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Roald Dahl’la ilgili bilinmesi gereken güzel öykülerinden başka şeyler de var... 
Bu kitap için yazara ödenen telif ücretinin %10’unun* Roald Dahl 

yardım kurumlarının çalışmalarına katkı için harcandıðını biliyor muydunuz?
Roald Dahl Vakfı, Birleşik Krallık çapında epilepsi, kan bozuklukları ve 

sonradan olma beyin hasarlarından mustarip çocukların bakımından sorumlu 
uzman pediyatrik Roald Dahl hemşirelerine destek oluyor. Ayrıca beyin özrü, 

kan bozuklukları, okuma-yazma sorunları olan gençlere ve çocuklara 
–bu sorunlar Roald Dahl için hayatı boyunca önemli olmuştu–, 

Birleşik Krallık hastaneleri ve hayır kurumlarının yanı sıra bizzat bu çocuklara 
ve ailelerine yaptıðı baðışlar yoluyla fiili yardımlarda bulunuyor.

Londra’nın hemen dışındaki Great Missenden’de kurulan Roald Dahl Müzesi ve 
Öykü Merkezi, bir zamanlar Roald Dahl’ın yaşadıðı ve kitaplarını yazdıðı 

Buckinghamshire Köyü’ndedir. Müzenin merkezinde, çocuklarda okuma-yazma 
sevgisi oluşturmak maksadıyla kurulmuş, Roald Dahl’ın yazdıðı mektup ve 

müsveddelerden oluşan benzersiz bir arşiv bulunur. Müze iki adet keyifli 
biyografik serginin yanısıra interaktif bir Öykü Merkezi’ne de ev sahipliði yapar. 

Bu müze, ailelerin ve öðretmenlerle öðrencilerinin, okuma-yazmanın ve yaratıcılıðın 
heyecanlı dünyasını keşfedeceði özel bir yerdir. 

www.roalddahlfoundation.org

www.roalddahlmuseum.org

Roald Dahl Vakfı (RDV), 1004230 numarasıyla tescillenmiş bir yardım kurumudur. 
Roald Dahl Müzesi ve Öykü Merkezi (RDMÖM), 1085853 numarasıyla tescillenmiş 

bir yardım kurumudur. Roald Dahl Yardım Vakfı, RDV’nin ve RDMÖM’nin 
çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni kurulmuş bir yardım kurumudur. 

*Baðışlanan teliflerden komisyon düşülmüştür.
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Roald Dahl

1916’da Galler’in Llandaff kentinde 
doğdu. 1932’de İngiltere’nin tanınmış 
özel okullarından birini bitirdikten 
sonra, üniversiteye gitmek yerine 
Kanada’daki Newfoundland’e yapılan 
bir keşif yolculuğuna katıldı. II. Dünya 
Savaşı sırasında tanıştığı romancı 
C.S. Forester’ın özendirmesiyle, 
orduda çalıştığı yıllarda başından 
geçen olayları yazmaya başladı. 
İlk kitabı, Walt Disney için yazdığı, 
sonradan sinemaya da uyarlanan 
Gremlins oldu. Kuralları hiçe sayan, 
ama zekice yazılmış çocuk kitapları 
ve büyüklere yö nelik korku öyküleriyle 
çok sevilen bir yazar olan Dahl, 
1990’da Oxford’da öldü.

Yazarın yayınevimizden çıkan

diğer kitapları:

BAY VE BAYAN KIL

CADILAR

CHARLIE’NİN BÜYÜK CAM 
ASANSÖRÜ

CHARLIE’NİN ÇİKOLATA
FABRİKASI

DEV ŞEFTALİ

DÜNYA ŞAMPİYONU DANNY

GEORGE’UN HARİKA İLACI

KAPLUMBAĞA

KOCA SEVİMLİ DEV

KÜÇÜK ADAM BÜYÜRKEN

MATILDA

TEK BAŞINA

YAMAN TİLKİ

ZÜRAFA, PELİ VE BEN



Ophelia ve Lucy için
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Bi zim çift li ğin ya nın da ki çift lik Gregg ai le si nin. 

Bay ve Ba yan Gregg’in iki ço cuk la rı var. İki si de oğ 

lan. Ad la rı da Phi lip ve Wil li am. Ara da bir on lar la oy 

 na mak için kom şu çift li ğe git ti ğim olur.

Ben, ken dim kü çük bir kı zım, ya şım da se kiz.

Phi lip de se kiz ya şın da.

Wil li am on dan üç yaş bü yük. On ya şın da.

Efen dim?

Pe ki, pe ki, öy ley se.

Wil li am on bir ya şın da.

Ge çen haf ta Gregg ai le si nin ba şın dan çok ga rip 

bir olay geç ti. İş te ben si ze di lim dön dü ğü ka dar bu 

ola yı an lat ma ya ça lı şa ca ğım.

Şim di, bu Bay Gregg ile iki oğ lu nun ha yat ta en 

hoş lan dık la rı şey ava çık mak tı. Her cu mar te si sa ba hı 

çif te le ri ni omuz la rı na asıp or ma na doğ ru yo la çı kar

lar dı. Av hay van la rı, kuş lar vu rup ge tir sin ler di ye. Da

ha se kiz ya şın da olan Phi lip’in bi le özel bir çif te si 

var dı.
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Ama av lan mak den di mi, be nim te pem atar. Bi ri

nin ava çık ma sı ak lı mı ba şım dan alır. Böy le ko ca man 

adam la rın, kü çü cük ço cuk la rın eğ len ce ol sun di ye 

hay van la rı öl dür me le ri ni hiç de doğ ru bul mu yo rum. 

Onun için kaç ke re Phi lip’le Wil li am’ı vaz ge çir me ye 

ça lış tım bu iş ten. On la rın çift li ği ne her gi di şim de, şu 

av lan ma işi ni bı rak sın lar di ye on la ra ne dil ler dök

tüm, ama on lar ba na sa de ce gü lüp geç ti ler.

Bir ke re sin de Bay Gregg’e bi le bu ko nu da bir şey 

söy le dim, ama san ki ben ora da yok mu şum gi bi ya  

nım dan ge çip git ti.

Der ken, bir cu mar te si sa ba hı Phi lip’le Wil li am’ı 

ba ba la rıy la bir lik te vur duk la rı bir ge yik yav ru su nu 

sırt la mış or man dan dö ner ken gör me ye yim mi!

O ka dar kız dım, o ka dar kız dım ki, baş la dım on  

la ra ba ğı rıp ça ğır ma ya.

Kü çük ya ra maz lar söy le dik le ri

me gü lüp dil le ri ni çı kart ma ya baş

la dı lar; ba          ba la rı da, “Sen evi ne 

gi   dip ken di işi ne baksan da   ha 

iyi eder sin,” de mez mi!
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İş te, bu nu du yun ca te pem at tı! Öf kem den, gör dü

ğüm her şey kır mı zı ke sil di.

Ken di mi dur dur ma ya va kit kal ma dan, ar tık hiç 

yap ma ya ca ğı ma söz ver di ğim bir şey yap tım.
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BÜ YÜ LÜ PAR MA ĞI

MI HEP Sİ NE BİR

DEN UZAT TIM!

Ey vah lar ol sun! 

Ey vah lar ol sun! Ora

da ol ma dı ğı hal de Ba  

yan Gregg’i da bü yü le

miş tim. Bü tün Gregg ai le

si ni bü yü le miş tim, si zin an   la

ya ca ğı nız.

Ay lar dır, ar tık Bü yü lü Par

ma ğım la kim se yi bü yü le   me ye ce

ği mi ken di me söy le yip du ru yor

dum. He le öğ       ret me nim Ba yan Win ter’ın ba şı na ge len

ler den son ra.

Za val lı ih ti yar Ba yan Win ter’cık.

Bir gün ders te ke li me le ri he ce le me yi öğ re ti yor du 

bi ze. “Aya ğa kalk,” de di ba na. “Ke di yi he ce le.”

“Çok ko lay,” de dim ben de, “Ked-i.”

Ba yan Win ter da, “Sen çok ap tal bir kız mış sın,” 

de di.

Ben de baş la dım ağ la ma ya. “Ben ap tal de ği lim. 

Ben akıl lı, iyi kalp li bir kı zım,” de dim.

Ba yan Win ter, “Ha di ba ka lım, git şu kö şe de 

ayak   ta ce za ya dur,” de di.

İş te o za man ben de kız dım, öf kem den her şe yi 

kır mı zı gör me ye baş la dım. Bü yü lü Par ma ğı mı Ba yan 
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Win ter’a uzat tım, hem de hiç va kit ge çir me den.

Ne ol du der si niz?

Yü zün de bıyıklar çık ma ya baş la maz mı! Kap ka ra, 

upu zun bı yık la rı ol ma ya baş la dı Ba yan Win ter’ın; 

tıp   kı bir ke di nin ki ler gi bi, ama 

ke di nin kin den çok da   ha uzun. 

Ne de ça buk uzu yor du bı

yık lar. Ak lı mı zı ba şı mı za 

top la ma ya va kit kal ma

dan ku lak la rı na ka dar 

uza dı bı yık lar.

Ta bii, bü tün sı nıf 

ka       tı la ka tı la gül
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me ye baş la dı. Ba yan Win ter da, “Ri ca ede rim, si zi 

gül mek ten ba yıl ta cak ka dar ko mik olan şey ne dir, 

ba na da söy ler mi si niz?” de mez mi.

Tah ta ya bir şey yaz mak için ar ka sı nı dönün ce, ne 

gö re lim, bir de kuyruğu çık mış öğ ret me ni mi zin! Ko 

caman bol tüylü 

bir kuyruktu 

bu!

Si ze on  

dan son ra 

ne     ler ol     du

ğu nu an la

ta cak vak

tim yok, 

ama ara

nız da Ba  

yan Win

ter’ın şim

    di es ki ha  

li ne dön müş 








