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Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Serinin ilk kitabı gibi, 
yine son derece komik ve 
eğlenceli bir roman. Bir 
solukta, zevkle okunabilen 
bir yapıya sahip.

•  Ailelerin işleyişi, kardeşlik 
ve komşuluk ilişkilerine dair, 
derin ama sıkıcı olmayan 
fikirler sunuyor.

•  Çocukların gündelik 
yaşamındaki karmaşaları, 
renkli karakterler ve zekice 
kurgularla eğlenceli birer 
maceraya dönüştürüyor.

•  Arkeoloji ve tarihî yapılar 
hakkında eğlenceli ve ilginç 
bilgiler barındırıyor.

1. Henrik, altın külçesini bahçeye 
gömüyor ama anne ve babası onu 
bulup kendi istekleri için kullanmaya 
karar veriyor. Sizce buna hakları var 
mı? Anne-baba, evde her şeyin sahibi 
midir?

2. Sizce Cordula Nine neden değişiyor? 
Yaptığı şeylerin sebepleri sizce doğru 
mu? Tartışın.

3. Henrik’in ablasıyla ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Varsa, sizin 
kardeşlerinizle olan ilişkinize benziyor 
mu? Kardeşlerin zaman zaman kavga 
etmesi sizce normal midir?

4. Henrik’in annesi, hobisini işe 
dönüştürüp kentin çehresini 
değiştiriyor. Sizce hobiyi işe 
dönüştürmek ne demek? Benzer bir 
şeyi siz de yapabilir miydiniz?

1. Henrik, bulduğu parçalar için bir 
“buluntu listesi” oluşturuyor. Siz de 
kendi hobileriniz için, bu şekilde, 
planlı bir liste hazırlayın ve “amatör” 
uğraşınızı “profesyonel”e dönüştürün.

2. Henrik’in babası bir “dar hat 
lokomotifi” kullanıyor. Bunun ne demek 
olduğunu biliyor musunuz? Araştırın 
ve fotoğraflarla destekli, kısa bir yazı 
hazırlayın.

3. Arkeoloji bilimiyle ilgili bir 
araştırma yapın. Dünyada sizi en çok 
etkileyen arkeolojik kazıyı seçin ve 
onun tarihçesini anlatan bir sunum 
hazırlayın.

4. Bir altın külçeniz olsa, neler 
yapardınız? Kısa bir kompozisyon 
yazın.

5. Kendi hayalî “kayboluşunuzu” 
anlatan bir öykü yazın. Nerede 
kayboldunuz? Neden?
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Bulduğu altın sayesinde dünya turuna çıkan Cordula Nine tatilden 
döner, ama nedense biraz değişmiştir. Artık çok sakin ve sıradan 
bir büyükanne gibidir ve o yüzden de biraz sıkıcıdır. Kazma Ailesi 
ise yine muhteşemdir. Henrik bile mutludur, çünkü artık canı 
sıkılmamaktadır. Fakat kısa süre içinde işler yine karışır. Büyükanne, 
önce babanın düzenini bozup odasını kapar, sonra başka 
büyükanneleri birbirine düşürür; ardından da yan komşuları Bay 
Gumpert’i kendine âşık eder. Henrik ise, arkeolojik kazıları sırasında 
kayıp bir tren düdüğünü ararken parktaki bir çukura düşüp kaybolur. 
Neyse ki yanında, müthiş bir duyma yeteneğine sahip köpeği Kulak 
vardır; onun sayesinde çukurdan kurtulur ve bu sırada kayıp düdüğü 
de bulur. Sonunda, yetenekleri ve azmi sayesinde, düdük için 
konulan ödülü de kapar.

İmdat! Büyükanne Geri Dönüyor 
Aile ilişkilerinin ne kadar renkli ve eğlenceli olduğunu vurgulayan,  

hobilerini gerçeğe dönüştüren insanların ne kadar mutlu olabileceğini anlatan, 
komik ve düşündürücü bir kitap
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