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JOZUA DOUGLAS
Jozua Douglas nehir kıyısında küçücük, mütevazı 
bir evde doğdu. Büyük büyükbabasının bir zamanlar 
İskoçya’da devasa bir şatoya sahip, ünlü bir şövalye olduğu 
düşünüldüğünde bu üzücü. Jozua şimdi Utrecht’te yaşıyor. 
Bir dönem yazdığı şiirlerle çok sayıda ödül kazandı. Artık 
yalnızca çocuklar için yazıyor. Kitapları Korkunç Yüzme 
Antrenörü, Korkunç İkizler ve Costa Banana serisi hem 
inanılmaz komik, hem de müthiş seviliyor.
Jozua Douglas Costa Banana serisinin ilk kitabı Korkunç 
General ile De Pluim Van De Senaat Van De Nederlandse 



Kinderjury Ödülü'nü kazandı. Bu kitap, DWDD isimli 
televizyon programında düzenlenen çocuk kitapları 
panelinde 2015 yılının en iyi çocuk kitaplarından biri olarak 
gösterildi. Yine aynı panel serinin ikinci kitabı Müthiş Ravi 
Ravioli’yi 2016 yılının en iyi çocuk kitaplarından biri olarak 
seçti. Müthiş Ravi Ravioli, 2017 yılında De Pluim Van De 
Senaat Ödülü’nü aldı. Jozua, Korkunç Yüzme Antrenörü ile 
Hotze de Roos Ödülü’ne değer görüldü.
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Kitaptaki Kişiler 

Bay De Bruin dünyanın en sıradan adamı. Ondan daha 
sıradan birine zor rastlarsınız. Zengin değil. Ünlü de 
değil. Herhangi bir konuda yeteneği yok. Aynı zamanda 
oldukça sıkıcı ve uyuşuk bir hali var.

Bay De Bruin sıradanlığı korkunç buluyor. Bu nedenle 
gelecekte oğlunun ünlü olmasını umuyor. Çünkü ünlü 
bir çocuğun varsa, sen de biraz ünlüsündür.

Lev oldukça sıradan bir çocuk. Dikkate değer bir ye
teneği yok. Şarkı söyleme konusunda başarısız. Sporda 
ondan kötüsü yok. Dans etmek mi? Unutun gitsin! Ve ne 
zaman babasının resmini yapmaya kalksa herkes çizdiği 



10

şeyin maymun olduğunu sanıyor.
Bay De Bruin yine de oğlundan o kadar emin ki! “Lev,” 

diyor sıklıkla, “ileride ünlü olacaksın.” 
Lev bunu duyduğunda genellikle kıs kıs gülüyor.
Ancak Bay De Bruin çok ciddi. Oğlunun bir süperstar 

olmasını istiyor. Bir kahraman, bir ünlü, zirvedeki “o” 
kişi. Lev’in o kadar önemli biri olmasını istiyor ki balta 
girmemiş ormanda birine rastladığında kendisine, “Lev 
de Bruin mü? Tanıyorum tabii!” desin.

Bay De Bruin bu kadar ünlü olmak için ne yapılması 
gerektiğini iyi biliyor. Herhangi bir spor dalında dünya 
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şampiyonu olmanız gerekiyor. Antrenman yapmalısınız. 
En iyi, en hızlı ve en güçlü olmalısınız.

Bay De Bruin spora tutkun bir adam. Ancak kendisi 
hiç spor yapmamış. Zaten istese de bu onun için pek ko
lay olmazmış. Çünkü Bay De Bruin kısa boylu ve şişman 
biri. (Eğer sahada kendini yuvarlama sporu diye bir şey 
olsaydı kesin birinci olurdu ama maalesef öyle bir spor 
yok.)  

Bu nedenle zamanının çoğunu televizyon karşısında 
geçiriyor. O anlarda kendini yeryüzünün en büyük an
trenörü olarak hayal ediyor. Eğer işler onun istediği gibi 
gitmezse öfkeyle televizyona bağırıyor.



12

UYUŞUK HAVUZ ŞEBEKLERİ
yüzme sporunda,
KORKAK OYUNCAK HAMURLAR
judoda,
BU FUTBOL BALESİ DE NEREDEN ÇIKTI?
futbolda.

Bay De Bruin bazen eline ne geçse fırlatıyor. Bugüne 
kadar televizyona fırlatmış olduğu şeylerin uzun bir lis
tesini yapabilirsiniz.
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1. Bir kâse mısır cipsi.
2. İçi çiçek dolu bir vazo.
3. Bir lamba.
4. Ayakkabısının sol teki.
5. Çaydanlık.
6. Bir lamba daha.
7. Lev’in okul kitabı.
8. Noel ağacı.
9. Kanepe. 
10. Hatta bir keresinde bir kedi bile fırlatmıştı.
Fakat daha sonra Lev’in annesi bunu yasakladı.

Bay De Bruin’ün diğer bir tutkusuysa minyatür ara
balar. Tabii bunlar içine binemeyeceğiniz kadar küçük 
oyuncak arabalar. Bay De Bruin’ün tam 235 arabası var 
ve kendisi bununla epeyce gurur duyuyor. Her araba 
düzgünce sıralanmış bir şekilde büyük, parlak bir cam 
vitrinde duruyor.

Bay De Bruin hiç belli etmese de dünyanın en büyük 
koleksiyonuna sahip olmayı hayal ediyor. Bu gerçekleş
tiği zaman Guinness Dünya Rekorları Kitabı’nda şöyle 
yazacak: “Bay De Bruin bir kahraman. O, harika ve özel 
biri. Dünyanın en büyük minyatür araba koleksiyonu
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nun sahibi.” Fakat görünen o ki Bay De Bruin’ün dünya 
rekorunu kırabilmesi biraz zaman alacak. Rekoru elin
de tutanların listesi şu şekilde:

1 Bill Harrison: 22.222 araba

2 Yamato Suzuki: 21.997 araba

3 Francesco di Giovanni: 19.594 araba

…

1545 Hendrik de Bruin: 235 araba

Bay De Bruin belki de dünyanın en sıkıcı adamı; Ba
yan De Bruin de kesinlikle dünyanın en sıkıcı kadını. 
Hatta kendisi Bay De Bruin’den bile sıkıcı ve bu da onu 
tartışmasız olarak evrenin en sıkıcı insanı yapıyor. Ba
yan De Bruin gerçekten o kadar sıkıcı ki bu kitabın iler
leyen bölümlerinde nadiren beliriyor.

Bayan De Bruin zamanının çoğunu çapraz bulmaca 
çözerek geçiriyor. Öyle ki bir yandan kaleminin arkasını 
ısırarak bulmacanın başında saatler geçirebilir.

Bay ve Bayan De Bruin birbirleriyle pek konuşmu
yorlar. Konuştuklarındaysa aralarında şöyle bir sohbet 
geçiyor:

“Hendrik?” (Bu arada ona böyle seslenen tek kişi Ba
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yan De Bruin, insanların çoğu ona Bay De Bruin demeyi 
tercih ediyor.)

“Meşgul olduğumu görmüyor musun?”
“Komik bir pantolon, yedi harfli.”
“Of, yine mi! Şu saçma bulmacaya bir son ver artık.”
“Bu da bir tür spor canım. Adı da düşünme sporu ya 

da beyin jimnastiği.”
“Komik olma lütfen.’”
“Tabii bunun için öncelikle bir beyne ihtiyacın var.”
“Peki onu çözdüğünde bir şey kazanıyor musun?”
“Bu hoşça vakit geçirmekle ilgili.”
“Yani zaman kaybı!”
“Altı harfli: Huysuz.”
Bayan De Bruin çapraz bulmaca çözmekle meşgul 
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değilse oturduğu koltukta uykuya dalıyor. Horluyor. Ho
murdanıyor. Ağzını şapırdatıyor ve bazen de uykusunda 
konuşuyor. “Hırrrggh... Beş harfli…”

Kesin olan bir şey var: Bayan De Bruin asla ünlü ola
maz.

Boris insanlık tarihinin en büyük yüzme şampiyo
nu. (Bay De Bruin onun en büyük hayranı.) Boris sekiz 
yaşındayken hiç hareket etmeden başını suyun üstünde 
tutma oyununda dünya şampiyonu olmuş. On üçünde 
alçılı koluyla Manş Denizi’ni aşıp Fransa’dan İngiltere’ye 
kadar yüzmüş. Suyun altında nefes almadan tam yirmi 
dakika durabiliyor. Arka arkaya on altı kere dünya yüz
me şampiyonu olup beş olimpiyat boyunca kazanabile
ceği tüm madalyaları kazanmış.

Hepsi bu kadar değil tabii. Boris yüzmeyi bıraktıktan 
sonra daha da ünleniyor. Umut vadeden çocuklara yüz
me dersi veriyor. Boris’in yüzme okulu dünyaca bilinen 
bir yer. Boris önemli spor müsabakalarında sık sık ek
ranlara çıkıp yorum yapıyor. Popüler yetenek yarışma
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larında jüri üyesi oluyor. (Dünyanın En Yeteneklisi Kim, 
Yetenek Avcıları, ve Demek Yüzebildiğini Düşünüyorsun 
vs.) Çocuk programlarına katılıp onlar için (garip sesler 
çıkararak) masallar okuyor. Ayrıca her yıl, sahibi olduğu 
Fok Bakım Merkezi’ndeki hayvanların tedavisi için para 
topluyor.

Boris Kwikzilver aşırı sevilen bir insan. Herkes onu 
tanıyor. Herkes ondan imza istiyor. Herkes, hatta Kraliçe 
bile, onunla fotoğraf çektirmek istiyor.

Boris’ten daha ünlü olmak muhtemelen mümkün 
değil. Olur da balta girmemiş karanlık bir ormanda in
sanlarla karşılaşırsanız onların, “Boris Kwikzilver mı? 
Onu tanıyorum tabii,” dediğini duyabilirsiniz.

Bay De Bruin, oğlu Lev’in de onun kadar ünlü olma
sını istiyor.

Lita, Lev’in komşusu. Hayvanlara aşırı düşkün bir 
kız. Lita’nın bir kedisi, üç tavuğu, beş tarlafaresi, yirmi 
iki kuşu, on bir lepistesi ve iki tane de kobay faresi var. 
Hayvan sevgisinin yanı sıra, Lita okumayı da çok seviyor. 
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Neredeyse her gün hayvanlar hakkında bir kitap okuyor. 
Dolayısıyla onlarla ilgili inanılmaz derecede çok şey 
biliyor. Mesela suaygırı sütünün pembe olduğunu, tim
sahların dillerini dışarı çıkaramadıklarını, ters uçan 
kuşların bulunduğunu ve suyun altında uyuyabilen bir 
geyik türünün var olduğunu biliyor.

Lita büyüdüğünde bir hayvan kâşifi olmak istiyor. 
Belki bir gün şeker ya da çikolata parçaları dışkılayan 
çılgın bir hayvanı keşfedebileceğini düşünüyor. Bu ger
çekleşirse ünlü olacağına hiç şüphe yok.

Ancak yine de… Perdeayaklı Avustralya hayvanını 
kimin keşfettiğini biliyor musunuz? Ya da hayalet balığı
nı? Veya ninja karidesini? Evet, sizin de anladığınız gibi 
hayvan kâşifleri sanıldığı kadar ünlü değiller.



Bay Springer uzun boylu bir adam. Kızıl renkli, ka
barık, kıvırcık saçları, her zaman pırıldayan açık mavi 
gözleri var. 

Bay Springer lunapark trenine, çarpışan arabalara ve 
süper hızlı kaydırakların olduğu su parklarına bayılıyor. 
Kızını da alıp sık sık bu tür eğlence parklarına gidiyor. 
Bay Springer kolayı, pamuk şekeri ve çikolatalı krepi 
seviyor.

O da neredeyse Bay De Bruin kadar sıradan biri. An
cak Bay Springer bunu hiç de korkunç bulmuyor. “Ben 
böyle olmaktan mutluyum,” diyor.

Bu kitapta daha birçok kişi var, okudukça onlarla 
kendiniz karşılaşacaksınız.








