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Keşfedilmeyi bekleyen sonsuz sayıda yokhayvan olduğu 
söylenir. Onları yakından görmek istiyorsan hayal gücünün 
kapısını arala. Karşına çıkan engebeli yoldan düz devam et.
Ağaçları görünce sola dön. 



Patiyeribulları cüsseli gövdelerinden ve diken gibi tuhaf saçlarından 
tanırız. Sürekli rüzgârlı tepelerde dolaşmalarına rağmen saçları asla 
bozulmaz. “Saçların nasıl bozulmuyor patiyeribul?” diye sorarsanız 
içinden bir şeyler mırıldanır fakat söylediklerini anlamak neredeyse 
imkânsızdır. Anca iki kere “Efendim?” diye sorarak söylediğini tekrar 
ettirebilirsiniz. Üçüncü kere sorarsanız onu hiç dinlemediğinizi düşünüp 
bozulur. Patiyeribullar zaman zaman kendilerini eğlendirmek için heykel 
gibi pozlar verip uzun süre aynı şekilde dururlar. Resimde gördüğümüz 
gözde pozlarının ismi “patiyerdenkalk”tır. 



Gagakafalı cadıkuş, isminden anlaşıldığı gibi, kafası gagadan oluşan 
bir “yokkuş” türüdür. İsminde kuş, kafasında cadı şapkası, poposunda 
süpürge olmasına rağmen henüz havada uçtuğu görülmemiştir. 
Günlerinin çoğunu bulunması güç baharatlar arayarak ve evindeki 
dev kazanında yemek tarifleri deneyerek geçirir. En büyük eğlencesi 
görkemli sofralar kurup evinde arkadaşlarını ağırlamaktır. Sadece tek 
bir sihirli gücü vardır, o da düzenlediği ziyafetlere tüm misafirlerinin 
tam zamanında gelmesini sağlamaktır. Bu davetlere kimse istese de 
geç kalamaz. Zehirsiz cadı iksirleri ve moleküler gagastronomiye yeni bir 
bakış getiren gagakafalı cadıkuşun imza yemekleri ise şöyledir:

Lastikyağlı börtübörülcek
Çiğ çapaklı kirpik pilavı 
Yandık terter 
Küfefe tatlısı  
Bencekaç lokumu



Nubingiler erişilmesi imkânsız gibi görünen yüksekliklerde süzülebilen 
ve bulutları andıran yokhayvanlardır. Bir nubingi duygularını asla 
saklayamaz. Devamlı hareket halinde olmasına ve tanıdıklarına veda 
etmek zorunda kalmasına rağmen, ayrılıklara bir türlü alışamamıştır. 
Gözleri hemen dolar. Ağlaması saatler sürebilir. Bu durum, yüzme 
kabiliyeti olmayan ufak yokhayvanlar için tehlike oluşturur. Nubingiler 
yumuşak vücutları sayesinde değişik şekillere girebilme yeteneğine 
sahiptirler. Güneşli günlerde, yüksek binaların arasında dolaşırken, 
toplantı masalarının cama bakan tarafında oturan insanları komik 
suratlar yaparak güldürmekten çok keyif alırlar. 








