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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
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Ada

Küçük

periler
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Ada, Defne ve Zeynep tatillerini Saçaklı Midilli Kulübü 
adlı eğitim merkezinde geçireceklerdi. 

Geldikleri gün, eğitmen Sevgi Hanım küçük perileri kar-
şılayıp onlara ahırı, eğitim alanını ve uyuyacakları odayı gez-
dirdi. 

«İşte odanız! Eşyalarınızı bırakın ve midillinizi seçmek için 
yanıma gelin, » dedi.

İki kız kardeş, Ada ve Zeynep’in sadece küçük birer valiz-
leri vardı. Defne’nin ise tam aksine, o kadar çok yükü vardı 
ki... Bir valiz, bir sırt çantası ve vazgeçilmez sihirli çantasını 
taşımaya çalışıyordu. Odaya gelir gelmez Defne sihirli çanta-
sından onlarca şekerleme, ayçörekleri, kristal yıldız kekleri, 

Midilli Kulübü’ne
hoş geldiniz
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minik jelibonlar ve patlayan şekerler çıkardı.
Sevgi kahkahalarla gülerek « Bunlar da ne? » diye sordu.
« Benim ihtiyaçlarım! » diye cevap verdi Defne.
« Bizi burada aç bırakacaklarını mı düşünüyorsun? » dedi 

Zeynep.
« Hayır ama korktuğum zaman bunları yiyorum, » dedi 

Defne.
« Korkuyor musun? » diye şaşırdı Ada.
« Hatırlatırım ki bir midilliye daha önce hiç binmedim ve 

ben senin gibi hayvanlarla konuşamıyorum, » dedi Defne.
« Hayvan demişken aklıma geldi. Atları görmeye gitsek 

mi? » diye önerdi Ada.
Üç arkadaş ahırın önünde diğer öğrencilerle karşılaştılar. 
« Ayyy! » diye fısıldadı Zeynep. « Ceyda da burada. » 
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Ceyda okulda Defne, Ada ve Zeynep’in peri olduğunu is-
patlamak için sürekli casusluk yapıyordu. Fakat peri olduk-
larını kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Bu onların sırrıydı! 
Bu yüzden; « Tedbirli olmamız gerekiyor, » diye fısıldadı Ada.

« Kızlar! » diye seslendi eğitmen. « Midillilerinizi seçme 
vakti geldi. Onlarla tanışmak için size biraz zaman veriyo-
rum. » Aniden acemi biniciler ahırda dağıldılar. 

Zeynep siyah benekli beyaz bir midilli fark etti. « Merha-
ba, Pamuk Prenses! “ diye selam verdi. ” Benim çok hoşu-
ma gittin. » Zeynep midillinin bulunduğu bölümün kapısını 
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açtı, dikkat çekmeden, renkli tebeşirlerini çıkarıp yere bir ha-
vuç resmi çizdi. Sonra da havucunun gerçeğe dönüşmesi için 
çiziminin üzerine üfledi ve gerçeğe dönüşen havucu Pamuk 
Prenses'e uzattı. Hayvan onu afiyetle yedi. Böylece ilk binici 
Zeynep oldu.

Ahırın diğer tarafında Ada güzel, siyah bir midilli gördü 
ama midillinin bulunduğu bölümün kapısına geldiğinde 
Ceyda aniden hayvanın yanında bitiverdi.

« Onu ben seçtim, » dedi hemen Ceyda. « Başka bir tane 
seçmen gerekiyor. »

« Onun bunu kabul edeceğinden emin misin? » diye cevap 
verdi Ada.

Ceyda güldü: « Saçmalıyorsun! » dedi. 
Ada hayvanlarla konuşabiliyordu. Hayvanın kulağına bir 

şeyler fısıldadıktan sonra küçük midilli ona baktı ve burnuyla 
Ada’nın omzuna dokundu.

« O benim midillim! » diye itiraz etti Ceyda elini onunla 
gelmesi için hayvana uzatarak.

Midilli Böğürtlen onunla aynı fikirde değildi, Ceyda’nın 
parmaklarını aniden ısırıverdi. Ceyda sinirden ayaklarını yere 
vurmaya başladı.

« Bu işte hile olduğuna eminim! » diye somurttu bekleyen 
diğer midillilerin yanına doğru giderken.
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Kızlar arasında, midilli seçerken en çok zaman harcayan 
Defne oldu. Bütün midillileri çok büyük, çok şişman, çok 
hareketli ya da çok tuhaf buluyordu. Gerçekten hoşuna giden 
bir midilli bulamamıştı.

Eğitmen ve öğrenciler sabırsızlanmaya başladılar. 
Ada, Zeynep’e göz kırptı, o da koşarak ahırın arkasına gi-

dip duvara bir şeyler karaladı. Bu çizim küçük tombul bir 
midilliydi ve çok sevecen bakışları vardı.

Küçük peri resmine üflediğinde hayvan canlanıverdi. Mi-
dilli kocaman şaşkın bakışlarla etrafı süzerken eğitimin yapıl-
dığı yeşil alanı gördü. Sonra şirin midilli rahat tavırlarla oraya 
doğru yürümeye başladı. O kadar tombuldu ki çok yavaş ha-
reket ediyordu.

Defne midilliyi fark ettiği an bir saniye bile düşünmeden 
parmağıyla göstererek « Ben onu istiyorum! » diye bağırdı. 
Eğitmen ne söyleyeceğini bilemedi. Bu tombul midilliyi daha 
önce hiç görmemişti. Öte yandan, Defne’nin sonunda karar 
vermesine de sevindi. Böylece işler yoluna gireceği için, bu 
küçük yabancıyı kabul etti.

Eğitmen Sevgi Hanım « Adının ne olduğunu bilmiyorum, » 
diye itiraf etti Defne’ye.

Küçük perinin bir fikri vardı: « Onu ‘Babayiğit’ diye çağı-
racağım! » dedi.
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Ada ve Zeynep ona gülümseyerek baktılar. 
« Babayiğit adlı bir midilliye binince en azından kork-

mazsın, » dedi Zeynep.
Defne omuz silkti. Sonunda hayalindeki midilliyi bul-

muştu. Artık eğitim başlayabilirdi!
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