
Sam, bilime ve kitap yazmaya 
meraklı bir çocuktur. 
Gerçekleştirmek istediği 
hayalleri, cevaplamadığı 
sorulara yanıt arayışları ve 
kendisi gibi lösemi hastası olan 
çok sıkı bir dostu vardır. Sam ve 
sıkı dostu Felix, öğretmenlerinin 
teşvikiyle bir kitap yazmaya 
başlar. Başta sadece 
hayallerini kâğıda dökerler; 
fakat sonra, yazdıkça, hayatın 
aslında “yaşanmış” şeylerden 
oluştuğunu fark ederler.

1983’te İngiltere’de 
doğdu. Lisans 
eğitimini 
tamamladıktan 

sonra gençlik edebiyatı alanında 
yüksek lisans yaptı. İlk romanı 
Sonsuza Kadar Yaşamanın 
Yolları ile iki ödül kazandı, Alman 
Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne de 
aday gösterildi. Hâlen Oxford’da 
yaşıyor.

Sonsuza Kadar Yaşamanın Yolları
Kanser gibi zor bir konuyu mizahla ve incelikle ele alan,  

yaşama coşkusu ve dostluk hakkında zekice yazılmış diyaloglara sahip,  
olumlu duygularla örülmüş bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Kitabın ismi size ne düşündürdü? 
Sonsuza kadar yaşamak nasıl 
mümkün olabilir?

2. En büyük hayallerinizi aileniz ve 
dostlarınızla paylaştığınızda nasıl 
tepkiler alıyorsunuz? Aldığınız tepkiler 
olumsuz olduğunda vazgeçmeye mi, 
ısrarla hayallerinizin peşinden gitmeye 
mi eğilimlisiniz? 

3. En büyük, en çılgın, en imkânsız 
hayaliniz nedir? Sınıfta diğer 
arkadaşlarınızla paylaşın ve tartışın.

4. Bir kitap yazacak olsanız, ne 
hakkında yazmak isterdiniz? 

5. Sizce, ciddi bir hastalığa 
yakalanmak, hemen o an umutsuzluğa 
kapılmak için yeterli bir sebep mi?

6. Hayatta, cevabı olmayan sorular 
olduğunu düşünüyor musunuz? 
Neden?

1. Hepiniz, öyküsünü yazmak 
isteyeceğiniz tek bir kelimeyi bir 
kâğıda yazın ve sonra da bunları 
bir kutuda biriktirin. Ardından, 
kâğıtları açın ve aynı kelimeden olup 
olmadığına bakın. Eğer varsa, bu ortak 
arzunun sebeplerini; yoksa, herkesin 
neden çok farklı şeyleri öykülemek 
istediğini tartışın.

2. Aklınıza gelen en çılgın hayalinizi 
yazın. Yazdıktan sonra, bunu daha 
da çılgın bir hâle getirmeye çalışın 
ve sonunda da “fantastik” bir öyküye 
dönüştürün.

3. Günlük tutuyor musunuz? Bir 
haftalık bir “deneme günlüğü” tutun 
ve bundan zevk aldıysanız, her gün 
yazmaya devam edin. 

4. “Görselli” bir günlük tutun. Çizim ya 
da fotoğraflarla, o güne dair hislerinizi 
biriktirin ve gerekiyorsa yazılarla da 
destekleyin.
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Sally 
Nicholls

• Çocukların, hayata dair 
cevap bulamadıkları temel 
konulara cevaplar arıyor. 

• Ümitsizliğe kapılmamanın 
ve hayalleri gerçekleştirmek 
için çabalamanın değerini ve 
önemini vurguluyor.

• Hastalıklarla baş etme 
sürecinde, aile ilişkilerinin 
ve sıkı dostlukların ne kadar 
önemli olduğunu, bunların 
hayata kattığı değerleri 
anlatıyor.

• Okurları günlük tutmaya; 
hayallerini, hedeflerini ve 
kaygılarını kayda alarak 
yaratıcı çözümler üretmeye 
teşvik ediyor.
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