
“Ustura kadar keskin taşlamalar... Karnınızı 
ağrıtacak kadar komik, feci zeki...”

Kirkus Reviews

“Terry Pratchett, hayalî dünyaların 
muhteşem mucitlerinden biridir. Onda, halk 
hikâyecilerinin enerjisi vardır. Hayranları 
onu, zekice yazılmış komik diyalogları, 
hayal gücünün dorukları ve günlük hayatın 
ayrıntılarıyla dolu olayları ele aldığı için sever.”

The Times

“Terry’nin eserlerinin ve yazma tarzının 
temelinde, adalet duygusu var. Onu okuldan 
gazeteciliğe, bir elektrik şirketinin basın 
bürosuna ve sonra da dünyanın en çok 
sevilen, en çok okunan yazarlardan biri 
olmaya götüren, bu adalet duygusuydu...”

Neil Gaiman

“Terry Pratchett, çağdaş İngiliz yazınının en 
iyi ve en komik yazarlardan biri.”

Independent
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Terry Pratchett, dünya edebiyatında apayrı bir 
yere sahip, çok özel bir yazar. Yaşamı boyunca 
sürekli üretmiş, onlarca kitap yazmış, kült bir kişilik. 
En büyük yaratımı, hiç tartışmasız, Diskdünya 
serisi; ancak çocuk ve gençlere yönelik kitapları 
da azımsanmayacak derecede komik ve ironik. 
Edebiyatının özünü ise çoğunlukla mizah ve 
parodileştirme oluşturuyor. İstediği hemen her 
konuyla dalga geçebilme yeteneğine sahip yazar, 
ilk kitaplarını bile sırf eğlenmek için yazdığını 
belirtiyor. Buna karşılık, ömrü boyunca en çok kızdığı 
şeylerden biri, “komik olanın ciddi olamayacağına 
dair” yaygın inançtı. Ciddiyetin, eserin iyi oluşuyla 
kazanıldığını savunuyordu. 

Çocuk ve gençlik edebiyatı konusunda da hayli 
titizlenen yazar, “Çocuklar için yazarken daha dikkatli 
olmalısınız. Sorulara yanıt vermelisiniz. Okurların 
kafasında soru bırakmamalısınız. Her zaman, 
onlardan daha ileride olmak zorundasınız,” diyor.

Dünya edebiyatının en parlak kalemlerinden biri 
olan Terry Pratchett, kitaplarıyla dokunduğu herkesi 
etkileme gücüyle, akıllarda yer ediyor.

Çağdaş fantezi ve mizah edebiyatının önde gelen 
isimlerinden Sör Terry Pratchett, 1948 yılında İngiltere’de 
doğdu. Ünlü Diskdünya serisine ait 41 roman ve irili ufaklı 
yan kitaplar yazdı, pek çok çocuk kitabı da kaleme aldı. 
Muhteşem Maurice ve Değişmiş Fareleri ile 2001 yılında 
Carnegie Madalyası’nı kazandı. Kendisine dünya çapında 
şöhret getiren ve devasa bir hayran kitlesi kazandıran 
Diskdünya serisi, onlarca dile çevrildi, 85 milyondan fazla 
sattı. 2015 yılında hayatını kaybeden yazar, hâlen dünyada 
kitapları en çok satan yazarlar arasındadır.
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