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Kuzey, her günün cuma gibi olmasını ve ardından tatil gelmesini yürekten istemektedir; cumadan 
sonra gelen cumartesi kadar müthiş bir gün yoktur. Derken, günün birinde hayali gerçek olur: Kuzey 
tek bir güne hapsolur, artık her gün cumadır. Başlarda bunu pek önemsemezken işler giderek zorlaşır; 
ne cumartesi gelir ne de cuma biter. Bu arada, aynı günü tekrar tekrar yaşarken farklı şeyler de hisse-
der; örneğin insanlara ve gündelik yaşama dair önceden anlamadığı ayrıntıları görmeye başlar. Hatta 
küçük iyiliklerin gücünü bile keşfeder. Kuzey büyük bir dönüşümün, hayatta yolunu çizecek bir seçi-
min kavşağındadır artık; insanlara yardım ederek çok daha iyi bir insan olabileceğinin farkına varır. 
Ve sonunda cuma biter, cumartesiye kavuşur.

Yaşamın çok küçük iyiliklerle bile 
güzelleşebileceğini son derece yaratıcı bir kurgu 
eşliğinde, duyarlılıkla ve mizahla aktaran bir roman 

Öne Çıkan Özellikler Sınıf Etkinlikleri

1. Sınıf ya da okul içinde ar-
kadaşlarına zorbalık eden biri 
varsa, mücadele etmek için 
nasıl yöntemler izlenebilir? 
2. Sizce Kuzey, “keşke her gün 
cuma gibi olsa, ertesi gün tatil 
olsa” dileğinde bulunurken, 
düştüğü tuzağın farkında mıy-
dı? Cuma gününde sıkışıp kala-
rak tatil gününe asla ulaşamaya-
cağını neden düşünemedi? 

• Akran zorbalığı ve aile içi iliş-
kiler gibi konuları, macera dolu 
bir kurgu içerisinde işliyor. 
• Olumsuz davranışların başka 
insanlar üzerindeki üzücü etki-
leri üzerine düşündürüyor. 
• Yaratıcı konusu ve kurgusu 
sayesinde okumayı çok daha 
kolay hâle getiriyor; okuru müt-
hiş bir serüvene sürüklüyor. 

3. Bir gün önce neler yaptığını-
zı, okulda ve evde neler yaşa-
dığınızı anlatan bir yazı yazın. 
Ardından, aynı günü iki defa 
daha yaşasanız, neleri değiştir-
diğinizde gün farklılaşırdı diye 
düşünerek iki farklı versiyon 
daha yazın. Üç bölümlük mini 
günlüğünüzü öğretmeninizle, 
ailenizle ve arkadaşlarınızla 
paylaşın. 
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