
Böceklerin sağlığından sorumlu 
Böcek Tamircisi’nin emeklilik 
vakti gelmiştir. Bu görev 
babadan oğula geçmektedir, 
ama Tamirci’nin oğlu Nok’un 
böcek fobisi vardır. Kız kardeşi 
Lulu ise böceklere bayılır. Fakat 
geleneklere göre kızlar Tamirci 
olamayacağı için, iş yine Nok’a 
düşer. Bir gün, acil bir operasyon 
gerekir ama Nok bunu 
beceremez. Lulu ise kolaylıkla 
halledince, yeni Böcek Tamircisi 
olur. 

1987’de Fransa’da 
doğdu. Küçükken, 
kocaman 
romanları ve 

kocaman böcekleri seviyordu. 
Daha sonra, kâbusları zihinden 
silebilmek için nörolog olmaya 
karar verdi. Kâbuslarını kâğıda 
aktararak aşayabileceğini 
görünce de yazarlıkta karar 
kıldı. Sorbonne’da edebiyat 
eğitimi aldı. 

Böcek Tamircisi
Meslek seçimi, gelenekler ve toplumsal roller üzerine düşündüren;  
yalın ve eğlenceli diliyle ve neşeli çizimleriyle, okuma macerasının 

başındaki küçükleri heyecanlandıracak bir kitap 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Fobi ne demek? Sizin de böcek 
ya da başka bir fobiniz var mı? 
Korkularınızın altında yatan nedenleri 
hiç düşündünüz mü? Üstesinden 
gelmek için neler yapıyorsunuz?

2. Gelecekte sahip olmayı hayal 
ettiğiniz meslek nedir? Sizce hangi 
kişisel özellikleriniz nedeniyle bu 
mesleğe uygunsunuz? Sizce de 
kadın ya da erkeklerin yapamayacağı 
meslekler var mı? 

3. Kardeş olarak Nok ve Lulu’nun 
ilişkisi nasıl? Babalarının Nok 
ve Lulu’ya olan yaklaşımını nasıl 
buluyorsunuz? Onların yerinde siz 
olsaydınız ne yapardınız?

4. Kitapta hangi böceklerin isimleri 
geçiyor? Bu böcekleri ve özelliklerini 
biliyor musunuz? Siz çevrenizde en çok 
hangi böcekleri görüyorsunuz?

1. Nok’un yaptığı gibi siz de sizi 
korkutan şeye karşı bir bildirge 
ya da mektup yazın ve sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşın. 

2. Böceklerin ilginç dünyasını ve 
doğaya olan katkılarını hiç merak ettiniz 
mi? Bu konuyu araştırıp çevrenizdeki 
böcekleri yakından gözlemlemeye 
çalışın. Bir Böceğin Yaşamı adlı 
animasyon filmi ya da böceklerle ilgili 
bir belgesel film izleyerek bu canlılarla 
ilgili öğrendiğiniz bilgileri yazın. 

3. Farklı fobi türleri ve fobilerle başa 
çıkma yolları hakkında araştırma 
yaparak sınıfta arkadaşlarınızla 
tartışın. 

4. Önyargıları yıkarak kadınların ya da 
erkeklerin yapamayacağı iddia edilen 
meslekleri icra eden farklı cinsiyetler 
hakkında bir araştırma yapın ve 
arkadaşlarınızla paylaşın.
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Nastasia  
Rugani

• Toplumsal cinsiyet 
rolleri ve meslek seçimi 
gibi önemli konuları çok 
eğlenceli şekilde işleyen, 
yaratıcı bir hikâye. 

• Kitaptaki renkli çizimler 
görsel okumaya olanak 
sağlarken aynı zamanda 
çocuklara böceklerin ilgi 
çekici canlılar olduklarını da 
gösteriyor.

• Çocukları korkularıyla 
yüzleşmeye, deneme 
yapmaya, sınırlayıcı 
kalıpları sorgulayarak kendi 
yeteneklerini keşfedip 
özgüven geliştirmeye 
yönlendiren bir kitap. 
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