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• Karikatürleriyle tanınan 
Sempé’nin çok özel bir 
uzun öyküsü. Savaş 
Kızıltaş (yani orijinal 
ismiyle Marcellin Caillou), 
yazarın dünyada en 
çok tanınan, en sevilen 
karakterlerinden biri.

• İki arkadaş arasındaki 
ölümsüz dostluğu hem son 
derece komik maceralarla 
hem de duygusal bir tınıyla 
anlatmayı başaran, çok özel 
bir resimli kitap.

• Yediden yetmişe herkesin 
severek okuyabileceği, 
evrensel bir öykü.

1. Savaş Kızıltaş’ın mustarip olduğu 
hastalık nedir? Sizce komik bir 
şey mi? Sizin de böyle tuhaf bir 
rahatsızlığınız var mı? Onunla nasıl 
başa çıkabiliyorsunuz? 

2. Savaş sizce neden yalnız kalıyor? 
Arkadaşları onu dışlamakta  
haklılar mı? Sizin de daha önce 
böyle dışlandığınız oldu mu? Neler 
hissettiniz?

3. Arkadaşlarımızı dışlamak doğru bir 
davranış mıdır? Neden?

4. Savaş, arkadaşı Barış’ı yıllar sonra 
yeniden buluyor. Sizin de, örneğin 
başka bir şehre taşınma yüzünden ayrı 
düştüğünüz dostlarınız var mı? Yeniden 
bir araya gelseniz neler yapardınız?

5. Kitabın sonunda, Savaş ve Barış’ın 
çocukları babalarının rahatsızlıklarını 
devralıyorlar. Sizce onların hayatı nasıl 
olacak?

1. Siz de bu kitaptaki gibi, tuhaf 
özellikleri olan iki karakter yaratın ve 
başlarından geçen maceraları anlatan 
bir öykü yazın.

2. Savaş Kızıltaş’ın lakabı “Elma Surat.” 
Ona (ve arkadaşı Barış’a) başka ne 
gibi isimler bulunabilirdi? Hakaretamiz 
olmayan isimler bulun ve küçük bir liste 
yapın.

3. Kitapta, Savaş ve Barış bol bol 
eğleniyor, çeşitli şeyler yapıyorlar. Siz 
de en iyi arkadaşınızla hafta sonunda 
yapabileceğiniz en güzel aktiviteyi 
anlatan bir kompozisyon yazın. 

4. Kitaptaki tüm karakterlerin ilginç 
isimleri var. Siz de böyle “çağrışımlı” 
isimler içeren ufak bir öykü yazın; 
öyküyü karakterlerin isimlerine göre 
yönlendirin.

5. Savaş ve Barış’ı siz de kendi 
çizgilerinizle yeniden canlandırın.
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Küçük Savaş Kızıltaş normal bir çocuk değildir. İlginç bir hastalıktan 
mustariptir: daimi olarak kızarmak. Bu yüzden çok sıkıntı çeker; 
arkadaşlarından dışlanır, olur olmaz kızarıp bozarır... Giderek 
yalnızlaşır. Bir gün, apartmanlarına yeni bir aile taşınır. Bu ailenin 
Barış Bahçetırmığı ismindeki çocukları sürekli hapşırmaktadır. Savaş 
ile Barış müthiş birer dost olurlar, her günleri birlikte geçer. Birbirlerini 
çok severler. Fakat bir gün, Bahçetırmığı ailesi taşınır. Barış, Savaş’a 
bir mektup bırakmıştır ama Savaş’ın anne babası mektubu bulamaz 
ve kopuş gerçekleşir. Savaş başka arkadaşlar edinir, büyür gider... 
Yıllar sonra, koca bir adam olmuşken, otobüsün birinde Barış’ın 
hapşırığını duyar. İkili birbirlerini bulduğuna çok sevinirler ve yeniden, 
günlerini sürekli beraber geçirmeye başlarlar. Üstelik, kızarma ve 
hapşırma özelliklerini çocukları da devralmıştır.

Elma Surat’ın Akılalmaz Hayatı
Asla kaybolmayacak çocukluk arkadaşlıklarına odaklanan, sevgiyi 
birbirlerinin “öteki” özelliklerinde bulan iki ufaklığı konu edinen, 

komik olduğu kadar dokunaklı satırlara da sahip, koleksiyonluk bir eser
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