
Tuna, evde yavru tavşan beslemek istemektedir. Babası ise hayvanın kafeste 
mutsuz olacağını düşünür. Ancak Tuna çok ısrarcıdır. İkili anlaşamayınca, 
babası bir öneri sunar: Eğer Tuna, tüm bir gününü odasında kapalı hâlde, 
sadece biraz yemek ve suyla geçirmeyi başarırsa, yavru tavşan onun olacaktır. 
Ama geri sayıma başlayan Tuna, kafese kapatılmanın pek de hoş olmadığını 
düşünmeye başlayacaktır.

Özgürlük Hayali
Her türlü canlının özgürlük hakkını sadelikle ve zekice 
anlatan bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Tüm canlıların özgür 
yaşama hakkını savunan, 
yalın bir anlatı.
• Tek mekânda ve tek 
karakter üzerinden aktarılan 
öykü, müthiş sadelikte 
bir anlatımla çok güçlü 
bir atmosfer yaratmayı 
başarıyor.

1. Hayvanları evlere, kafeslere, 
hayvanat bahçelerine kapatmak 
konusunda ne düşünüyorsunuz?
2. Sizce Tuna neden evde bir 
hayvan olmasını istiyor? Sizin böyle 
özlemleriniz var mı? Olası sebepleri 
tartışın.
3. Sizce Tuna’nın babası neden oğluyla 
böyle bir iddiaya giriyor? Ne yapmaya 
çalışıyor?

1. Bir ev kedisinin gözünden, evde 
geçen günü anlatan bir kompozisyon 
yazın. Herkes işte ve okuldayken bir 
kedi evde neler hisseder, neler yapar?
2. En sevdiğiniz hayvanın doğal yaşam 
ortamını, beslenme alışkanlıklarını, 
fiziksel özelliklerini anlatan bir sunum 
hazırlayın.
3. Vahşi hayvan maskeleri tasarlayın 
ve sınıf sergisi yapın.

Roman, 72 sayfa
1, 2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Hak ve Özgürlükler, 
Hayvan Sevgisi, Kendini Tanıma, 
Etik Değerler, Mücadele

Yazan: Anne Fine
Resimleyen: Vicki Gausden
Türkçeleştiren: H. Deniz Ülker

Teyzelerini ziyarete giden bir ailenin üyeleri, ev küçük olduğu için salonda ve çatı 
katında uyumak zorunda kalır. Şansına çatı katı çıkan Defne, erkek kardeşinden 
hayaletli bir öykü dinler ama tabii ki hayalet diye bir şey yoktur. O yüzden 
korkacak bir şey de yoktur. Gelin görün ki, her gece gizemli bir durum ortaya 
çıkar ve ufaklığı şaşırtır. Defne bu gizemi çözmek zorundadır.

Odadaki Hayalet
Maceralı bir aile tatili ve akrabalık ilişkileri üzerine gizem 
dolu, bol süprizli bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Sürprizli sonlu öykü, kısa 
metnine rağmen heyecan 
yaratmayı başarıyor.
• Tek yıldızlı okuma 
seviyesiyle, okumaya yeni 
ısınan küçükler için daha 
çok okuma isteği yaratan bir 
öykü sunuyor.

1. Defne ve ailesi, tatil için büyük 
teyzelerini ziyarete gidiyorlar. Siz, 
ailenizle nasıl bir tatil yapmak 
istersiniz? Farklı tatil olasılıkları hayal 
edip tartışın.
2. Kardeşiniz var mı? Sizce neden 
kardeşler küçükken bol bol kavga 
ederler? Engin, Defne’ye kötü kötü 
şakalar yapıyor romanda. Acaba 
neden?

1. Ailenizle gideceğiniz bir tatil için 
plan yapın. Nerelere gitmek, neler 
görmek istersiniz? Bir kompozisyon 
yazın.
2. Kitabın sürprizli sonunu değiştirin. 
Kitaba kendiniz, alternatif bir son yazın.
3. Defne’nin çatı katında gördüğü 
kedinin ağzından bir bölüm yazın. 
Sizce kedi, Defne hakkında neler 
düşündü?

Roman, 56 sayfa
1, 2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Aile İlişkileri,  
Hayal Gücü, Duygular, Gizem, 
Merak ve Araştırma

Yazan: Philippa Pearce
Resimleyen: Cate James
Türkçeleştiren: H. Deniz Ülker
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