Dünyanın En Komik Adamı
Eskilerde kalmış ünlü bir komedyenin hikâyesini anlatan kitap,
insanları mutlu etmenin, bazen basit bir yardımla bile mümkün
olduğunu vurgulayan, samimi bir aile komedisi
Konu:
Ailesiyle birlikte Toronto’da, mütevazı bir yaşam süren on bir
yaşındaki Norman’ın başı hem ağabeyleriyle hem de kış mevsimiyle
derttedir. Fakat, bir alışveriş merkezinin düzenlediği “Fantastik
Drajeler” yarışmasından bin dolar ödül kazanınca, işler onun için
değişir. Kazandığı parayla, tropik iklimli, bol güneşli Miami’de
ailecek bir haftalık tatile çıkarlar. Ve orada, Mort Ziff’le tanışırlar.
Mort Ziff, bir zamanlar çok ünlü, şimdilerdeyse “modası geçmiş”
bir komedyendir; otelde güldürü şovları düzenlemektedir. Norman,
tanıdıktan sonra, onun mutsuzluğuna çok üzülür, çünkü Mort Ziff
iyi bir insandır ve daha fazlasını hak etmektedir. Nihayet, Norman ve
kardeşleri, otelde tanıştıkları yeni arkadaşlarını da yanlarına katarak,
üzgün bir adam olan Mort Ziff’e büyük bir iyilik yaparlar ve onu
yeniden hayata döndürürler.
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Tartışma Soruları
Öne Çıkan
Özellikler
• Kitap, çocuklarla
yetişkinlerin birbirleriyle
ilişkilerini ele alıyor.
• Kardeşlerarası çekişme,
yeni arkadaşlar edinme,
koşulsuz yardımlaşma ve
dayanışma gibi konuları,
hem duygusal hem mizahi
bir dille anlatıyor.
• Değişik bir kültüre ilişkin
mizah anlayışını ortaya
koyarak, kültürlerarası
farklara ışık tutuyor.
• Atmosferi sayesinde, okur
hem buz gibi bir havayı hem
de sıcak bir deniz kenarını
deneyimleyebiliyor.
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- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

1. Kardeşiniz var mı? Onlarla aranız
nasıl? Kitaptaki Norman, onlardan çok
dert yanıyor; sizin de onlarla büyük
çekişmeler yaşadığınız oluyor mu?
2. Sizce kardeş sahibi olmak mı daha
iyi, yoksa tek çocuk olmak mı? Sizin
durumunuz hangisi? Diğer türlüsü nasıl
olurdu? Tartışın.
3. Bir yarışmadan ödül kazandığınız
oldu mu hiç? Bin doları siz kazansanız,
neler yapardınız?
4. Ailenizin çok sevdiği ama sizin
pek hoşlanmadığınız komedyen ya
da sanatçılar var mı? Sizce bu fark
neden kaynaklanıyor olabilir? “Kuşak
çatışması” deyimini de araştırarak, bu
konuda tartışın.
5. Mort Ziff’in esprilerini beğendiniz
mi? Arada anlamadıklarınız oldu mu?
Sizce bu espriler, ne türde bir mizah
içeriyor?

Sınıf Etkinlikleri
1. Kitapta “fısıltı gazetesi” diye
bir tabir geçiyor. Bunun ne demek
olduğunu biliyor musunuz? Araştırın
ve bu “gazeteyi” iyi yönde nasıl
kullanabileceğiniz hakkında kısa bir
kompozisyon yazın.
2. Siz de kelime oyunları içeren
espriler bulabilir misiniz? Kelimelerin
farklı anlamlarını ya da çağrışımlarını
kullanarak yaratıcı espriler yazmaya
çalışın. (Bunun için bir sözlüğe ihtiyaç
duyabilirsiniz.)
3. İnsanların önüne çıkıp onları
güldürmeye ne dersiniz? Gerçekten
cesur olanlarınız, tahtaya çıkıp
arkadaşlarını güldürmeye çalışabilir.
4. Siz de eskilerde kalmış ünlü
kişiliklere dair bir araştırma yapın. Ne
iş yapıyorlarmış? Popülerliklerini neden
yitirmişler?

