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Islak Burun

1. Bu kitabı bir animasyon filmine 
uyarladığınızı hayal edin: Hangi 
sahneleri değiştirirdiniz? Hangi 
sahneleri birebir aktarırdınız? 
Filminizin ismini ne koyardınız?  
Küçük bir senaryo yazın.

2. Yazar, kitabın en sonunda, bu 
romanın fikrini bir okuldaki söyleşisinde 
bulduğunu anlatıyor. Söyleşi veya 
röportajların önemi sizce nedir? 
Arkadaşlarınızla ufak söyleşiler 
yapmayı deneyin.

3. Tom, kaybolan köpeğini aramak 
için bizzat hazırladığı ilanları her 
yere dağıtıyordu. Siz de bir evcil 
hayvanınız kaybolmuşçasına bir afiş 
hazırlayın. Afişe neler yazardınız? 
Hayvanınızın hangi özelliklerini ön 
plana çıkarırdınız?

1. Kitapta çok farklı türde hayvanlar 
var; kediler, köpekler, tilkiler, ördekler, 
pireler... Sizce yazar, neden bu kadar 
çok ve farklı hayvan kullanmış olabilir? 
Sizce her hayvan, kitapta farklı bir 
özelliğiyle mi resmediliyor?

2. Kitapta, köpeğin en yakın dostu, kan 
emici bir pire. Pirelerin zararlı yaratıklar 
olduğu söylenir ama acaba onların 
bakış açısına göre, farklı olabilir mi bu? 
Zararlı-faydalı hayvan ve bitkiler üstüne 
düşünün ve tartışın.

3. Tom’un ev hayatı ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Gömlekleri ütüsüz, 
üstü başı kirli hâlde okula gitmek 
zorunda kalabiliyor. Bunların nedeni 
yalnızca, annesinin evden ayrılmış 
olması mı?

4. Köpek, yaptığı şeylerden dolayı 
sürekli kendisini suçluyor. Peki sizce 
bunda ne kadar haklı? İnsanlar bir hata 
yaptığında, ortada her zaman suç da 
olmak zorunda mıdır? Tartışın.

•  Örümcek’in gözünden 
anlatılan hikâye, 
köpeğin başından geçen 
maceralarda yüzleşmek 
zorunda kaldığı sorunlara 
odaklanıyor. 

•  Köpeğin hayatına giren 
farklı hayvanlar, farklı duygu 
ve gerçeklikleri yansıtıyor; 
mücadeleyi, sevgiyi, özlemi... 

•  Tom’un mücadelesi de 
bahsedilmeye değer; ayrı 
ebeveynler, okulda zorbalık, 
fakirlik, yalnızlık... Fakat o 
da her birinin üstesinden 
gelmeyi başarıyor, çünkü o 
da en az köpeği kadar güçlü 
bir karakter.

Tom, on bir yaşında bir çocuktur. Annesi evden ayrılmıştır. Tom 
ise babası ve kiracıları olan bir üniversite öğrencisiyle aynı evde 
yaşamaktadır. Bir özel okulu burslu kazanmıştır ve her şey onun için 
fazlasıyla yeni ve zordur. O yüzden, babası ona hediye olarak küçük 
köpeği verdiğinde dünyalar onun olur. Köpeğine Örümcek ismini 
verir ve günlerini onunla geçirmeye başlar. Fakat Örümcek, özel bir 
köpektir. Öncelikle, son derece meraklıdır ve bu yüzden, önüne gelen 
herkesle konuşur; örümceklerle, kedilerle, balıklarla, başka köpeklerle... 
Ve sonunda, merakı ve kedilere inanması yüzünden, tatsız bir olayın 
ardından evden kaçar. Kısa bir süre sonra gerçeği anlayıp eve dönmek 
ister ama iş işten geçmiştir: Kaybolmuştur. Ama neyse ki iki dost da 
birbirini aramaktan vazgeçmez; büyük maceraların ardından ikili yeniden 
bir araya gelmeyi başarır.

Küçük bir köpeğin gözünden sevgiyi, dostluğu, mücadeleyi ve aile 
değerlerini anlatan, hayattaki yerini ve kimliğini arayan gençlere yol 
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