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Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Roald Dahl bir casus, savaş pilotu, çikolata tarihçisi  
ve tıbbi buluşlar yapan bir mucitti. Bunların yanı sıra,

Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Matilda, Koca Sevimli Dev ve
daha pek çok harikulade kitabın yazarıydı. Dahl, dünyanın bir  

numaralı hikâye anlatıcısı unvanını hâlâ koruyor.

Roald Dahl bir casus, savaş pilotu, çikolata tarihçisi  
ve tıbbi buluşlar yapan bir mucitti. Bunların yanı sıra,

Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Matilda, Koca Sevimli Dev ve
daha pek çok harikulade kitabın yazarıydı. Dahl, dünyanın bir  

numaralı hikâye anlatıcısı unvanını hâlâ koruyor.



BU KİTAPTA TANIŞACAKLARINIZ

Billy
Zürafa

Peli

Hampshire
Dükü

Maymun
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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

BENEK TOZU VE  
DİĞER MÜTHİŞ SIRLAR

BÜYÜLÜ PARMAK

CADILAR

 CHARLIE’NİN BÜYÜK CAM
ASANSÖRÜ

CHARLIE’NİN ÇİKOLATA 
FABRİKASI

DEV ŞEFTALİ

DÜNYA ŞAMPİYONU DANNY

GEORGE’UN HARİKA İLACI

İRİKIYIM TİMSAH

KAPLUMBAĞA

KOCA SEVİMLİ DEV

KÜÇÜK ADAM BÜYÜRKEN

MATILDA

TEK BAŞINA

YAMAN TİLKİ





Neisha, Charlotte ve Lorina için
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Oturduğum yerden çok uzakta değil, yol üzerinde 

tek başına duran, boş, garip bir ah  şap ev var. İçini 

ge zip görmek istiyo rum; ama kapısı her zaman kilitli 

ve pencereler den içe    ri göz attığımda bütün görebildi-

ğim toz ve ka     ranlık oluyor. Zemin katının bir zaman-

lar dükkân olarak kullanıldığını bi liyorum çün     kü ön 

cephedeki silinmeye yüz tutmuş “ŞEKERLİK” yazısını 

hâlâ oku ya bi   liyo rum. An  nem bana Şekerlik’in eski-

den bi  zim oralarda şekerci dükkânı anlamın da kulla-

nılan bir isim olduğunu söyledi; ben de artık ne za 

man eve göz atsam, ne kadar hoş bir şekerci dükkâ-

nıymış eskiden diye dü  şü  nüyorum.

Vitrininin camına ise birisi beyaz boyayla 

“SATILIK” yazmış.

Bir sabah uyandığımda vitrindeki “SA  TI       LIK”ın ka-

zınarak silindiğini ve yerine bo  yay la “SATILDI” yazıl-

mış olduğunu fark et  tim. Ora  da, yeni yazıya bakarak 

ve evi sa  tın alanın kendim olmasını deli gibi arzula
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yarak öy lece kaldım. Onu satın almak istiyordum 

çün    kü o zaman onu yeni baş      tan bir Şekerlik haline 

dönüştürebilecektim. Hep bir şe  kerci dükkânım ol-

masını ar  zulayıp durmu şumdur. Hayallerimin şe   ker ci 

dükkânı, ağızda köpüren meyveli lolipoplar, karamel-

li yumuşacık şekerlemeler, Rusya’dan gelme kara-

meller, Horlatan Şekerler, Tereyağlı Sakız lar ve başka 

bin lerce inanılmaz şeyle baştan aşağı dolu olacaktı. 

Tanrım, eğer o eski Şekerlik benim olsaydı onunla 

neler yapmazdım!

Şekerlik’e bir sonraki gidişimde yolun kar  şısında 

durmuş bu harika eski eve ba   kıyordum ki, birdenbire, 



kocaman bir banyo kü veti ikinci kattaki pencerelerin 

birinden uça  rak dışarı çıktı ve yolun tam ortasına dü 

şerek par   çalara ayrıldı.





Az sonra, tahta kapağı hâlâ üzerinde ta  kı lı bulu-

nan beyaz porselen bir klozet aynı yo  lu izleyerek 

dışarı fırladı ve harika bir par    ça lanma sesiyle birlikte 

küvetin hemen ya nına indi. Bunu bir mutfak lavabo-

su, boş bir ka  narya kafesi, büyük bir karyola, iki sı    cak 

su torbası, sallanan oyuncak bir at, bir di  kiş ma  kinesi 

ve Tanrı bilir başka neler izledi.

Sanki delirmiş birisi evin içerisinde ne varsa 

söküp dışarı atmaktaydı çünkü şim  di de merdiven, 

birkaç tırabzan parçası ve yer par  kelerinin büyük 

bölümü havada ıs  lık ça  larak camlardan dışarı uçmak-

taydı.

Sonra, sessizlik oldu. Uzun zaman bekle dim, 

ama binanın içinden başka bir ses gel me     di. Yolun 

karşısına geçtim ve pencerelerin tam altında durarak 

seslendim: “Evde kim   se var mı?”

Yanıt yoktu.

Sonunda hava kararmaya başladı ve ben de geri 

dönüp evimin yolunu tutmak zorunda kaldım. Fakat 
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bir sonraki sürp  rizin ne olacağını görmek için ertesi 

sa bah buraya koşmamı hiçbir şey engelleyemezdi.

Ertesi sabah Şekerlik’e geldiğimde dikkatimi çe 

ken ilk şey yeni kapı oldu. Eski, pis, kahve rengi kapı 

çıkartılmış ve birisi o kapının yerine yepyeni, kırmızı 

bir tane yerleştirivermişti. Yeni ka  pı olağanüstüydü. 

Öteki kapının iki katı yük   sekliğindeydi ve “gülünç” gö-

rünüyordu. Bu kadar uzun bir kapıyı, oturan kişi bir 

dev de    ğilse, evinde kimin isteyebileceğini hayal ede-

miyordum.

Öbür matraklıktan da bahsedeyim: Bi  ri   si dükkâ-

nın penceresindeki “SATILDI” no  tunu kazımıştı ve 

şimdi onun yerinde bü  tün camı kap  layan bambaşka 

bir yazı var  dı. Orada uzun bir süre durup bu yazıyı 

okudum ve ne anlama geldiğini çıkarmaya ça  lış  tım.
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