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Roman / 208 sayfa

12+ YAŞ / 7 ve 8. SINIFLAR

Temalar  
İnsan sevgisi, Dayanışma, Dostluk, 
Aile iletişimi, Empati, Olumlu 
düşünme, Kaygı, Umut

Ana Temalar 
Sevgi, Toplum Hayatı, İletişim, Kişisel 
Gelişim, Duygular

Sam, bilime, kitap yazmaya ve en çok da zeplinlere meraklı bir 
çocuktur. Sam’in gerçekleştirmek istediği hayalleri, kimsenin 
cevaplamadığı soruların cevaplarına ihtiyacı ve kendisi gibi 
lösemi hastası olan çok sıkı bir dostu var. Sam ve sıkı dostu 
Felix, öğretmenlerinin teşvikiyle bir kitap yazmaya başlarlar. 
Daha doğrusu, yerinde duramayan Felix, iki sayfa yazıp bırakır 
ama Sam her gün düzenli olarak yazmaya başlar. Bu, onun eseri 
olacaktır. Böyle başlar kitap ve büyük macera. Sam ve Felix, ilk 
önce sadece düşünce olarak filizlenen hayallerini kâğıda dökerler. 
Örneğin, herhangi bir şeyde dünya rekoru kırmak, bir zeplinle 
yolculuk yapmak ve Dünya’yı uzaydan seyretmek gibi. Ve her 
gün, hayalleri için çabalamaya başlarlar. Bir hayale ulaşmanın 
birden fazla yolu olduğunu ve Dünya’ya uzaydan bakmanın bile 
yaratıcı ve eşsiz bir yöntemi olduğunu keşfederler bu yolculukta. 

KİTABIN ÖZETİ

Yaşam coşkusu ve dostluk hakkında zekice yazılmış bir roman. 
Zor bir konuyu mizahla ve incelikle ele alan kitap, aşağı 
inen yürüyen merdivenden yukarı çıkmak kadar eğlenceli bir 
yolculuğa davet ediyor. 

Sam, bilime, kitap yazmaya ve en çok da zeplinlere meraklı 

bir çocuk. Onun, gerçekleştirmek istediği hayalleri ve kendisi 

gibi lösemi hastası olan çok sıkı bir dostu var. Bir de, kimsenin 

cevaplamadığı soruların cevaplarına ihtiyacı var… 

Sonsuza Kadar Yaşamanın Yolları, yaşam coşkusu ve dostluk 

hakkında zekice yazılmış bir roman. Zor bir konuyu mizahla ve 

incelikle ele alan kitap, aşağı inen yürüyen merdivenden yukarı 

çıkmak kadar eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor.

ÖdüLLeR
► 2008 Waterstones Çocuk Kitapları  
    Ödülü 

► 2008 Glen Dimplex Umut Vaadeden  
    Yazar Ödülü

Sally Nicholls 1983’te İngiltere’de doğdu. 
Liseyi bitirdikten sonra dünya turuna 
çıktı. Avustralya ve Yeni Zelanda’ya dek 
gitti. Ardından bir süre Japonya’da bir 
hastanede gönüllü olarak çalıştı. İngiltere’ye 
dönüşünde üniversite eğitimine başladı 
ve Felsefe ve Edebiyat eğitimi aldı. Lisans 
eğitimini tamamladıktan sonra Bath Spa 
Üniversitesi’nde “Gençlere Yönelik Edebiyat” 
alanında yüksek lisans yaptı. İlk romanı 
Sonsuza Kadar Yaşamanın Yolları ile iki ödül 
sahibi olan yazar aynı romanla, alanın en 
prestijli ödüllerinden Alman Çocuk ve Gençlik 

Edebiyatı Ödülü’ne aday gösterildi. Gençler için beş roman daha yayımlayan genç yazar, 
yaşamını Oxford’da sürdürüyor; gençlerle sık sık edebiyat sohbetleri yapıyor ve yazmaya 
devam ediyor. 

SALLy NICHOLLS

“Zarif, zekice, dokunaklı ve hatta 
yer yer komik bir kitap. Genç 
okurlar ve cesur ebeveynlerle 
öğretmenler bu kitabı sevecekler.”

MAL PEET, The Guardian
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3 NOLU LİSTE: YAPMAK İSTEDİĞİM ŞEYLER

1. Ünlü bir bilim adamı olmak. Bir şeyler bulmak ve onlarla 
ilgili kitaplar yazmak.

2. Dünya rekoru kırmak. Tabii ki atletizmde değil, saçma 
sapan bir şeyde.

3. İzlememe izin verilmeyen tüm korku filmlerini izlemek. 15 
veya 18 yaş sınırı olanları.

4. Yürüyen merdivenlerin aşağı ineninden yukarı çıkıp, yu-
karı çıkanından aşağı inmek.

5. Bir hayalet görmek.

6. Ergen olmak. İçki içmek, sigara içmek, kızlarla çıkmak gibi 
ergenlerin yaptıkları şeyleri yapmak.

► Çocukların hayata dair cevap bulamadıkları temel konulara yaratıcı 
yaklaşımlarla cevaplar aramalarına yardımcı olur.

► Ümitsizliğe kapılmamanın; hayalleri gerçekleştirmek için çabalamanın 
değerini/önemini vurgular.

► Hastalıklarla baş etme sürecinde aile ilişkilerinin, sıkı dostlukların hayata 
kattığı değeri duyumsatır.

► Günlük tutmaya; hayallerini, hedeflerini, kaygılarını kayda alarak yaratıcı 
çözümler üretmeye heveslendirir.

En büyük hayallerinizi aileniz ve dostlarınızla paylaştığınızda nasıl tepkiler alıyorsunuz? 
Aldığınız tepkiler olumsuz olduğunda vazgeçmeye mi, ısrarla hayallerinizin peşinden 
gitmeye mi eğilimlisiniz? Sınıfta farklı eğilimde iki kişinin karşılıklı birbirini ikna etme 
sürecini gözlemleyiniz.

Hayatta cevabı olmayan sorular olduğunu düşünüyor musunuz? Cevap bulamadığınız 
sorularınızı listeleyiniz ve sınıfta tüm listeleri bir araya getirip tartışınız.

Bir kitap yazacak olsanız, ne hakkında yazmak isterdiniz? Sınıfta herkesin bir kâğıda 
tek kelime yazıp kapalı bir şekilde bir kutuda toplamasını sağlayınız ve ardından 
kâğıtları açıp aynı kelimeden olup olmadığına bakınız. Eğer varsa, bu ortak arzunun 
sebeplerini; yoksa, herkesin neden çok farklı şeyleri öykülemek istediğini tartışınız.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN 
BAZILARI: 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

SINIF ETKİNLİKLERİ

7. SINIF - TüRKçe

Sözlü İletişim
1.1. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir 

konuyu konuşur/tartışır.

1.2. Konuşmadaki/tartışmadaki farklı 

bakış açılarını fark eder.

Okuma
2.4. Başlık ve içerik uyumunu sorgular.

2.9. Okuduklarında anlatım biçimlerini 

ve düşünceyi geliştirme yollarını fark 

eder.

2.17. Yazarın metindeki bakış açısını 

belirler.

Yazma
3.4. Bilgilendirici metinler yazar.

3.4.8. Düşünceyi geliştirme yollarını 

kullanır.

7. SINIF - SoSYAL BİLgİLeR

Birey ve Toplum
2. İnsanlar arasında kurulan olumlu 

ilişkilerde iletişimin önemini fark eder. 

Bilim, Teknoloji ve Toplum
5. Tarihsel süreçte düşünceyi ifade 

etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel 

gelişmelerle ilişkilendirir.

8. SINIF - TüRKçe

Sözlü İletişim
1.1. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir 

konuyu konuşur/tartışır.

1.2. Konuşmadaki/tartışmadaki farklı 

bakış açılarını fark eder.

Okuma
2.4. Başlık ve içerik uyumunu sorgular.

2.9. Okuduklarında anlatım biçimlerini 

ve düşünceyi geliştirme yollarını fark 

eder.

2.17. Yazarın metindeki bakış açısını 

belirler.

Yazma
3.4. Bilgilendirici metinler yazar.

3.4.8. Düşünceyi geliştirme yollarını 

kullanır.


