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Dolu Hortumu

Ejderhalar adasında çok güzel bir gün başlıyordu. 
Sabahın bu erken saatlerinde kuşlar cıvıl cıvıl 
cıvıldıyor, deniz ve güneş pırıl pırıl parlıyordu.
Baba Magnus havayı koklayarak, “Ay, ayyy!“ diye 
sevinç çığlıkları ata ata, “Bu sene, resimlerdeki kadar 
güzel bir yaz olacak dedi!“
Anne Mette de, “Hadi, o zaman bugün kumsala 
gidelim!“ diyerek piknik sepetini hazırlamaya 
başladı.
Magnus deniz havlularını ve güneş şemsiyesini, 
Kokosnuss da bir kova ve bir kürek taşıyordu. 
Kumsal henüz boştu, fakat zaman ilerledikçe başka 
ejderha aileleri ve ada sakinleri de onlara katıldılar. 
Daha sonra küçük ateş ejderhası Kokosnuss’un
en iyi arkadaşları oklu kirpi Matilda ve obur ejderha 
Oskar da geldiler.
Üç arkadaş önce kumda derin bir çukur kazdılar, 
sonra da çukurdan denize kadar giden bir kanal 
açtılar. Sahile vuran her dalgayla çukurun içine su 
doluyordu.

6



9

“Gittikçe de büyüyor,“ dedi Kokosnuss.
Matilda ekledi: “Bana sorarsanız gittikçe de 
yaklaşıyor.“
Matilda haklıydı. Gerçekten de bu garip şey döne 
döne sahile yaklaşıyor, denizin kabarmasına ve 
dalgaların büyümesine neden oluyordu.
Bu arada diğerleri de bu garip şeyi fark etmişlerdi. 
Magnus ve Mette, güneş şemsiyesinin altından, 
gördüklerine inanamayarak bakıyorlardı.
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“Şimdi bizim kendimize ait özel bir havuzumuz 

var!“ diye sevinçle bağırdı Kokosnuss.

Aynı anda küçük ejderha ufukta garip bir şey gördü. 

Gördüğü hareket eden bir çizgiye benziyordu.

“Şuraya bakın!“ diye seslendi.

Matilda gözlerini ovuşturarak baktı: “Uçan bir 

ejderhaya benzemiyor.“

Oskar da, “Oradan oraya komik bir şekilde

uçuyor,“ dedi.
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Kokosnuss, Matilda ve Oskar merakla dışarıya 
bakıyorlardı.
Dev hortum şimdi kumsala ulaşmıştı. Kumları alt 
üst ediyor, palmiyeleri yerlere kadar eğiyordu. Bir 
palmiye topraktan sökülmüş, havaya savrulmuş 
uçuyordu. Hortum şimdi mağaraya doğru geliyordu.
“Saklanın!” diye bağırdı Kokosnuss.
Arkasından da fırtına mağarasının önünde binlerce 
dolu tanesi çat pat diye gürültü çıkararak yere 
düşmeye başladı. Bazıları mağaranın içine 
kadar giriyordu.  
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Aniden, hafif başlayıp gittikçe çoğalan, sonunda 
da güneş şemsiyesini yerinden sökecek kadar 
kuvvetlenen bir rüzgâr çıktı. Magnus bir taraftan 
şemsiyeyi tutmaya çalışırken, diğer taraftan 
bağırıyordu: “Kokosnuss, çabuk eşyaları toplayın, 
eve gidin! Bu bir hortum, çok tehlikeli!”
Kokosnuss hayretle, döne döne sahile yaklaşan
dev koyu renkli şeye bakıyor ve işte bu gerçek bir 
hortum, diye düşünüyordu.
Birdenbire koluna bir şey düştü. “Aaaa! Bu da 
neyin nesi derken,” küçük ejderha hemen önünde, 
kumun üstünde duran bir buz parçası gördü.
“Aahh!” diye bağıran Matilda da kafasını 
ovuşturuyordu.
Derken bir buz parçası daha düştü!
“Uzaklaşalım buradan!” diye bağırdı Oskar. 
“Bunlar dev dolu taneleri!”
“Çabuk fırtına mağarasına!” diye seslendi Mette.
Saniyeler içinde hepsi eşyalarını toplayıp yüksekteki 
fırtına mağarasına kaçmışlardı. Oh, ne şans, şimdi 

burada güvendeyiz, diye düşündüler.
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Kokosnuss, Matilda ve Oskar büyük ejderhanın 
arkasına saklandılar.
Hortum ıslık çalarak, uğuldayarak ortalığı birbirine 
katıyordu. Kokosnuss bir an düşündü, acaba hortum 
mağaranın içine de mi girecekti.
Bu da neydi? Sanki kahkahaya benzer bir ses 
duydular ve birdenbire bir sessizlik oldu ve her şey 
duruldu. Hortum yok olmuştu. Ejderhalar dikkatle 
dışarıya baktılar. Yer dolu taneleri ile kaplanmış,
bazı ağaçlar yerlerinden sökülmüştü. Fundalık 
ve çalılıklar da zarar görmüştü. Ama sanki hiçbir 
şey olmamış gibi gök yine masmaviydi ve güneş 
parlıyordu.
“Şuraya bir bakın!” diye seslendi Matilda 
ve eliyle Gökdelen Dağları’nın yönünü gösterdi. 
Bu dağlar, Ejderhalar adasının en yüksek dağlarıydı.
“Hortum Gökdelen Dağları’na doğru gidiyor,” dedi 
Kokosnuss.
“Bu bildiğimiz hortumlardan değildi,” diye açıkladı 
dede Jörgen, “Bu hava cadısı Gula’nın dolu 
hortumuydu.”
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Dede Jörgen alnını kırıştırarak, “Cadı Gula’yı yenmek 
mi? Mümkün değil! O her türlü hileyi ve kurnazlığı 
bilir,” dedi.
Aynı anda gök gürledi ve mağaranın girişinde
şakır şakır yağmur yağmaya başladı.
“Yine başladı,” diye mırıldandı Magnus.
Mette  üzüntüyle, “Yazık oldu güzel yazımıza!” dedi.
Kokosnuss hayretle sordu: “Bütün yaz boyunca 
mağaralarda oturup cadının gitmesini mi 
bekleyeceksiniz?”
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Fırtına Geliyor

“Ben daha çocukken bir kere cadı Gula buralara 
gelmişti, çok korkunçtu...” diye anlatmaya başladı 
dede Jörgen: “Haftalar boyunca güzel adamızdan 
fırtına, kasırga ve rüzgâr eksik olmadı.”
Birden Matilda bağırdı: “Bakın, Gökdelen Dağları’nın 
orada da fırtına oluyor!”
“Aynı o zamanki gibi,” diye içini çekti dede Jörgen, 
“Bu yaz da suya düştü.”
“Biz bu cadıyı kovabiliriz!” diye diklendi Kokosnuss, 
“Hepimiz birlikte ateş püskürtürsek mutlaka korkup 
kaçar.”
“Cadı Gula bir ejderhayı yıldırım hızıyla bir dolu 
tanesine dönüştürebilir. Ben bunu kendi gözlerimle 
gördüm!” diye cevapladı dede Jörgen.
Magnus, Mette ve diğer ejderhalar, hepsi korkuyla 
titrediler. Çünkü hiçbir ejderha bir dolu tanesine 
dönüşmek istemezdi.
“Ama biz bir yolunu bulup zekice onu yenebiliriz!” 
dedi Kokosnuss.
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“Bir dolu tanesine dönüşmekten daha iyidir,” diye 
homurdandı İngmar Amca.
“Ayrıca yağmur şemsiyeleri de var,” diye ekledi 
Magnus.
Kokosnuss biraz düşündü ve sonra: “Belki Rubinia 
bize bir akıl verebilir! Ne de olsa o da bir cadı! Ben 
uçarak ona gidebilirim,” dedi.
“İyi de o çölün ortasında oturuyor, gidene kadar 
susuzluktan ölürsün!” diye karşı çıktı Magnus.
“Bu yağmurda nasıl susayabilirim?” diye cevapladı 
Kokosnuss.
Magnus dışarıdaki fırtınaya bakarak: “Hımm, aslında 
dediğin doğru,” diye onayladı.
Mette ekledi: “Belki de sen haklısın Kokosnuss, 
Rubinia bir çözüm bulabilir. Ama Matilda’yı da 
yanına al. İki kişi olmanız daha iyi olur, gideceğiniz 
yol oldukça uzun.”


