
Rory, 12 yaşına basmak üzere olan bir kızdır. Büyük heyecan içindedir. 
Kendisine bir liste hazırlamış, artık izin verileceği için yapabileceği 
şeyleri sıralamıştır. Bunların arasında cep telefonu almak, kulaklarını 
deldirmek, ev hayvanı sahiplenmek gibi, “büyük çocuklara” uygun 
şeyler vardır. Yavaş yavaş hepsini yapmaya başlar ama aksilikler de 
peşini bırakmaz: Örneğin daha aldığı gün telefonunu kaybeder, makyaj 
malzemeleri alerjiye sebep olur, aldığı tavşan biraz vahşi çıktığından 
onu iade etmek zorunda kalır... Evren, ona henüz hazır olmadığını 
söylemektedir. Bu arada, okullarında bir film çekimi yapılacaktır ve 
ünlü oyuncu Jake Harrison da gelecektir. Bir şekilde onunla tanışmayı 
başarır, hatta filmde figüranlık bile yapar. Ama yine, talihsiz olaylar 
peşini bırakmaz. Sonunda Rory, istediği asıl şeyin ne olduğunu anlar. 
Böylesi “basit” olaylar değildir arzusu; hakiki dostluk ve aile sevgisidir. 

Sonunda 12 Yaş
Büyümek için sabırsızlanan 12 yaşındaki bir kızın başından geçen  

şaşırtıcı ve bir o kadar da komik olayları anlatan, büyümenin aslında  
“nasıl” bir şey olduğunu vurgulayan bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Büyüme çağındaki kızların 
başına gelebilecek dertleri 
komik bir dille anlatıyor.

• “Doğru şeyi” yapmanın 
önemini vurguluyor; ahlaki 
bir ders vermeksizin, 
eğlenceli örneklerle dile 
getiriyor.

• Tüketim toplumunun, 
popüler kültürün etkilerini 
ve bu etkilerin genç 
zihinleri ne kadar kolayca 
değiştirebildiğini, satır 
aralarında başarıyla 
aktarıyor.

• Eğlenceli hikâyesiyle 
baştan sona kolaylıkla, 
zevkle okunuyor.

1. Şu anki yaşınıza girerken neler 
hissettiniz? Büyüdüğünüzü düşünüyor 
musunuz? Neden?

2. Sizce büyümek ne demek? İnsan 
ne zaman “büyük” biri olur? Büyümek, 
beraberinde büyük sorumluluklar da 
getiriyor olabilir mi? Sınıfta tartışın.

3. Cep telefonunuz var mı? Varsa, 
almanıza kaç yaşında izin verildi? 
Telefonu en çok hangi amaçlar için 
kullanıyorsunuz?

4. Bir evcil hayvanınız var mı? Varsa, 
bakımını siz mi üstleniyorsunuz, aileniz 
mi? Neden?

5. Kitaptaki Rory’nin listesini nasıl 
buldunuz? Eklemek ya da çıkarmak 
istedikleriniz var mı? Neden?

6. Rory’nin korku filmini izlememesi 
konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce 
neden böyle bir karar aldı? Siz olsanız 
ne yapardınız? Sınıfta tartışın.

1. Siz de Rory gibi bir “istek listesi” 
yapın. İki adet listeniz olsun: Birincisi, 
yeni doğum gününüz için talep 
ettiğiniz şeyler; ikincisi ise uzun 
vadeli, hayatta yapmak istediklerinize 
dair şeyler içersin. Arkadaşlarınızın 
listeleriyle de karşılaştırın: 
Beğendiğiniz başka hayaller var mı?

2. Yazarın 11 Yaş Günü isimli diğer 
kitabını da okuyun: Bu kitapla arasında 
ne gibi bağlantılar var? Benzerlikleri ve 
farklılıkları not edin, tartışın.

3. Kitapta bir film setinden 
bahsediliyor. Siz de daha önce bir 
film seti gördünüz mü? İnternetten 
araştırın ve küçük ölçekli bir film seti 
modeli yapmaya çalışın.

4. Rory’nin başına gelebilecek yeni bir 
talihsizlik düşünüp yazın; kitaba kısa 
bir bölüm ekleyin.

Konu: 

Roman, 256 sayfa
4, 5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Aile İlişkileri, Arkadaşlık, Okul Yaşamı,  
Büyüme ve Olgunlaşma, Kendini Tanıma

Yazan: Wendy Mass
Türkçeleştiren: Emili İlemre

382 - ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ




