
Yedi yaşındaki Andreas ile altı yaşındaki kardeşi Dirk’in giriştikleri 
her macera, mutlaka kahkahalarla sonuçlanmaktadır. Doğum günü 
partilerinde yedikleri makarna, hemencecik bir “spagetti canavarı 
oyunu” için fikir verir, okullarında girişilen bir cesaret gösterisi, 
yeni dostluklara kapı açar. Sıkı arkadaşları bekleyen sürpriz ise, 
aileye katılacak olan yeni bebektir. Kardeşler, bebeğin onlardan biri 
olup olmayacağını denemek için, onu en sevdikleri uzay oyununa 
katmaya karar verirler. Acaba, annelerinin evde olmadığı bir gün 
uzay gemisine çevirdikleri yataklarına aldıkları bebek, oyundaki 
rolünü üstlenebilecek midir? Yoksa anneleri geldiğinde onu bir 
karmaşa mı bekleyecektir? Kardeşlerin, sorumluluk alabildiklerini 
ispatlamaları için en iyi zaman budur.

Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti Canavarı
Aile yaşantısı sayesinde biriken anıların insanı ömrü boyunca 

etkilemeye devam ettiğini vurgulayan, kardeşlik ilişkilerinin anlatıldığı 
öykülerden oluşan bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Sıcak ve samimi aile 
öykülerinden oluşan, 
eğlenceli anıların ve 
sevginin insan hayatında 
ne kadar önemli olduğunu 
vurgulayan bir kitap.

•  Andreas ve kardeşi 
Dirk’in tüm öykülerde yer 
aldığı kitap, baştan sona 
doğru tek bir hikâye de 
aktarıyor aynı zamanda. 
Ailenin eski evlerinden 
yenisine taşınmaları, küçük 
maceralarla anlatılıyor.

•  Naif dili ve kolay okunur 
oluşuyla öne çıkan, bol 
kar manzaralı, tam bir kış 
kitabı.

1. Andreas ve arkadaşlarının doğum 
gününde oynadığı eski minder 
oyunu nasıl oynanır? Evin içinde 
arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz 
diğer oyunlar neler olabilir?

2. Bu kitapta iki kardeş arasındaki ilişki 
konu ediliyor. Bunun gibi başka kitaplar 
okudunuz mu? Kardeşleri anlatan 
başka kitaplardan örnek verebilir 
misiniz?

3. Andreas ve Dirk küçük kardeşlerine 
bakmak için çok istekli. Aile üyelerine 
yardım etmek için siz ne gibi işler 
yaparsınız? Ailede işbölümü sizce 
nasıl olmalı?

4. Kış mevsimi sizin için ne ifade 
ediyor? Kışı mı, yazı mı, yoksa baharı 
mı daha çok seversiniz? Neden?

5. Kardeşler kar yağdığında en çok 
kızak kaymayı seviyorlar. Siz kışın 
neler yapmaktan hoşlanırsınız?

1. Kış mevsimini anlatan kartpostallar 
yapın ve yılbaşı geldiğinde bunları 
uzaktaki akrabalarınıza iyi dilekler 
yazarak postalayın.

2. Andreas’ın sınıfına yabancı bir 
öğrenci geliyor. Bu öğrenci hangi 
ülkeden geliyor? Öyküde bu ülkenin 
hangi özelliklerinden bahsediliyor? 
Bu ülkeyle ilgili araştırma yaparak, 
bulduğunuz üç ilginç özelliğini sınıf 
arkadaşlarınıza bir sunumla anlatın ve 
üstüne tartışın.

3. Andreas ve Dirk kardeşlerin, sizin 
mahallenizde yaşadığını ve onlarla 
beraber oynadığınızı hayal edin. Bu 
oyunla ilgili küçük bir paragraf yazın. 

4. Kış mevsimiyle ilgili bir pano 
hazırlayın ve buraya, mevsimle ilgili 
farklı sorular yapıştırın. Arkadaşlarınızın 
zihnindeki kış ile sizin düşündüğünüz 
kış arasında ne farklar var?
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