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• Yalnızca ustalıkla 
kurgulanmış öyküsüyle 
değil, görsel anlatım 
konusundaki titizliği 
ve görsellerin metinle 
kusursuz bir uyum içinde 
olmasıyla da öne çıkıyor.

• Dayanışmayı yücelten, 
toplumsal yönü kuvvetli bir 
kitap.

• Kitap boyunca yer yer 
İspanyolca kelimeler 
ve cümleler var; kitabın 
sonunda ise bu ifadelerin 
Türkçe karşılıkları mevcut. 

• Farklı kültürleri tanıtması 
açısından önemli bir kitap.

1. Yeni bir kültür ve yeni insanlar 
tanıma fırsatınız olsa, hangi ülkenin 
ve hangi halkın kültürünü tanımak 
isterdiniz?

2. Kitapta Cat ve Maya, Meksikalı 
kökenlerini tanıma fırsatı yakalıyor ve 
farklılığı benimsiyor. Siz de daha önce 
aile kökleriniz üzerine düşündünüz mü? 

3. İçinde yetiştiğiniz kültüre özgü 
bayram ve festivaller nelerdir? 
Nasıl kutlamalar yaparsınız, ne tür 
gelenekleriniz vardır?

4. Ulusal ve dini bayramlarımız 
hakkında, onları kutlamak dışında  
neler biliyorsunuz? 

5. Daha önce evinizden taşınmak 
zorunda kaldınız mı? Bu taşınma 
esnasında sizin için en zor şey ne 
oldu? Bir kez daha taşınmak ister 
miydiniz? Neden?

1. Kitapta sözü geçen kistik fibrozis 
hastalığına dair kısa bir araştırma 
yaparak bilgilendirici bir broşür 
tasarlayın ve çevrenize bu broşürü 
dağıtın; az bilinen bu rahatsızlığa dair 
farkındalık yaratın. 

2. Ulusal ve dini bayramlarla ilgili bir 
araştırma yapın; hangisinin nereden 
geldiği, hangi geleneklerden türediği 
ve kaç yıldır devam ettiğiyle ilgili bir 
sunum hazırlayın.

3. Yabancı bayramları da es geçmeyin: 
Size en ilginç gelen bayram hangisi 
oldu? Hangi ülkenin kültürü, en tuhaf 
bayramları içeriyor? Araştırın ve bir 
sunum hazırlayın. 

4. Farklı kültürlerin farklı lezzetlerini 
araştırıp sevdiğiniz bir yemeğin tarifini 
sınıfa getirerek arkadaşlarınızla yemek 
tarifi takası yapın. 

Maya, kistik fibrozis olarak bilinen kalıtsal bir akciğer rahatsızlığından 
mustariptir. Ailesi Maya’nın hastalığının etkilerini hafifletmek için, 
Kaliforniya’nın kıyı şeridinde bulunan, havası temiz bir sahil kasabasına 
taşınmaya karar verir. Cat, küçük kardeşi Maya’nın hastalığına iyi 
geleceğini bilse de bu taşınma nedeniyle arkadaşlarından ayrıldığına 
üzülmekte, yeni kasabada mutlu olamayacağını düşünmektedir. 
Fakat yeni kasaba daha ilk günden, sıkıcı bir yer olmadığına dair 
ipuçları vermeye başlamıştır. İki kız kardeş kasabayı keşfe çıktıkça 
yeni arkadaşlar edinir ve kasaba hakkında şaşırtıcı bir gerçeği öğrenir: 
Kasabada birtakım hayaletler yaşamakta ve hepsi, yılda bir kere, Ölüler 
Günü’nde, sevdikleriyle buluşmak için ortaya çıkmaktadır. Cat bu 
durumdan ürker, Maya ise çok heyecanlanır. Bu esnada Kaliforniya’nın 
bu bölgesinde yoğun olan Meksikalı nüfusun kültürüyle de tanışırlar ve 
kendi göçmen kökenlerini keşfederler. 
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