


elubilee Park’ta  güzel bir 

bahar sabahı yaşanm aktadır 

ve İncili Peri ye beklenm edik 

bir misafir gelir. G ö steriş li 

bir uğurböceği, İncili Peri ye 

Periler Kraliçesi’nden yazılı 

bir mesaj getirm iştir. Periler 

Kraliçesi Emerald, Jubilee Parkj z iya re t edecektir. 

Ü stelik  İncili Peri’nin ünlü, pem be istiridye kabuğu 

evinde bir akşam yemeği yem ek istem ektedir. Bütün 

bunlar İncili Peri’nin yılın perisi seçildiği anlamına 

gelebilir mi d ersin iz?

A ylak  fareler Sıska ve Bay Pire, duydukları bu haberi 

hemen Safir e yetiştirirler. Safir ço k sinsi bir plan yapar. 

A m a cı işleri berbat etm ektir.
-r- •

İncili Föfi vıEn Siliifk maceralarında 
arkadaşlarına katı in.

"Kesinlikle çok güzel ve sevimli." Hera/d Sun

"...esprili bir dil ve eğlenceli bir anlatımla 
zenginleştirilmiş keyifli bir hikaye. Büyüleyici bir 
kitap." Sunday Tasman/an.
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Jubilee Park'ta güzel bir bahar sabahı 

aşanıyordu. Park perisi İncili Peri; çiçekler 

açsın, yapraklar daha parlak görünsün, 

ıer şey yolunda gitsin diye oradan oraya 

uçuşuyordu.



En iyi arkadaşları çöl perisi O p al ve elf Jasper 

ile birlikte sabah çayı içip kek yiyeceklerdi. 

Tam m asaya oturdular ki, İncili Peri kapısında 

hiç alışkın olm adığı bir misafir gördü. Bu 

misafir gerçekten çok görkemli görünen bir 

uğurböceğiydi. Altın sarısı kanatları, güneşte 

parlayan küçük elmas taşları gibi beneklerle 

doluydu. İncili Peri daha önce hiç böyle bir 

uğurböceği görmemişti.

"Günaydın," diye fısıldadı uğurböceği. "Park 

perisi İncili Peri'ye iletmem gereken bir not

var."

kendini tanıttı İncili Peri





Uğurböceği çantasını karıştırdı ve 

kenarlarındaki püsküllerle süslenerek kıvrılmış 

bir not kâğıdı çıkararak İncili Peri'ye verdi.
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'Y ıld ızlar ve a y  ışığı aşkına!" diye heyecanla 

çığlık attı İncili Peri.

V a y  be!" diye şaşkınlığını dile getirdi O p al. 

'Bu çok heyecan verici," dedi Jasper.

Ve," diye lafa girdi uğurböceği, "Periler 

Kraliçesi Emerald akşam yemeğini senin 

meşhur pembe 

istiridye kabuğ 

evinde 

memnun 

olacaktır 

İncili Peri," dedi.





İncili Peri uğurböceğine kibarca teşekkür etti 

ve onun uçuşunu izledi bir süre. Olanlara 

inanamıyordu, gelen notu bir kez daha okudu. 

Periler Kraliçesi daha önce Jubilee Park'a hiç 

gelmemişti.

Bahse girerim, sen yılın perisi seçileceksin/' dedi 
Opal.

Ben mi? Yılın perisi mi?" diye heyecanla 
tekrarladı İncili Peri. "Bu gerçekten olabilir mi
dersin?"

Tabii ki dostum!" dedi ve heyecanla ellerini çırptı 
Jasper.

İncili Peri evinin içine şöyle bir göz attı. Her 
zamanki gibi ortalık dağınıktı. "Dallar ve 
yapraklar aşkına!" dedi İncili Peri. Bir an evvel 
önlüğünü üzerine geçirmeliydi. "Eğer Periler 
(raliçesi Emerald bana akşam yemeğine 

gelecekse, bir an önce yiyecek bir şeyler 

hazırlamaya başlamalıyım."
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O p al ve Jasper uçarak Jubilee Park sakinlerine 

bu yeni haberi ulaştırdılar. Keseli sıçan ailesi, 

anne ördek ve yavruları, kurbağalar ve diğer 

birçok Jubilee Park sakini parktaki bir ağacın 

altında toplanmışlardı.



»izim tahminimize göre İncili Peri yılın perisi 

eçilecek," dedi O p al yüksek sesle. "Ve bahse 

girerim ki çok büyük bir ödül alacak."

Herkes çok heyecanlanmıştı.

A yrıca Periler Kraliçesi Emerald onu ziyarete 

aelivor."

I w  I I I
kes bağırıyor ve oradan oraya koşturuyordu, 

/aş yavaş herkes bir yana dağıldı çün1 *’ 

)acak çok işleri vardı. Periler Kraliçesi'nin1 

retine hazırlanm ak kolay iş değildi.



O p al ve Jasper da hazırlanm ak üzere evlerine 

gittiler.

Bütün bu heyecan dalgası içerisinde, Jubilee 

Park sakinlerinden hiçbiri, aylak fareler Sıska 

ve Bay Pire'nin çimenlerin arasından olan 

biteni gizlice izlediklerini fark etmemişti.

"Safir bu olanları duyana kadar bekleyin 

bakalım !" dedi Sıska ve Bay Pire'yle birlikte 

Safir'in evine doğru koşmaya başladılar.
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"BU HİÇ ADİL DEĞİL!!" dedi, sinirden 

botlarının topuklarını yere vuruyordu. "Yılın 

perisi ben olmalıyım. Periler Kraliçesi Emerald 

benimle akşam yemeği yemeli!"

O  sırada Safir'in aklına çok sinsi bir plan geldi. 

"Belki de Büyük Hala Garnet'ı ziyaret etmenin 

tam zam anıdır," dedi ve yaram az yaram az 

kıkırdadı.

"Seninle gelmemizi ister misin? Yani bize ödül 

vereceksen gelebiliriz," dedi Sıska.

"Biraz kokmuş peynir ve küflenmiş ekmek! 

Immm, harika!" dedi ve şişko karnını kaşıdı 

Bay Pire.

"Yılın perisi seçilirsem, istediğiniz bu şeylerden 

her gün veririm size," dedi Safir ve kurnaz bir 

gülücük attı.

Safir çok öfkeliydi.
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Jubilee Park sakinleri, bütün öğlen çalıştılar.Her 

şey mükemmel görünsün istiyorlardı.

O p a l, çöl 

bahçesini 

süpürdü.

Kurbağalar, zam bak 

yapraklarıyla etrafı 

süslediler.

Jasper, içinde yaşadığı 

posta kutusunu 

yeniden boyadı.



Silky ve Sulky tam 

Periler Kraliçesine 

göre bir ağ 

ördüler.

Anne ördek, kendini ve 

yavru ördekleri tüyleri 

I »adayana kadar köpüklü 

uyla yıkadı.

Keseli fareler topladıkları 

fındık kabuklarıyla süsler 

hazırladılar.
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İncili Peri ise istiridye kabuğu evinin içinde 

arı gibi çalışıyordu. Tozları almış, ortalığı 

toparlamış ve akşam yemeği için bir şeyler 

pişirmişti. Şimdi de Periler K raliçesin i nasıl 

karşılayacağına karar vermeye çalışıyordu.

"İyi akşam lar bizim asil ve sih irli... eee..." 

"Merhaba Periler Kraliçesi Emerald, 

majesteleri... ımmm..."

"Yapraklar ve çiçekler aşkına!" dedi İncili Peri.





Safir ve aylak fareler, Büyük Hala Garnet'ın, 

eski saat kulesindeki dükkânına varm ışlardı.

"Merhaba Büyük Hala Garnet," dedi Safir 

sevimli bir ses tonuyla.

Ooo, S â v c jik  Çâfii3. Bıı tıö Süfpfiz! Dur3 t&kâ

özlöfitıclö Bâlâ o teulaz ıgık vsı3 mı ?

ım

c
e,

"Yoo, hayır!" dedi Safir. "İncili Peri yılın perisi 

seçilecekmiş diye duydum. Bu çok güzel bir 

haber, öyle değil mi? O  yüzden ona bir hediye 

alm ak istiyorum. Boynuna bağlam ası için güzel 

bir eşarp alabilirim ."

Bu çok dikel. Mâ kaçla? Ja UüŞüneâliSîn. Peb 
[|;J[}'|i iöi]qî ttilioîl] 6c]âfSi]j? PâmpĞ ijci clâ müv?
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"İncili Peri, kenarları ipekli, turuncu renkli ve 

üzerinde mavi puantiyeleri olan bir eşarbı 

beğenir bence," dedi Safir. "Böyle bir eşarp 

var mı bu dükkânda?"



Büyük Hala Garnet eşarbı aram ak için içeri 

gittiğinde aylak fareler Sıska ve Bay Pire ortaya 

çıktılar ve dükkândaki dolapları karıştırmaya 

başladılar.

"Acele edin! Çabuk olun!" diye söylendi Safir.

Bir süre sonra aylak fareler, dolaplardan 

birinde aradıkları şeyi buldular. Bir kavanozdu 

aradıkları. İçinde parıl parıl parlayan, mor 

bir tozun olduğu kavanoz. Fareler kavanozu



kucakladılar. Safir'de onları kapıya doğru hızlıca 

itti ve arkalarından kendisi de dükkândan çıktı. 

Kahkahalar içerisinde uzaklaştılar.

Büyük H ala Garnet eşarpla birlikte içeriye geri 

döndüğünde, kimsenin olm adığını gördü ve çok 

şaşırdı.



İncili Peri akşam yemeği için gereken son 

hazırlıkları da tamamlamak üzereydi. Üzerini 

gül yapraklarıyla süslediği küçük kekler, peri 

ekmeği, minik kurabiyeler ve güzel bir pasta 

yapmıştı. İçecekler de hazırdı.



Artık giyinme zam anı gelmişti. İncili Peri tam 

en güzel elbiselerinden birini giyecekken, 

evinin içine mor, parıldayan toz tanecikleri 

doluşmaya başladı.

"Dalgalar ve denizler aşkına, sanki... sanki..." 

Esnemeye başlamıştı İncili Peri. Birdenbire 

kendini çok yorgun hissetmişti. "Sanırım 

b ira z... dinlensem... iy i... Zzzzz." İncili Peri 

yatağının üzerinde uyuyakalmıştı.



Jubilee Park'a akşam karanlığı çökmüştü. Herkes 

karşılama alanında toplanmıştı ve en iyi duruşlarını 

göstermeye çalışıyorlardı. Periler Kraliçesini görecek 

olmak onları çok heyecanlandırıyordu.

Dört tane çok güzel görünen kelebek, çiçeklerden 

yapılmış trompetlerini çalarak Periler Kraliçesinin 

gelişini haber veriyorlardı.

$6
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İkişerli sıra olmuş uğurböcekleri, parıl parıl 

parlayan kanatlarıyla gökyüzünden indiler. 

O nların arkalarından, gökkuşağı tozu 

içerisinde, parıldayan yeşil elbisesi ve gösterişli 

tacıyla Periler Ülkesi'nin en muhteşem perisi, 

Periler Kraliçesi Emerald geliyordu. Saçları, 

batan güneşte yakut kırm ızı^ gibi parlıyordu.





"İyi akşamlar sevgili arkadaşlarım/' dedi Periler 
Kraliçesi. Sesi yaz yağmurunun gül yapraklarının 
üzerine düşüşünü andırıyordu.

"İyi akşamlar majesteleri/' diye hep bir ağızdan 
cevap verdiler ve Periler Kraliçesi'nin önünde 
reverans yaptılar. (O esnada iki ördek yavrusu 
yuvarlanmıştı ama neyse ki Periler Kraliçesi bunu 
fark etmiş gibi görünmüyordu.)

"Evet, şimdi... Park perisi İncili Peri bir adım öne 
çıkabilir mi lütfen?"

İyi ama ortada çok can sıkıcı bir durum vardı. Hiç 
kimse İncili Peri'nin nerede olduğunu bilmiyordu. 
O  hiçbir yere geç kalmazdı. Hele Periler 
Kraliçesi'ni bekletmesi imkânsızdı.

"İncili Peri burada değil mi yoksa?" diye sordu 
Periler Kral içesi kibar bir şekilde. "Onunla 
görüşmeyi gerçekten çok istiyordum."

Herkes fısıltıyla konuşmaya başladı. İncili Peri 
nerede olabilirdi ki?





"W rakk! İşte İncili Peri geliyor!" diye bağırdı 

kurbağalar. İncili Peri öyle hızlı uçuyordu ki, 

Periler K raliçesin in  gözü önünde ancak yere 

toslayarak durabildi.

"Piuvvv, işte geldim buradayım !" dedi.

"Hımm, sanırım biraz geç kaldın," diye 

yanıtladı Periler Kraliçesi Emerald.

"Hiç sanmam. Ben geç kalmadım, siz erken 

geldiniz," dedi İncili Peri.

Herkes şaşkın şaşkın izliyordu olanları. Bu nasıl 

bir saygısızlıktı böyle! Periler Kraliçesi Emerald 

tüm bu olanlara rağmen nazikçe gülümsedi 

ve minik bir tacı İncili Peri'nin kafasına doğru 

uzatarak, "Periler Ülkesi'nin kraliçesi olarak

açıklamaktan gurur duyarım ki, sen yılın
• • // perısı-
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"Biliyoruz herhalde!" dedi İncili Peri. "Hadi 
am a. ödülüm nerede benim?"

A A A H H !

Bu, İncili Peri'nin kaba davranışlarının en 
tepeye varmış haliydi. Herkes şok olmuştu. İncili 
Peri böyle davranacak bir peri değildi.



Tam o sırada, Periler Kraliçesini daha iyi 
görebilmek için şapkalı mantarın üzerine tırmanan 
bir yavru ördek, dengesini kaybetti ve İncili Peri'nin 
üzerinde düştü. Yavru ördek İncili Peri'nin kolyesini 
koparmıştı. Diğerlen biran için dönüp baktıklarında 
İncili Peri'nin yerinde duran kişinin aslında Safir

olduğunu gördüler. BU O LA M A Z !
/O





Safir, İncili Peri'nin kılığına girmiş ve herkesi aptal 

yerine koymuştu. Ençokda Periler Kraliçesi Emerald'ı 

kandırmıştı. Periler Kraliçesi, sihirli değneğiyle 

Safir'i yakaladı ve kanatlarını buruşturdu. Safir'in 

kanatlarının düzelmesi bütün bir yıl boyunca 

sürebilirdi. Bundan böyle gitmek istediği yerlere, 

özellikle evine gitmeşi epey zaman alacaktı.
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Büyük Hala Garnet gelmişti

"Sevgili Garnet!" diye gülümsedi Periler 

Kraliçesi. "Gidelim ."







Periler Kraliçesi, İncili Peri'nin evine girdiği zaman 

kendisi için hazırlanan bütün yiyeceklerin yendiğini 

gördü. Onları yiyen aylak fareler ise çoktan toz 

olmuşlardı.

Zavallı İncili Peri ise, sihirli uyku tozu yüzünden 

mışıl mışıl uyuyordu. Periler Kraliçesi Emerald si

hirli değneğini kullandı ve gökkuşağı renklerinden 

oluşan bir bulut, odanın içerisine süzüldü. Ardından 

Periler Kral içesi bir şarkı söylemeye başladı. Bu 

daha önce hiç duyulmamış büyüleyici bir şarkıydı.

Uyan yılın perisi İncili Peri,

Pırıl pırıl bakışlarını göster, aç gözlerini,

Güzel olan bir sürü şey burada bekler seni 

Yılın perisi seçildin sen İncili Peri.

İncili Peri uyandı ve gözlerini ovuşturdu. Karşısında 

gördüğü görkemli perinin Periler Kraliçesi olduğunu 

anlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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Periler Kraliçesi Emerald, İncili Peri'nin elini tuttu ve 
onu, hâlâ bekleşen Jubilee Park sakinlerinin olduğu 
karşılama alanına götürdü.

"İncili Peri, sen çok kibar, sevgi dolu ve yardımsever 
bir pensin. Seninle gurur duyuyoruz," dedi Periler 
Kraliçesi Emerald. Yılın perisi için hazırlanan tacı 
İncili Peri'nin kafasına taktı. (Taç İncili Peri'nin 
mutfak önlüğüyle gayet uyumluydu.)

Herkes en gözde perileri olan İncili Peri'yi 
tezahüratlarla kutlamaktaydı: HIP HIP HOORAY 
HOORAY

Opal ve Jasper birbirlerine sarıldılar. Sevdikleri 
arkadaşları İncili Peri adına çok mutlulardı.

"Senin için özel bir hediye hazırladım. Bu hediye, 
dünyadaki diğer tüm park perilerini ziyaret etmeni 
sağlayacak bir davetiyedir," dedi Periler Kraliçesi 
Emerald. Uğurböceklerimden biri seni ve eşyalarını 
taşıyacak. Akşam yemeğimizi yedikten sonra yola 
çıkabiliriz. Sevgili kelebeklerim, akşam yemeğimizi 
hazırlayabilir misiniz?"



\
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Kelebekler uçuşmaya başladılar ve kısa bir süre 
sonra şapkalı mantarların üzerleri, ziyafet masası 
gibi donatılmıştı. Neler yoktu ki; kristal sürahilerde 
meyve suları, şeker kaplı ve lezzetli çiçek yaprakları, 
çiçek tozları ve tabii ki nefis kelebek kekleri...





G eç saatlere kadar yiyip  içtiler. Sonra Periler 
Kraliçesi Emerald, İncili Peri'ye döndü ve 
"Sevgili İncili Peri, artık gitme vaktimiz geldi," 
dedi.

"İncili Peri arkadaşlarını öptü. O p al, Jasper ve 
Büyük Hala G am et'a sıkı sıkı sarıldı. Ardından 
Periler Kraliçesi'nin elini tuttu.

"Yapraklar ve dallar aşkına," dedi İncili Peri. 
Gözlerinde yaşlar birikmişti. "Hepinizi çok 
özleyeceğim. Yakında görüşeceğiz."

"Elbette görüşeceksiniz," diye tamamladı 
Periler Kraliçesi.

Periler Kraliçesi Emerald ve İncili Peri, 
uğurböceklerinin sırtlarına oturdular ve 
gökyüzüne doğru süzüldüler.
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İncili Peri, parlak güneşe doğru uçarken 

hissediyordu ki, nereye giderse gitsin, Jubilee 

Park'ta yani kendi evinde olduğu kadar mutlu 

olam azdı.

ra
Hoşça kal İncili Peri, yılın perisi! Um arız senin 

için macera dolu, güzel bir aezi olı




