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sili Peri onun için sürpriz

ı' .... | \

kazananlara verilecek küçük 

armağanlar alınmalıdır. Bir de buğüne kadar yapılmış enğüzel doğum günü 

pastası bulunacaktır. Bunların hepsinin alınabileceği te k  yer vardır: Eski 

saat kulesindeki Büyük Hala G a rn e tm  dükkânı.

O pakin doğum ğünü partisine davet edilmediklerini öğrenen Sıska ve Bay 

Pire ise kendi partilerini yapmaya karar verirler. İk iğrup için hazırlanan 

pastalar birbirine karışınca eğlenm eyeğelen misafirler zor anlar yaşarlar.

B a k a U  îneılı ?Q f\m  çok sovJ;ai Büıjük hala

iSİĞfi ıroluna kouakiiĞcâk m?

“ K e s in lik le  ço k  güze l ve  se v im li.” 
Heral Sun

“ İncili P e ri’n in m ace ra la rı kes in lik le  ço k  eğ lence li. 
H ikaye le re  ve  ka ra k te rle re  kap ılıp  sayfa la rı b üyük  
b ir h ız la  ge ç iyo rsu n u z . Esprili, eğ le nd ir ic i ve  
ke s in lik le  o rijin a l.”
Rating *****’ Manly Daily

9786055913830



İncili Pöfî
V0

Yazan 
W endy Harmer

İllüstrasyonlar 
Gypsy Taylor

Çeviri 
Hasret Parlak



İncili Pefi ve BüLjük Hala ça^ns t
Venclıj Haim öı3

: 978 605 §915 Qb 8 

(e) Vendu Hâfmöl3
(e) ç a y la r ı ¿(auıneılık 

Tanıtım için ijüpılaeak Bsa alıntılar3 
iz® olmafeızıtı b ç lıif ijolla gocjültılamâz. 

Seıtıfika No; io§47 
ı. Baskı / Nisan «oiı

ÇAKIlTA^I ^ incilik

^üfSöl Malı. Alaıjkâij § k  No:io/ı 
Tel: 0^12 222 io 66 i  Faks-. OfM 222 46 16

mroe

uıuıuı.nemösötvii

Ijaıjıiı Mo: 16

yazan: Venij Hatmet

İllüsttaSMİat: GupSıı Taulotd d̂-1 d d,
E d fo  ve çevifmen: Bastet Patlak 
yaıjın yönetmeni-. Atalaij Ftocjlu 
Çitsel ysnetmen; “Şefkat Filiz 

Düzelti: Butak Tot un



Jubilee Park’ta güneşli ve güzel bir sabah 

yaşanıyordu. Park perisi İncili Peri, eski bir 

fıskiyenin tepesindeki, istiridye kabuğu evinden

dışarı çıktı. Yumuşak bir esinti, çiçeklerin 

ve yerdeki çimenlerin hışırdamasına neden 

oluyordu.



“Seslere bak/' dedi İncili Peri. “Bu esinti çok iyi oldu, 

çamaşırlarımı kurutmak için mükemmel bir gün.”



İncili Peri güzel elbiselerini, süslü yastık kılıflarını 

ve tüyden yapılmış perdelerini kurumaları için ipe 

asarken şaşırtıcı bir şey oldu. İncili Peri’nin ‘elf ’ 

arkadaşı Jasper, ipte asılı olan ıslak pijamalardan 

birinin içinden çıktı.



"Hey, İncili Peri/’ dedi Jasper kanatlarını açmak için 

uğraşırken. “Bugün ne günü tahmin et bakalım.”

İncili Peri düşünürken, beklemeye dayanamayan 

Jasper neşeyle bağırdı: “Bugün Opal’in doğum 

günü!”

“Gerçekten mi?” dedi İncili Peri. “Doğum gününün 

ne zaman olduğunu sır gibi saklıyordu."



Jasper, Opal’in doğum 

gününün ne zaman 

olduğunu, Opal için 

gönderilen bir doğum günü 

tebrik kartı, yanlışlıkla içinde 

yaşadığı posta kutusuna 

gelince öğrenmişti.
“Tatlı tatlı esen rüzgâr aşkına,” 
dedi İncili Peri. “Haydi, Opal 
için bir sürpriz doğum günü 
partisi düzenleyelim. Tam bir 
peri şenliği yapabiliriz. Gazoz 
içeriz, oyunlar oynarız, bir sürü 
hediye hazırlar ve kocaman bir 
doğum günü pastası yaparız.”

“Çok güzel olur,” dedi 

Jasper gülümseyerek. “Ben 

flüt çalabilirim. Ayrıca 

kurbağalardan bizim için 

şarkı söylemelerini rica 

edebilirim.”



İncili Peri ve Jasper çok heyecanlanmışlardı. Hemen 

oturup davetiyeleri hazırlamaya başladılar. Jubilee 

Park’ta yaşayan herkesi bu sürpriz doğum günü 

partisine davet edeceklerdi.

“Sence Sıska ve Bay Pire’yi de çağırmalı mıyız?” diye 

sordu İncili Peri.

Jasper aslında çok iyi ve kibar bir ‘elf’ti ama bu iki 

farenin ona yaptıkları şeyi bir türlü unutamıyordu. Bir 

keresinde Sıska ve Bay Pire, Jasper’ı karanlık lağıma 

hapsetmişlerdi.

“Asla olmaz,” diye kafasını iki yana salladı Jasper. 

“Onlar sadece işleri berbat etmeye yararlar.”

İncili Peri Jasper’ı onaylamak zorunda kaldı ancak yine de 

farelerin bir şansı daha hak ettiklerini düşünüyordu.







O sabah Jasper, davetiyeleri sahiplerine y 

dağıtmak için oradan oraya uçtu. Sonunda, Çöf 

Bahçesi’nde bir çadırda yaşayan Opal’in yanına 

da uğradı ve ona piknik yapacaklarını söyledi. 

Elbette sürpriz doğum günü planlarını gizli 

tutacaktı..



Jasper, İncili Peri’nin istiridye kabuğundan 

yapılmış evine geri döndüğünde, İncili Peri’yi uzun 

bir alıveriş listesi hazırlarken buldu.



“Benim için yeni bir 

elbise, Opal için hediye, 

oyunlar sonrası ödül 

olarak dağıtılmak üzere 

bazı küçük hediyeler, tatlı 

yiyecek ve içecekler bir 

de bugüne kadar yapılmış 

en büyük, en güzel doğum 

günü pastası,” diye saydı 

İncili Peri listedekileri. 

“Bunların hepsini eski saat 

kulesindeki Büyük Hala 

Garnet’in dükkânından 

alabiliriz.”

“Yaşasın! Oranın Periler 

Ülkesi’ndeki en etkileyici 

dükkân olduğunu 

duymuştum.”

İncili Peri ve Jasper, 

alışveriş çantalarını da 

alarak uçmaya başladılar.





Aynı sabah, peksevilmeyen, kötü kokulu fareler Sıska 

ve Bay Pire parkın içinde aylak aylak dolaşıyorlardı. 

O esnada “İyiki doğdun, iyiki doğduuun, mutlu yıllar 

saa-naaaaa,” diye şarkı söyleyen kurbağaları 

duydular.

Aynı anda Sıska, yerde duran davetiyeyi gördü ve 

eline alıp okumaya başladı. “Güzel, gidip bıyıklarımı 

kessem iyi olacak,” diye mırıldandı Sıska. “Opal’in 

doğum günü partisi yapılacakmış.”

“Aaa, iyiymiş. Ne zaman?” diye sordu Bay Pire. 

Partilere ve doğum günü pastalarındaki kremaları 

yemeye bayılırdı.

“Bugün öğleden sonra. İyi de bizi neden davet 

etmediler?” diye söylendi Sıska.

Ooff,” diye yakındı Bay Pire. “Kimsş, bizi bir yere 

davet etmiyor.”





“Boş ver,” dedi Sıska. “O can sıkıcı tiplerin partisine 

ihtiyacımız yok bizim. Kendi partimizi kendimiz 

yaparız. Biraz küflenmiş peynir, çöp tenekesinin 

etrafından toplayacağımız birkaç hamam böceği, 

üzerine de biraz küf mantarı... Tamamdır işte, al sana 

kocaman bir pasta.”

“Krema da olacak, değil mi?” diye sordu Bay Pire. 

“Çok fazla krema bağırsaklarını bozar seni pire 

torbası,” dedi ve kıkırdamaya başladı Sıska. “Hiç 

kimseye de davetiye falan göndermeyeceğiz. Böylece 

anlayacaklar her şeyi.”

Kahkahalar atan iki aylak fare, koşarak uzaklaştılar.



Jasper ve İncili Peri’nin, Büyük Hala Garnet’in 

dükkânına doğru çıktıkları yolculuk büyük bir macera 

gibiydi. Jubilee Park’ın dışına uçmuşlardı. Yollardaki 

arabaları izleyerek evlerin üzerinden geçmişler ve 

şehir merkezine gelmişlerdi. İkisi de eski belediye 

binasının olduğu yerdeki saat kulesinin oraya 

konmuşlardı.





Jasper daha önce hiç böyle bir yer görmemişti. 

Peri kanatları, sihirli değnekler, peri iksirleri, sihirli 

kremler, pırıltılı iplikler, köşelerde yüksek yerlere 

konulmuş peri tozuyla dolu kutular...





Jasper tam bu kadar fazla şeyin olduğu bir 

nasıl seçim yapabileceklerini düşünüyordu l" 
bir TİRİRİMMM sesi duydu. Büyü 

parıldayan, dev bir toz bulutunun i 

gelmişti.

" M e r f ıa a t a a a l f m l s

diye yüksek sesle selamladı
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Jasper biraz ürkmüştü ve ne diyeceğini bilemiyordu.
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“Merhaba Büyük Hala Garnet,” diye araya girdi 
İncili Peri.

İncili Y e d  Bu Sön miSin? Tıpkı ölf 

iki qöfilnÜqofSun. Nö oklu s&nâ?
&  Ç j

İncili Peri güldü. “Hayır Teyze, ben buradayım! O 

benim arkadaşım Jasper.”



Büyük Hala Garnet, İncili Peri’yi defalarca öptü ve 
birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar.

"<DĞVdili nedenim, geni qöfmek qefeekten
eJ d  eJ eJ eJ

tefi kal çau ve pefi kefe vaf. B if pafça

iğlef miSin?



İncili Peri ve Büyük Hala aileleriyle ilgili son haberleri, 

bir fincan çay eşliğinde birbirlerine anlattılar. Sonra 

İncili Peri, alışveriş listesini teyzesine gösterdi ve 

çok geçmeden dükkânda bulabilecekleri her şey 

paketlenmişti bile. Artık gitmeye hazırlardı.

“Tek eksiğimiz kaldı,” dedi İncili Peri. Bugüne kadar 

yapılmış en büyük ve en güzel doğum günü pastası.”

Ç ö l i I ö  c j ü z ö l ,  k i ö m S S ı  l ö z z ö i î ,  i ç m e  ü  W  s e t f i i ıd eJ <?-
en imSindeıı olsn B ı3 pssts mı?'

d *

“Kesinlikle öyle,” diye cevapladı İncili Peri.

"Bön Sîzin n Jdöljİö B î3 pssts kâzıiBuâc&Jım 
vö onu tam  zam anca özel kölikoptöf 
köcöŞmlö Sizö cföndöföeöŞm. Oluf mu?

eJ cJ e.
İncili Peri ve Jasper, Büyük Hala Garnet’ı da Opalin 

doğum günü partisine davet ettiler ve Jubilee Park’a 

geri dönmek üzere oradan ayrıldılar.





İncili Peri ve Jasper için her şey yolundaydı ancak 

bilmedikleri bir şey vardı. O gün Büyük Hala Garnet’in 

dükkânına onlardan sonra iki ziyaretçi daha gitmişti.

Sıska ve Bay Pire kanalizasyonu kullanarak, şehrin 

altından eski belediye binasının olduğu yere kadar 

gitmiş ve saat kulesine tırmanarak Büyük Hala 

Gamet’in dükkânına girmişlerdi. Bu defa ürkme sırası 

Büyük Hala’daydı.

AMAN TANRIMI Qz :fe töulfl fare, ne

alacaksınız uoksa?





Kısa bir süre sonra Sıska ve Bay Pire, elleri kolları 

kötü kokan paketlerle dolu bir şekilde, Jubilee Park’a 

dönmek üzere yola çıktılar.

Dükkândan ayrılmadan hemen önce Sıska, “Bir şey 

daha var,” dedi. “Pasta istiyoruz.”

“Bugüne kadar yapılmış en büyük ve en kötü pastayı 

istiyoruz,” diye ekledi Bay Pire gözündeki obur 

ifadeyle.
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'İçinde Sümüklü töeek, SâlijSDcjoz ve tjâvfu 

iopek pisimi de olsun mu ?

“Kesinlikle olsun,” dedi Sıska.

T â m â m ,  p 9 . S b 9 . i j i  i j â p ı p  ö z ö l  I ı â l i R o p t ö r 3 
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Fareler, Büyük Hala Gamet’ı kendi yapacakları 

partiye davet ettiler. Ne de olsa pastalarını o 

yapacaktı. Sonra da dükkândan ayrıldılar.



İncili Peri ve Jasper, bütün öğlenlerini, Opal 

mükemmel bir parti hazırlamak için çalışarak 

geçirdiler. Etrafı süslediler, her yere peri ışıkları 

astılar ve gelen misafirleri karşıladılar.

Tüm arkadaşları saklandıkları yerden bir anda 

çıkıp “İYİKİ DOĞDUN!” diye hep bir ağızdan 

bağırdıklarında, Opal gerçekten çok şaşırmıştı.



bardaklarca gazoz içtiler. Eksik olan tek bir şey 

vardı: Doğum günü pastası.

'.r

mam
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Hep birlikte oyunlar oynadılar, tatlılar yediler,



Aynı dakikalarda Sıska ve Bay Pire, tüm zamanların 

en sıkıcı geçen partisindeydiler. Küflenmiş patlamış 

mısırların dizildiği bir ipi gererek süsledikleri, kirli 

yağmur oluğunda oturuyorlardı. Aslında bir parça 

kokmuş peynir ve biraz kanalizasyon suyu vardı 

partilerinde ama bunu paylaşacak bir misafirleri 

yoktu. Neredeyse güneş batacaktı ve pastaları da 

hâlâ gelmemişti.





Opal’in partisinde ise, Jasper nihayet 

onlara doğru uçarak gelen bir helikopter 

böceği görmeyi başarmıştı. Helikopter 

böceği dev büyüklükte bir paket taşıyordu. /  

Böcek yere kondu ve pastanın paketi /  

açıldı. Bu gerçekten çok görkemli bir 

pastaydı ve mumları yanıyord u.^



Opal mumları söndürürken herkes onu tebrik etti. 

Hemen ardından çok büyük bir patlama oldu ve... 

HAYIR, OLAMAZ!

Adeta gökten sümüklü böcek, salyangoz, pire ve 

yavru köpek pisliği yağıyor gibiydi.

“Öğğk, bu iğrenç!!! Herkes kaçsın!” diye bağırdı 

Jasper. Partideki tüm davetliler bir an evvel oradan 

uzaklaşmak için birbirleriyle yarışıyorlardı adeta.



Aynı dakikalarda aylak farelerin partilerine de pasta i: 

getirilmişti. Sıska, heyecanla bekledikleri pastanın 

kremasından bir parça alınca orada da çok büyük bir 

patlama oldu ve... HAYIR, OLAMAZ!

Pembe kelebeklerin uçtuğu bir parıldayan toz 

bulutu her yeri kaplamıştı. Çiçekler ve peri tozları 

her yana dağılmıştı.



“Öğğk, iğrenç!” diye çığlık attı Sıska. Ardından Bay 

Pire ile birlikte, yapabildikleri kadar hızlı bir şekilde 

oradan uzaklaştılar.



Opalin doğum günü partisinden kaçanların hepsi bir 

yöne doğru koşuyorlardı. Sıska ile Bay Pire’de tam 

karşı yönden geliyorlardı ve bu iki grup tam ortada 

karşılaştı. O kadar hızlıydılar ki duramadılar ve 

birbirlerine girdiler.



Kendilerine gelip üzerlerindeki tozları silkelemeye 

başladıklarında, tam orta yerde Büyük Hala Gamet 

belirdi.

İJ jÎ  AKŞAM LAR)! GöÇ t e lim  Sânıfım. â z

i l ö p i l ] i Z  H ö i ö l f ö  d i c i L f O f S l U l l I Z  JdÖÜİÖ ?a
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“Çiçekler aşkına,” dedi İncili Peri. Nefes nefese 

kalmıştı. “Opal için gönderdiğin pasta patladı. İçinden 

de salyangozlar ve sümüklü böcekler ve...”

“Hah! Bu da bir şey mi!” diye araya girdi Sıska. Hızlı 

hızlı soluyordu. “Bizim pastamızdan da korkunç 

çiçekler ve peri tozları...”

" Alık sIı tu tön- Sândım tıı3 uâîîLşlık olmuş. 

Bifilliz iÇill Ijâ’̂ tıcjıin Sillii3.i JdİI3 c ic GfiIlizG
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Büyük Hala Gamet oluşan bu karışıklıktan dolayı çok 

üzgündü. Ama telafi etmek için yapmayı düşündüğü 

bir şey vardı. Sepetini açtı ve sihirli değneğini çıkardı. 

Başının üstüne doğru sallamaya başladı sihirli 

değneğini ve bir gök gürültüsü kadar yüksek çıkan 

sesiyle sihirli cümleleri söyledi.

” İşleri kâfıştıfjım köncfe kata,
Lütfen kizQ Lföni kir parti, ugiü kır pasta!"

dJ



Gökyüzünde parıltılı havai fişekler patlıyordu. 

Bir partide olması gereken bütün yiyeceklerden,
i

sihirli bir şekilde masada belirmişti. Çiçeklerden 

etrafa neşeli melodiler yayılıyordu s^nkl u s *



Jubilee Park sakinleri hayretler içerisindeydi. 

Herkes bağırıyordu: “YAŞASIN!” &  *

Bu, Jubilee Park’ın gördüğü en iyi partiydi. İncili 

Peri ve Opal tüm kalpleriyle şarkı söylüyorlardı. 

Jasper ise Sıska ve Bay Pire ile dans ediyordu. 

Bütün davetliler için mükemmel bir akşamdı.



Misafirler evlerine dağılırken İncili Peri, Büyük 

Hala’ya döndü ve “Çok teşekkür ederim,” dedi. 

Bizim aylak farelerle Jasper’in yeniden arkadaş 

olabileceklerini hiç düşünmezdim.”



" Çunu % unutma İncik Peri, eaer tinlerinin 
şenle arkadaş olmâSını istiyorsan, önce sen 
onlarla arkadaş olmaksın."

Büyük Hala Gamet, yeğeni İncili Peri’yi bir kez daha 

öptü ve küçük bir parıltılı toz bulutu içerisinde 

kayboldu.



İncili Peri son söylediği şeyde, teyzesinin haklı 

olduğunu biliyordu. Dünyadaki en güzel hediye, yeni 

bir arkadaş olabilirdi.


