Hayalet Tozu
Gizemli ve ilgi çekici öyküsüyle öne çıkan, merak unsurlarını her satırında
korumayı başaran, geçmişle bugün arasında sağlam bağlar kuran,
empati kurmaya özendiren, önyargısız bir roman
Konu:
Düşçe, küçük bir kasabada yaşayan, dokuz yaşında bir oğlan
çocuğudur. Babası, kendisini üne kavuşturacak bir korku kitabı
yazmaya çalışmaktadır; annesinin “Korku Tüneli” adında bir
kitapçısı vardır; en yakın dostu Güney’in dedesi ise eski bir Yeşilçam
aktörüdür. Bir gün, sokağın karşısına, yüzleri hiç gülmeyen bir karı
koca ile sekiz yaşındaki lösemili kızları Arzu taşınır. Tam da o sırada
Düşçe, annesiyle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını fark
eder ve yaz tatilini, hiç tanımadığı büyükannesiyle büyükbabasının
çiftliğinde geçireceğini öğrenir. Düşçe’yi çiftlikte annesinin çocukluk
hatıraları beklemektedir: Annesinin çocukken hiç ayrılmadığı en iyi
iki dostu, şimdi nerededir? Çiftlikteki çocuğun anlattığı ürpertici
hikâye gerçek midir? Düşçe, etrafında dönen gizemleri çözmeye
çalışacaktır.
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Tartışma Soruları
Öne Çıkan
Özellikler
• Gizemli anlatısı ve
sürükleyici üslubu
sayesinde, macera ve
eğlence dolu; edebi gücü ve
duygusu yüksek bir kitap.
• Hacimli olmasına
karşın kolaylıkla ve zevkle
okunabilen bir yapıya sahip.
• Farklı anlatı türlerini
bir arada kullanıyor ve
bu sayede hem edebi
zenginliği artırıyor hem
de okurun yeni türlerle
karşılaşmasını sağlıyor.
• Sürpriz finali ile
şaşırtıyor, gülümsetiyor ve
düşündürüyor.

1. Düşçe’nin özel yeteneğinin sizde
de olmasını ister miydiniz? Ya da
bunun yerine, nasıl bir özel gücünüzün
olmasını isterdiniz?
2. Düşçe, etrafındaki insanların
hayatlarını değiştiriyor. Sizi en çok kime
ettiği yardım etkiledi? Siz Düşçe’nin
yerinde olsaydınız onun gibi mi
davranırdınız, yoksa farklı şeyler mi
yapardınız?
3. Kitapta geçen, “Kimsenin söylediği
şeye göre resim yapamazsın. Bu senin
resmin. Atın yeşil olmasını istiyorsan
at yeşil olacak,” cümlesini de göz
önünde bulundurarak, sanatçı ve
yaratıcılık konusunda hangi sonuçlara
ulaşabilirsiniz?
4. “Sanatın eleştirisi olmaz” sözüne
katılıyor musunuz? Arkadaşlarınızla
tartışın.

Sınıf Etkinlikleri
1. Aile büyüklerinizin çocukluk
fotoğraflarına bakın. O fotoğrafın
çekildiği günü hatırlayıp
hatırlamadıklarını sorun. Anlattıkları
en ilginç anıyı bir kompozisyon hâline
getirin.
2. Kitapta geçen belli başlı olayları
sırasıyla bir zaman çizelgesinde
belirtin, her olaya bir isim verin.
3. Sizin “pek tarzınız olmayan” şeyler
neler? Liste çıkarın ve arkadaşlarınızın
listeleriyle karşılaştırın.
4. Kısa bir korku öyküsü yazın; sonra da
öykünüzü arkadaşlarınıza okuyun.
5. Okuduğunuz bu kitapta nereyi
değiştirmek isterdiniz? Neden?
Değiştirmek istediğiniz kısmı yeniden
yazmaya çalışın.
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