Ekşilina SERİSİ
Hayatla mücadelesinde durmadan “ekşilik yapan” küçük Paulina’nın
hikâyesini anlatan “Ekşilina” serisi, pek çok güçlüğe göğüs gerebilen güçlü ve
zeki bir kızın ilham verici maceralarından oluşan üç önemli roman

Yıkık Dökük Krallığım
Ekşilina Schmitt, 10 yaşında bir kızdır. İsmi aslında Paulina’dır ama
öfkesini kontrol edemediği zamanlarda sürekli ekşiyip “infilak eder”;
o yüzden de çevresindekiler ona Ekşilina der. Hayatı zorluklarla
kuşatılmıştır Ekşilina’nın: Annesi ciddi bir hastalıkla mücadele
etmektedir, babası onları bırakıp gitmiştir; üstelik şimdi, evlerinden
de taşınmaları gerekmektedir. Ekşilina, küçük yaşına rağmen her
şeye tek başına göğüs germek zorundadır. Neyse ki, ihtiyacı olan
cesaret, onun kendi içinde, damarlarında mevcuttur. Annesini teselli
etmesi, babasıyla arasını düzeltmesi ise şarttır. Yeni arkadaşlarının,
hayvan dostlarının ve evde onlara yardımcı olan Ludmilla’nın da
desteğiyle Ekşilina, sürekli ekşiyip dursa da gerçeklerin kaçınılmaz
olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başlar.
Birinci kitap
Yazan: Finn-Ole Heinrich
Resimleyen: Rán Flygenring
Türkçeleştiren: Tuvana Gülcan

Roman, 168 sayfa
5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Sağlıklı Yaşam,
Aile İlişkileri, Farklılıkların Zenginliği
Önyargılar, Kendini Tanıma

Mucize Beklerken
İkinci kitapta, Ekşilina’nın dertleri daha da büyür. Annesinin
hastalığı giderek ilerlemekte ve kritik bir hâl almaktadır. Ve
Ekşilina onunla daha çok ilgilenmek zorundadır, çünkü annesi
artık tekerlekli sandalyeye mahkûmdur. Fakat bu sırada,
Ekşilina’nın arkadaşları ve sevdikleri, onun yanında olmaya
elbette devam eder. Hayat da devam etmektedir: En yakın
dostu Paul için kusursuz bir doğum günü partisi düzenleyen
Ekşilina ve ailesi, hayattan zevk almanın ve mutlu olmanın, her
zaman mümkün olduğunu kanıtlar. Babasıyla arasını da biraz
düzeltmeye başlayan Ekşilina, ilişkileri kestirip atmanın doğru
olmadığını fark eder.
İkinci kitap
Yazan: Finn-Ole Heinrich
Resimleyen: Rán Flygenring
Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal
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Roman, 204 sayfa
5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Okul Yaşamı, Duygular,
Arkadaşlık, Sorumluluklar, Hayal Gücü

Evrenin Sonu
Üçüncü ve son kitap, Ekşilina’nın gerçek anlamda büyüme
serüvenine odaklanmaktadır: Annesinin kaybı, babasının yeni eşi,
dostu Paul’ün dertleri... Her şey üst üste gelse de, Ekşilina hepsinin
üstesinden gelmeyi başarır. Hayat, maalesef, her zaman istenilen
şekilde ilerlememektedir ve Ekşilina bunu ilk elden öğrenir.
Hikâyenin sonu istediği gibi bitmese de Ekşilina hayalinde yeni
bir son yazar; mutlu olmak, gerçekten de insanın kendi elindedir.
Baştan sona gerçekçi, hakiki bir büyüme hikâyesi anlatan Ekşilina
serisi, “mutlu sonların” tamamen göreceli olduğunu ortaya koyar.
Yazan: Finn-Ole Heinrich / Resimleyen: Rán Flygenring
Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal

Üçüncü kitap

Öne Çıkan
Özellikler
• Edebi anlamda oldukça
doyurucu bir seri. Yetişkin
okurların da büyük bir
hayranlıkla okuyabileceği
kitaplar, ciddi meseleleri
başarıyla aktarıyor.
• Ciddi konular anlatılıyor
olsa da hiçbir şekilde duygu
sömürüsü yoluna gidilmiyor.
Ders verici bir nitelikten
ziyade ders çıkarılabilen bir
anlatı söz konusu.
• Kitabın görsel yönü çok
kuvvetli; çizimleri başlı
başına ayrı paragraflar gibi,
kitabı tamamlar nitelikte.
Bununla beraber, eğlence
dozuna da katkı sağlıyorlar,
zira kitapta çizimlerle
anlatılan yemek tarifleri,
oyun açıklamaları, define
haritaları, sözlük ekleri,
sihirli makineler ve çizgi
roman bölümleri gibi farklı
türde bölümler mevcut.

Roman, 184 sayfa
5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Dayanışma, Cesaret,
Mücadele, Merak ve Araştırma,
Yaratıcılık

Tartışma Soruları
1. Ekşilina, herkesin bildiği nesnelere
farklı isimler veriyor. Ekşimağara,
Ekşimistan, Ekşisaz vesaire gibi. Sizce
bunu neden yapıyor? Nesnelere neden
başka isimler verme ihtiyacı duyuyor?
2. Birinci kitapta Ekşilina sizce neden
babasını suçluyor? Sizce bu suçlamada
haklı mı?
3. Empati kavramı size ne ifade
ediyor? Başkalarına empatiyle
yaklaşmak neden önemlidir? “Kendini
başkasının yerine koymak” ne
demektir? Bu gerçekten mümkün
müdür?
4. Kendinizi kontrol edemediğiniz ve
birinin duygularını incittiğiniz bir ânı
aklınıza getirin. Neler olduğunu anlatın.
O insanın duygularını incittiğinizi nasıl,
nereden anlamıştınız? Bu konuda neler
hissetmiştiniz?
5. Kendinize haksızlık yapıldığını
hissettiğinizde davranışlarınız nasıl
oluyor? Bazen aşırıya kaçtığınızı
düşünüyor musunuz? Çok
sinirlenirseniz, haklıyken haksız
duruma düşmek mümkün müdür?

Sınıf Etkinlikleri
1. Ekşilina, çizimler yapıyor, mutfakta
deneyler yapıyor, büyükbabasıyla
projelere girişiyor... Siz de benzer
projeler yapabilir misiniz? Kitaptaki
çizimlerden istediğinizi seçin ve
benzerini oluşturmaya çalışın.
2. Ekşilina, babasının küçükken
gizlediği definelerin peşine düşüyor.
Siz de benzer şekilde bir define haritası
hazırlayın ve yıllar sonra bulabileceğiniz
şekilde, bir eşyanızı saklayın.
3. En son kime mektup yazdınız?
Mektup yazmak ile konuşmak
arasındaki farklar nelerdir? Uzun
zamandır görüşmediğiniz birilerine
mektup yazın.
4. Ekşilina, hislerini ve rüyalarını çizgi
roman tekniğiyle aktarıyor. Siz de bir
rüyanızı veya duygu durumunuzu çizgi
romanla anlatmaya çalışın.
5. Kendi buluşunuz olan bir yemek
tarifi var mı? Varsa bunu yazıya dökün,
sonra da sınıfça bir “yemek kitabı”
oluşturun.
6. Ekşilina’nın birçok hayvan dostu
var. Siz de hayalinizdeki evcil hayvanın
resmini yapın.
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