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SİNOPSİS 
Annesi öldüğünde Albie’nin onun nereye gittiğini sorgulaması oldukça doğaldır. Her 
iki ebeveyni de bilim insanlarıdır ve genellikle sorularının yanıtlarını onlarda 
bulabilmektedir. Sorduğunda, babası, Albie’nin annesinin paralel evrenlerden birinde 
hayatta ve hâlâ onlarla birlikte olduğuna dair bir şeyler mırıldanır. Bunun üzerine 
Albie bir kutu bulur, annesinin bilgisayarı ve çürümekte olan bir muz aracılığıyla 
annesini aramak için uzayda ve zamanda bir yolculuğa çıkar. 

Bulacakları aradığı şey olmayabilir, yine de pek çok büyük sorunun cevabına 
erişecektir. 
 
YAZIM TARZI 
 
Albie Bright’ın Sayısız Dünyası, birinci tekil şahıs ile yazılmıştır, bizzat Albie’nin 
bakış açısıyla, gördüklerini ve anlattıklarını içerir. Albie, ailesinin geçirmekte olduğu 
trajediyi –annesinin ölümünü- bilimin çözebileceğine inanır, bu nedenle oldukça 
duygusal deneyimlerden bahsedilse bile açık bir dil kullanılmıştır. Kitabın mizahi bir 
tarafı da vardır. 
 



YAZAR HAKKINDA 
 
Christopher Edge, çocukluğunun büyük bölümünü yerel kütüphanede öyküler 
geliştirerek geçirdiği Manchester’da büyümüştür ancak şu an Gloucestershire’da 
yaşamakta, zamanının büyük bölümünü yerel kütüphanede öyküler geliştirerek 
geçirmektedir. Yazar olmadan önce İngilizce öğretmeni, editör ve yayıncı olarak –
kitaplara yakın olabileceği mesleklerde- çalışmıştır. Yazmadığı zamanlarda da 
serbest yayıncılığı sürdürmekte, çocuklara okumayı sevdirmek üzere yayınlar 
yapmaya devam etmektedir. 
  
EĞİTSEL UYGULANABİLİRLİK 

Yas ve kayıp, bilim, aile ilişkileri, zorbalık, eylemlerin sorumlulukları ve iletişim 
becerileri temalarını içermektedir. 

 
 Öğrencileri küçük gruplara ayırıp aşağıdaki konulardan bir ya da birkaçını 

araştırmalarını söyleyin. 
1. Edebiyatta paralel evrenler 
2. Hadron Çarpıştırıcısı ve CERN 
3. Yasın evreleri 
4. Albert Einstein gibi ünlü bir bilim insanının hayatı 
5. Tuhaf ve müthiş bilimsel veriler 

  
 Öğrencilerden, Albie Bright’ın Sayısız Dünyası’nda geçen bilimsel teorileri kendi 

kelimelerini kullanarak anlatmalarını isteyin. 
 Öğrencileri küçük gruplara bölerek ana karakterlerin her birini bir sıfatla 

tanımlamalarını isteyin: Albie Bright, Albie’nin babası, Dylan, Kötü Albie ve Albie’nin 
annesi. Bitirdiklerinde öğrencilerden bu sıfatları, hikâyede geçen olayları tasvir 
edecek şekilde kullanmalarını isteyin. Örneğin “zeki” kelimesi Albie’yi tanımlamak için 
kullanılabilir, öğrencilerden hikâyede Albie’nin zekâsını kullandığı bir olayı anlatmaları 
istenebilir. 

 Albie kitabın sonunda nasıl bir değişim geçirir? Büyür mü yoksa olgunlaşır mı? 
Kendisi hakkında bir şeyler öğrenir mi? 

 Bölümde Albie’nin Kötü Albie ile tanıştığı bölümü okuyun. Yazar bu gergin sahneyi 
tasvir etmek için hangi sıfatları, zarfları, metaforları ve mecazları kullanmıştır? 

 Albie ve Kötü Albie’nin babalarıyla farklı ilişkileri vardır. Bu farkları açıklayabilir 
misiniz? 

 Albie’nin Victoria Barnes ile ilişkisi her paralel evrende değişir. Tüm evrenlerdeki 
ilişkilerini karşılaştırın. 

 Her paralel evren bölümünün ardından öğrencilerinize Albie’nin bir sonraki durağının 
neresi olacağını tahmin ettirin. Bir sonraki paralel evrende ne gibi farklılıklar 
olacaktır? Orada Albie’nin başına neler gelecektir? 

 Sonu tatmin edici buldunuz mu? Bulduysanız neden? Bulmadıysanız neden ve nasıl 
değiştirirdiniz? 
 


