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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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Bu yıl Ada, Defne ve Zeynep uzun zamandır hayali-
ni kurdukları dans kursuna kayıt oldular. Bale kıyafetlerini 
özenle seçtiler; pembe bir tayt, tülden yapılmış bir etek, v 
yaka bluz ve bale ayakkabıları. 
Defne ve Ada upuzun olan saçlarını aynı model topuz yaptılar.
Öğretmenleri Zarife Hanım onları tebrik etti : « Mükem-
melsiniz ! »
« Ben nasılım, Zarife Hanım ? » diye seslendi Ceyda.
Yepyeni beyaz bale elbisesi ile Ceyda önlerinden geçti.
« Tüh, » dedi Ada. « O da mı burada? » 
Eğer Ceyda da aynı dersteyse küçük perileri rahatsız edeceği 
kesindi.

Havada
dans
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Doğrusunu söylemek gerekirse üç arkadaş bu durumdan 
pek memnun olmadılar.
Bu meraklı kız gün boyu Ada, Defne ve Zeynep’in peri ol-
duklarını ispatlamak için casusluk yapıyordu.
Onlar gerçekten küçük birer peri fakat bunu kimsenin bil-
memesi gerekiyor. Bu onların sırrı !
« Haydi derse küçük hanımlar, » dedi Zarife Hanım.
Dansçılar aceleyle duvardaki uzun tahta çubuğun önüne sı-
ralandılar. Ders başladı.
Küçük kızlar bacaklarını yukarı kaldırdılar, parmak uçların-
da dönmeye ve yürümeye çalıştılar.
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Defne biraz yorulmuştu. Tüm bu egzersizler onun karnını 
acıktırdı. Bir çöreği olsa çok iyi olurdu.
Ada çok çevikti ve bacaklarını rahatlıkla yukarı kaldırıyordu.
Ada’nın kız kardeşi Zeynep ise üç küçük perinin en spor-
tif olanıydı. Bacaklarını esnetip kaldırabiliyor ve hızla 
dönebiliyordu.
Zeynep’in yanında dans eden Ceyda ise onun gibi dans 
etmeye hatta onu geçmeye çalışıyordu. Zeynep bir figür 
yaptığında Ceyda iki kez yapıyordu. Bu kez Zeynep de üç 
kez yapmaya çalışıyordu. Aralarında bir yarış başlamıştı.
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Tüm dansçılar gruplara ayrıldığında Ceyda ve Zeynep hâlâ 
Zarife Hanım’ı etkilemek için çabalıyorlardı. Zeynep dik-
kat çekmek için salonda dönerek dans ediyordu. Ceyda ise 
onun yaptıklarının iki katını yapmaya çalışıyordu.
« Ceyda’ya bakın ! » dedi küçük bir kız. « Adeta uçuyor gibi ! »
« Ah hayır, burada uçabilen biri varsa o da benim ! » dedi 
Zeynep soyunma odasına doğru giderken.

Hemen renkli tebeşirlerini çıkarttı ve yere bir seksek oyunu 
çizdi : « Bir, iki, üç, gökyüzüne uç ! » diyerek çizdiği kare-
lerin içinde zıplamaya başladı. Son kareye zıpladığında sır-
tında peri kanatları beliriverdi ve havalanmaya başladı. Peri 
kanatlarını kıyafetinin içine gizleyerek salona geri döndü. 
Kanatlarını kimseye fark ettirmeden kelimenin tam anla-
mıyla muhteşem bir dans gösterisi sergiledi.
Küçük dansçılar şaşkınlıkla « Vaayyy ! » dediler.
« Hile yaptı, » dedi Ceyda, « o bir peri ! » diye sinirle haykırdı.
Tabii ki kimse ona inanmadı. Zeynep ise gittikçe daha güzel 
dans ediyordu. Ada ve Defne, Zeynep’in biraz abarttığını 
düşünüyorlardı. Böyle devam ederse sorun çıkabilirdi.
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Neyse ki Defne’nin aklına bir fikir gelmişti. Küçük çantasını 
kurcalamak için soyunma odasına doğru gitti. İşe yarar bir 
şeyler bulabileceğinden emindi. Bir ip, hayır, bir akordeon, 
bu da olmaz, bir örümcek, bir pasta, mmm, leziz !
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İşte ! Defne iki tane yay buldu. Hemen onları ayakkabıları-
nın altına takarak salona geri döndü. 
Zeynep’in yanına geçip sihrini gerçekleştirmeye hazırlandı.
Defne başlangıçta biraz tedirgindi ama sonra yaylı ayakkabı-
larını kullanabilmeyi başardı. Dans etmeye başladı ve zıpla-
dığında arkadaşı kadar yükseğe uçabildi.
Zeynep durdu, şok olmuştu. Defne nasıl bu kadar iyi dans 
edebilir, üstelik uçmayı bilmiyorken ?
Zarife Hanım alkışladı, diğer öğrenciler de. Sadece Ceyda 
şüpheli gözlerle bakıyordu.
« Bu onlar için çok kolay çünkü onlar peri, » diye mırıldandı.
Defne, Ceyda’nın yanına gidip ona göz kırptı ve :
« Sırrımızı öğrenmek ister misin? » dedi.
Ceyda kulaklarına inanamadı : Sonunda Ada, Defne ve Zey-
nep gerçeği söyleyecek !
Defne ayakkabısının altını kaldırdı ve yay neredeyse Cey-
da’nın burnuna değiyordu.
« İyi fikir, değil mi ? » dedi Defne.
Ceyda yayları görünce sinirden yumruklarını sıktı.
« Ben gerçeği biliyorum, » dedi ve koşarak salondan çıktı.
Defne « Ohhh ! » dedi. Ucuz kurtulmuşlardı ama gerçek olan şu 
ki Zeynep bir sonraki derste de sihir yapmaya devam edecekti.
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