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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.
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O sabah Ada ve Zeynep endişelenmeye başladılar. Asla 
okula geç kalmayan Defne geç kalmıştı. Oysa her zaman oku-
la ilk gelen öğrenci Defne olurdu. Zeynep aniden sıçradı, bi-
risi omzuna dokunmuştu. Küçük peri arkasını döndü. Kimse 
yok! Rüya görüyor olmalıyım, diye düşündü ama işte şimdi de 
biri omzunun diğer tarafına dokundu.

« Defne? » diye fısıldadı Zeynep kimse duymasın diye. 
Özellikle de gün boyu onların peri olduğunu ispatlamak için 
bir ipucu arayan Ceyda’nın duymamasına özen gösterdi.
Kısık bir ses ona cevap verdi.

« Evet benim, bir sorunum var. Haydi benimle gel. »
« Ama ders başlıyor, » diye fısıldadı Zeynep.

Zavallı
yavru kedi
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Defne ısrar etti, « Size ihtiyacım var. »
Bunu duyan Zeynep daha fazla tereddüt etmedi. Kız karde-

şi Ada’nın elinden tutup öğretmen masasının arkasında bulu-
nan küçük kapıya doğru ilerledi. Ada sihirli bilekliğini çevire-
rek « Bu kapı açılsın ve bizim dışarı çıkmamızı sağlasın, » dedi.

Kapı hemen açıldı. Küçük periler dışarı çıktılar!
Birkaç dakika sonra Defne önlerinde beliriverdi. Onu gö-

rünmez yapabilen sihirli gözlüklerini takmıştı ve sokağın kö-
şesini dönene kadar da çıkarmadı. 
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« Bu sabah buradan geçerken garip bir ses duydum. Bakın! »
Defne karton parçasını kaldırdı ve altından soğuktan don-

mak üzere olan, kızıl tüylü bir yavru kedi çıktı.
« Ne kadar da küçük, » dedi Zeynep. « Güzel pisicik sen 

burada ne yapıyorsun? »
Defne gülümseyerek onları izliyordu.
« İşte bu yüzden Ada’ya ihtiyacım var, » dedi.
Zeynep’in kız kardeşi hayvanlarla konuşabiliyor. Bu onun 

perilik sırrı. 
« Miyav! » dedi Ada usulca.
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Yavru kedi başını kaldırıp cevap verdi.
Küçük peri onu dikkatle dinledi, sonra garip sesler çıkararak 

bir şeyler söyledi ve kedinin başını okşadı.
« Kaybolmuş! Ailesiyle birlikte yürüyormuş ama yağmur 

başladığında koşarak bu kartonun altına saklanmak zorunda 
kalmış. Çıktığında kardeşlerini bulamamış, » diye açıkladı Ada.

« Zavallı pisicik, seninle ilgilenmemiz gerek, » dedi Zey-
nep. Küçük kız cebinden renkli tebeşirlerini çıkardı ve yere 
kalın, yumuşak bir minder çizdi. Sonra üzerine yavaşça üf-
ledi. Çizimi şişti ve yumuşacık sıcak bir minder hâline geldi. 
Küçük kedi zevkten mırlamaya başladı.

Sihir yapma sırası Ada’ya geldi. Bileğindeki sihirli bilekli-
ğini çevirdi ve « Sıcak bir rüzgâr esip bu kediciğin kızıl tüyle-
rini kurutsun, » dedi.

Aniden sokakta sıcak bir rüzgâr esmeye başladı. Yavru ke-
dinin yağmurdan ıslanan tüyleri hemen kurudu.

« Bu pisinin ismi ne olsun? » dedi Defne.
Ada ve Zeynep gözlerini kocaman açarak, Defne’ye ba-

kıyorlardı. 
« Düşündüğümüz şeyi planlıyor olamazsın…»
« Sahiplenmeyi mi ? Neden olmasın ? Onu burada bıraka-

cak değilim, » dedi Defne.
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« Peki ya okul? » diye sordu Zeynep, « Geri dönmek 
zorundayız. »

« Onu sihirli çantamın içine koyacağım, » diye cevap verdi 
Defne. « Orada yiyecek bir şeyler bulabilir. »

« Çok saçma, » dedi Ada, « Çantanın içinde bir sürü şey var. » 
Defne çantasını açıp baktı. Ada haklıydı.
Öyle küçük bir çantaya bu kadar çok şey sığması inanıl-
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maz; bir rüzgâr gülü, pembe pudingli profiterol, bir şişe gül-
suyu, tamir işlerine yardım etmesi için bir çekiç balığı ve hat-
ta yıldızlara ulaşabilmek için bir tabure.

« Peki, ne yapacağız bu pisicikle? » diye endişendi Defne.
Ada kediye doğru eğilip kulağına bir şey fısıldadı. 
Kedi miyavlayarak cevap verdi.
« Ne dedi? » diye sordu Zeynep.
« Günü okul çantanda geçirmeyi kabul etti, hem de çok 

uslu olacak. »
« Süper! » diye haykırdı Defne. « Güzel pisicik! »
« Ama bir şartla, » diye ekledi Ada. « Ona pisi demenizi 

istemiyor, bu kelimeyi çok saçma buluyor. »
Zeynep kulaklarına inanamadı.
« BEYEFENDİ ne istediğini söyledi mi? » diye sordu gülerek.
Yavru kedi tekrar miyavladı.
« Ne diyor? » diye endişelendi Zeynep, « Onu üzdüm 

mü ? »
Ada kediyi dinledi ve gülmeye başladı : « Hayır, tam tersi. 

Beyefendi kelimesini çok sevmiş. »
« Beyefendi? » diye tekrarladı Zeynep şaşkınlıkla.
« Evet, ona Beyefendi diye hitap etmemizi istiyor. »
Üç küçük peri gülerek Beyefendi kediye baktılar. Görünü-

şe göre prensipleri olan bir kediydi!
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