Aynaya bakarak deneyin ve sonra 
aile üyelerinizin portrelerini de çizmeye 
çalışın.
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Olivia  
Vieweg

• Almanya doğumlu genç 
yazar ve çizer Olivia 
Vieweg’in günlük şeklinde 
yazıp resimlediği bu kitap, 
macera ve eğlencenin iç içe 
geçtiği öyküsüyle gençlere 
harika bir okuma deneyimi 
sunuyor. 

• On beş yaşındaki 
bir kızın okul ve aile 
yaşantısını belgeselleştiren 
eğlenceli günlük, gerçekçi 
ayrıntılarıyla özellikle genç 
okurların ilgisini kolayca 
çekecek türden.

• Sanat, bilim, psikoloji 
ve toplumsal yaşam gibi 
konularda dikkate değer 
tespitleri var.
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