
► Çocukların fantastik edebiyatın en önemli örneklerinden biriyle tanışıp türün 
özelliklerini kavramasını sağlar.

► İnsan evrenine dair duyguları, düşünceleri, karmaşaları, çözümleri;  
çocukluğundan alışık olduğu fabl türüne benzer bir edebi anlayışla, alegorik 
olarak hayvan dünyasında görüp değerlendirme ve düşünme fırsatını yakalar.

► Çocukların ince mizah anlayışının gelişmesine katkıda bulunur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

“Çağdaş İngiliz 
yazınının en iyi 
ve en komik 
yazarlardan biri.”
Independent

MUHTEŞEM 
MAURICE VE 
DEĞİŞMİŞ 
FARELERİ

Yazan: Terry Pratchett
Türkçeleştiren: Niran Elçi

Roman / 320 sayfa

Temalar  
Cesaret, Dayanışma, 
Dostluk, Aklını 
kullanma, Mizah

Ana Temalar 
Toplum Hayatı, Zaman ve 
Mekân, Kişisel Gelişim

Büyücüler üniversitesinin arkasındaki çöpten atıştıran bir grup fare okuma 
yazma öğrenir. Kedi Maurice de bu farelerden birini yiyince akıllanır ve 
insan dilini konuşmaya başlar. Maurice, fareler ve Keith adında bir çocuk o 
sıralar çokça görülen fare istilalarından faydalanmaya karar verirler. Fareler 
köylere gidip ortalığı karıştırırken, kavalını çalan Keith gelip fareleri peşine 
takmaktadır. Böylece insanlar Maurice ve farelere para öderler. Ancak fareler 
bu işten sıkılır ve son bir işten sonra dolandırıcılığı bırakmaya karar verirler. 
Son gittikleri köyde, Habis adında bir kızın yardımıyla köyün altında tehlikeli 
fare avcıları olduğunu keşfederler.

KİTABIN ÖZETİ

Bu ödüllü başyapıtta konuşan hayvanlar size tanıdık gelebilir; 
ama varlığını sorgulayan fareler ve oldukça zeki bir kedi 
okurları güldürürken düşündürecek.

10+ YAŞ / 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR

ÖdüLLeR 
►  1994 İngiliz Fantastik Kitap   
 Ödülleri Yılın Yazarı Ödülü 

► 2001 Carnegie Madalyası

► 2008 Locus Ödülü

► 2009 Edebiyata verdiği 
 katkılardan ötürü 
 ŞÖVALYELİK ÜNVANI

Fantastik edebiyatın efsanesi Terry 
Pratchett, sıradışı hayal gücünü kendine 
özgü mizahi bir üslupla birleştirerek 
sürükleyici maceralar yaratmada usta 
bir yazar. Edebiyat dünyasının sınırlarını 
zorlayan şövalye unvanlı Pratchett, 
başta Carnegie Madalyası olmak üzere 
sayısız ödüle değer görülmüştür.

TERRy PRATCHETT
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Yazarın Tudem Yayınlarından
çıkan diğer kitapları:
Küçük Özgür Adamlar (Roman)
Gökyüzü Dolu Şapka (Roman)
Kış Ustası (Roman)
Geceye Bürüneceğim (Roman)
Ulus (Roman)
Muhteşem Maurice ve Değişmiş Fareleri (Roman) 
Viran Şatodaki Ejderhalar (Roman)

5. SINIF-TüRKçe

Okuma 

T5.2.4. Metni yorumlarken metinden aktarımlar yapar.

T5.2.5. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve karşılaştırır.

6. SINIF-TüRKçe

Okuma 

T6.2.5. Metinden anlam çıkarırken metin içeriğine atıfta bulunur.

T6.2.6. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve karşılaştırır.

6. SINIF-SoSYAL BİLgİLeR

Birey ve Toplum Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 1. Bir soruna getirilen 

çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini 

savunur.

7. SINIF-FeN BİLİMLeRİ 

Canlılar ve Hayat 6. İnsan ve Çevre 1.2 Bir ekosistemdeki canlı 

organizmaların birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkilerini açıklar.

7 ve 8. SINIF-TüRKçe 

Dinleme-İzleme 2.15 Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak 

olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. 

Okuma 3. 2 Metni içerik yönünden değerlendirir.

“Fareli Köyün Kavalcısı” öyküsünü 
okudunuz mu? Bu kitapla ne gibi 
farkları var?

Fare grubundan Domuzpastırması, 
fareler akıllandıktan sonra meydana 
gelen değişikliklerden memnun değil. 
Farelerin liderinin eski günlerdeki gibi 
kötü ve kaslı olmasını tercih ediyor. 
Genç fareler bu konuda ne düşünüyor? 
Sizce bir liderde olması gereken 
özellikler nelerdir?

Habis’in babası onun masallar 
anlattığını öğrendiğinde kızıp odasının 
dışına kilitliyor. Sizce bunu neden 
yapıyor? Sevdiği masalları yazan kim? 
Sizce Habis gerçek dünyayı masallara 
mı benzetiyor?

Günlük tutan bir fare veya kedi 
olduğunuzu düşünün. Sahibiniz 
hakkında neler yazardınız?

Kitapta geçen köydeki eğitimli 
fareleri keşfeden bir bilim insanı 
olsaydınız, haklarında nasıl bir makale 
yazardınız?

Sizce bu romanın kahramanı kim? 
Hangi özellikleri onu kahraman 
yapıyor?

Kitapta geçen köyün sakinleri 
olduğunuzu hayal edin. Kemirgenlere 
eşit davranmanın avantajları ve 
dezavantajları sizce ne olurdu? Sınıfta 
tartışın.

SINIF ETKİNLİKLERİ İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

“Terry Pratchett, hayali 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


