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Konuşkan, süslü ve bir o kadar da korkak Ada ise gruptaki en çalışkan peridir. Defne’nin arkadaşı ve Zeynep’in küçük kız kardeşi olan Ada’nın bileğinde on farklı renkte boncuktan oluşan bir bilekliği vardır. Sihir yapmak istediğinde, bilekliğini çevirerek sihirli sözcükleri söyler ve sihir gerçekleşir.
Ada’nın bir başka olağanüstü yeteneği daha vardır… Ada hayvanlarla konuşabilir.

Gruptaki en becerikli peri yaratıcı, obur ve utangaç 

Defne’dir. Ada ve Zeynep adında iki arkadaşı olan 

Defne’nin içinden büyük küçük her türlü objeyi 

çıkarabildiği sihirli, küçük bir de çantası vardır. 

Ayrıca sihirli güneş gözlüklerini taktığı zaman 

görünmez olabilir! 

Sportif, sakar, aklı havada olan Zeynep perilerin en 
cesurudur. Defne’nin arkadaşı ve Ada’nın kız kardeşidir.
Zeynep’in tulumunun cebinde renkli tebeşirleri vardır. 
Sihir yapmak istediğinde yerlere veya duvarlara gerçek 
olmasını istediği şeylerin resmini çizer ve çizdiği şeyler 
sihirli bir şekilde gerçekleşir. Yere bir seksek oyunu 
çizdiğinde ve içine zıpladığındaysa gökyüzüne kadar 
uçabilir.

Defne

Zeynep 

Ada

Küçükperiler
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İçindekiler
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Birkaç gün içinde Sincaplar Okulu’nda Cadılar 
Bayramı kutlamaları başlayacaktı. Bu büyük güne hazırlanan 
öğrenciler okul bahçesini süslemek için seferber oldular. 
Zeynep bir merdivenin üzerine çıkmış, tek ayak üstünde 
durarak bir ağacın dalına büyük, turuncu, balkabağı şeklinde 
balonlar asıyordu. Aniden bir rüzgâr çıktı ve balonlar tehlikeli 
bir şekilde Zeynep’in etrafına uçuştu. O sırada merdiven de 
sallanıyordu !
« Aaaahh ! » diye çığlık attı Zeynep ve bir ağaç dalına tutundu.
« Balonlar ! » dedi müdür yüksek sesle.
Balonlar için çok geçti. Zeynep onları elinden kaçırmıştı ve 
çoktan gökyüzünde onlarca balkabağı uçuşmaya başlamıştı.

Uçan
balkabakları
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« Özür dilerim. Ben… ben onları yakalayacağım.» diye söz 
verdi küçük peri.
« Peki nasıl ? » diye homurdandı müdür. « Sen uçmayı bili-
yor musun ? »
Müdür Zeynep’in felaketler kraliçesi olmasının yanı sıra peri 
akrobasi şampiyonu da olduğunu nereden bilecekti. Zaten 
kız kardeşi Ada ve arkadaşı Defne dışında kimse bilmiyordu. 
Peri olduğu bir sırdı.
« O balonları asla yakalayamazsın. »  diye söylendi müdür 
uçarak uzaklaşan balonlara bakarken.
Gerçekten de Zeynep kafasını kaldırıp balonlara bakmak-
tan başka bir şey yapamadı. Sonra gözleri kız kardeşi Ada’yı 
aradı.
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Durum anlaşıldı: Balonların yönünü değiştirmek gerekiyor-
du. Ada sihirli bilekliğini çevirdi ve aklına gelen ilk sihirli 
sözcükleri söyleyiverdi.

İşe yaramadı. Fırtına çıktı ve rüzgâr bütün partiyi alt üst etti.
Fırtına aniden bütün bahçeyi sardı. Duvarları süslemek için 
hazırlanan boya kutuları paldır küldür sesler çıkararak dev-
rildi.
« Neler oluyor? » diye arkasına baktı müdür.
Boya kutusu bir öğretmenin kafasına düşmüştü. Bir süre 
sonra da öğrencilerin renkli ayak izleri bütün bahçeyi sardı. 
Zeynep için hareket zamanıydı.
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Küçük peri biraz uzaklaştı. Renkli tebeşirlerini çıkarıp yere 
büyük bir seksek oyunu çizdi. Sonra karelerin içine tek ayağı 
havada birer birer atladı. « Bir, iki, üç, gökyüzüne uç ! » 
Son kareye zıpladığında ise peri kanatları belirdi ve gökyü-
züne uçuverdi.
Zeynep uçmaya bayılır ve ne zaman gökyüzüne uçsa bulut-
larla oynardı ama şimdi buna vakit yoktu. Kimse gökyüzüne 
bakmadan balonları geri getirmesi gerekiyordu.
Balonlar çok uzakta değildi. Zeynep birkaç kez kanat çırp-
tıktan sonra gökyüzünde balonların yanına ulaşmıştı. 
« İşte yakaladım ! » dedi balonları tek tek toplarken.
Rüzgâr her şeyi uçuruyordu. Yapraklar yağmur gibi yere dü-
şüyordu. Büyük toz bulutları etrafta dolaşıyordu. Aniden 
müdürün burnuna bir şey dokundu ve gıdıklandı.
« Hapşuuuu ! » diye yüksek sesle hapşırdı. Öğrencilere de 
bulaştı ve onlar da bir bir hapşırdılar. Tam bir hapşırma 
konseri ! 
Ada gökyüzüne baktı. Zeynep sessizce balonları astığı ağacın 
arkasına iniyordu.
Görev tamamlandı ! Ada diğer bir görev için bilekliğini çe-
virebilir ve rüzgârı durdurabilirdi. 
« Bakın ! Zeynep balonları asıyor ! » dedi Ada. 
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« Rüzgâr onları bize doğru uçurmuş, » dedi Zeynep. « Hepi-
niz çok meşguldünüz ve ben de balonları aramaya başladım. 
Bir çalıya asılı kalmışlar. »
Müdür inanmıştı ama Ceyda burun kıvırdı. Zeynep onu al-
datamamıştı.
« Balonları uçarak topladığını söylesene ! » dedi Zeynep’e. 
Zeynep şaşırmış gibi yaparak gökyüzüne baktı.
« Uçarak mı ? »
Müdür gülümseyerek Ceyda’ya yaklaştı.
« Tamam Ceyda, sen hayal görmüşsün. »
« Hayır ! » diye haykırdı Ceyda. « Zeynep uçabiliyor. O bir 
peri ! »
Ada üzüldü. Daha dikkatli olmaları gerekiyordu. Peri ol-
dukları bir sırdı ve Ceyda bu sırrı açığa çıkarmak için gün 
boyu casusluk yapıyordu.
Ada sihirli bilekliğini çevirdi ve rüzgâr yeniden esmeye baş-
ladı. Rüzgâr esti, esti, esti ve Ceyda’yı havaya doğru savurdu.
« Aaaaaaa ! » diye bağırdı Ceyda.
Müdür kahkahalarla güldü.
« Görüyorum ki sen de uçabiliyorsun. Senin bir peri oldu-
ğunu düşünebilir miyim ? »
Ceyda bunu hiç de komik bulmamıştı.
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Ceyda eninde sonunda Ada ve Zeynep’in peri olduğunu is-
patlayacaktı. Bunu yapacağına yemin etti.
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