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Pluk’un küçük, kırmızı bir çekicisi vardı. 
Onunla bütün kenti dolaşıp, oturmak için ev 
arıyordu. Arada bir durup insanlara soruyor-
du: “Bana uygun bir ev biliyor musunuz?” 
İnsanlar bir an düşünüyor, sonra, “Ha yır,” 
diyorlardı. Çünkü bütün evler do luydu.

Sonunda Pluk çekicisiyle bir parka gitti. 
Aracını iki ağacın arasına bırakıp bir banka 
oturdu.

“Belki bu gece parkta uyuyabilirim,” dedi 
yüksek sesle. “Ağacın altında, aracımın için-
de uyurum.” O sırada yukarıdan bir ses duy-
du. “Sana uygun bir ev biliyorum,” dedi bu 
ses.

Pluk yukarıya baktı. Büyük meşe ağacının 
dallarından birinde güzel, tombul bir güver-
cin duruyordu.

“Kuleli Bina boş,” dedi güvercin.
“Teşekkür ederim,” dedi Pluk ve kepini 

çıkardı. “Kuleli Bina nerede? Peki senin adın 
ne?”

“Benim adım Dollie,” dedi güvercin. 
“Ku leli Bina yakında. Bak, orada çok yük-
sek bir apartman var... Görüyor musun? Bi-
na  nın üzerinde bir kule, kulenin içindeyse 
bir oda var. Orada kimse oturmuyor. Acele 
eder sen o odaya yerleşebilirsin. Ama çabuk 
ol, yoksa başka biri yerleşir.”

“Teşekkür ederim,” dedi Pluk ve hemen 
çekicisine binip apartmana gitti. Aracını kal-
dırımın kenarına park etti, kapıdan içeriye 
girip asansöre bindi.

Vınn diye yukarı çıktı asansör.
Asansörden indiğinde, kendini birden te-

ras katında buldu. Rüzgârda saçları uçuştu. 
O kadar yüksekteydi ki başı dö nüyordu. Gü-
vercin Dollie tırabzanlarda onu bekliyordu. 
O kadar hızlı uçmuştu ki asansörden önce 
varmıştı.

“Gel benimle,” dedi güvercin. “Evet, kori-
dordan. Bak, kulenin kapısı orada. Kapı ki-
litli değil. Hemen girebilirsin.”

Pluk içeriye girdi. Yuvarlak ve her tara-
fı pencereli, çok hoş bir kule odasıydı. Çok 
yüksek olduğundan bütün kent görülüyor-
du. Yatağı, sandalyesi, dolabı ve bir de lava-
bosu vardı.

“Burada oturmama izin verirler mi?” diye 
sordu Pluk.

“Tabii ki,” dedi Dollie. “Oda boş. Sana 
burada mutluluklar dilerim. Görüşmek üze-
re. Bir gün ziyaretine gelirim.” Güvercin 
Dollie uçup parka döndü.

Pluk artık bir evi olduğu için çok mutluy-
du. Bir saat boyunca, hep başka bir pence-
reden dışarıya baktı ve her defasında kentin 
başka bir kısmını gördü. Ta ki acıkana dek.

“Alışverişe çıkacağım. Apartmanın gi-
rişinde dükkânlar olduğunu görmüştüm,” 
dedi.

Tekrar asansörü kullandı. Şimdi asansör-
de başka biri vardı. Elinde kocaman bir bö-
cek ilacı spreyi olan bir kadındı. Pluk’u baş-
tan aşağı süzdü. Sonra da sordu: “Burada mı 
oturuyorsun?”

“Evet, hanımefendi,” dedi Pluk kibarca.
“Nerede oturuyorsun peki?” dedi kadın. 

“Hangi dairede? Kaç numarada?”
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“Kule odasında,” dedi Pluk.
“Kule odasında mı?” diye sordu kadın. 

“Vay canına!” Pluk’u tekrar soğuk bakışlar-
la süzdü. Pluk “İzin aldın mı?” veya “Orada 
oturma iznin var mı?” gibi sorular sorma-
sından korkuyordu. Ancak kadının bir şey 
sormasına fırsat kalmadan alt kata inmişler-
di. Pluk asansörden aceleyle çıkıp dışarıya, 
dükkânlara koştu. Ekmek, süt ve bir poşet 
dolusu elma satın aldı.
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“Sanırım tek ihtiyacım bunlar,” dedi 
Pluk. “Eyvah, bir de güzel bir çizgi roman 
ala  caktım.”

Kitabevine girdi. Tezgâhın arkasında se-
vimli bir yaşlı adam duruyordu. Pluk çizgi 
roman seçmekle meşgulken yaşlı adam sor-
du: “Bu apartmanda mı oturuyorsun?”

“Kule odasında oturuyorum,” dedi Pluk. 
“Yeni taşındım.”

“O zaman çok şanslısın,” dedi yaşlı adam. 



“Burada oturan diğer insanlarla karşılaştın 
mı?”

“Hayır,” dedi Pluk. “Şey... Ha, asansörde 
elinde böcek ilacı olan bir kadın vardı.”

“Aman Tanrım! Bayan Berrak olmalı. Ne-
reye gidiyordu?”

“Bilmiyorum,” dedi Pluk. “Asansördeydi 
ve benim gibi en alt kata indi. Hatta bir kat 
daha, bodrum katına inmiş olabilir.”

“Evet, kesin öyledir! Dinle çocuğum,” 
dedi yaşlı adam. “Benim adım Bay Pen, se-
nin adın ne?”

“Benim adım Pluk.”
“Güzel. Pluk, bodrum katına gidebilir mi-

sin lütfen? Koridordaki ilk yeşil kapıdan gi-
rip merdivenlerden ineceksin.”

“Orada ne yapacağım peki?” diye sordu 
Pluk.

“Dinle,” dedi Bay Pen. “Bayan Berrak 
elindeki o böcek ilacı spreyini bütün gün her 
yere sıkıp duruyor. Her yere! O şey, sinekler, 
sivrisinekler ve güveler için... Anlıyor mu-
sun? Bodrum katında Zaza yaşıyor.”

“Zaza kim?” diye sordu Pluk.
“Arkadaşım,” dedi Bay Pen. “Zaza bir ha-

mamböceği.”
“Hamambö...” diye tekrar etmek istedi 

Pluk şaşırarak. Fakat Bay Pen onu dürtüp 
bağırdı: “Çabuk ol lütfen! Acele et... Yoksa 
Zaza’yı zehirleyip öldürecek.” Pluk koşarak 
dükkândan çıktı, hızla koridora girdi, yeşil 
kapıdan geçerek merdivenden bodrum katı-
na indi ve orada boğucu bir koku aldı. Böcek 
ilacı kokusu.

Çok büyük bir yerdeydi. Sıcak ve kuru bir 
hava vardı; kalorifer kazanının motoru bu-
radaydı. Ayrıca boş, yankı yapan, loş ve kor-
kunç böcek ilacı kokusunun yayılmış olduğu 
bir yerdi.

Pluk’un ilk yaptığı iş, pencereyi açmak 
oldu. Sonra Bay Pen’in arkadaşını aramaya 
koyuldu. Bir hamamböceği... Bir hamambö-

ceği arkadaşının olması çok tuhaf, diye dü-
şündü Pluk. Sonra seslendi: “Zaza!”

Yanıt gelmedi. Adım adım bodrum katını 
dolaştı, her yeri aradı, ta ki köşede bir şey 
görene dek. Küçük bir böcekti bu. Hamam-
böceği Zaza’ydı. Ayaklarını havaya dikmiş, 
sırtüstü yatıyordu. Ölmüştü.

“Zavallı Zaza,” dedi Pluk. Hayvancığı yer-
den kaldırıp açık bodrum penceresinin yakı-
nına bıraktı. Sonra Bay Pen’e döndü.

“Geç kaldık,” dedi Pluk. “Ölmüş.”
Bay Pen iç çekti. “Genel olarak hamam-

böceklerinden hoşlandığım için söylemiyo-
rum,” dedi. “Fakat o çok özel, çok sevimli 
ve çok zeki bir hamamböceğiydi, biliyor mu-
sun? Öldü mü dedin? Böcek ilacından tabii. 
Bayan Berrak burada yaşayan ne varsa sprey 
sıkıp öldürecek bir gün. Yerleri paspaslama-
dığı ve etrafı silmediği zamanlar sürekli o 
spreyle meşgul. Aşırı temiz biri, anlıyor mu-
sun? Ayrıca aşırı derli toplu. Temizlikle ye-
tinmez bir türlü, her şey tertemiz olacak... 
Adı da bu yüzden Bayan Berrak, sanırım. 
Yine de, çaban için teşekkür ederim çocu-
ğum, yine beklerim.”

Pluk elinde alışveriş poşetiyle asansöre 
doğru gidiyordu fakat elmaların olduğu po-
şetin hâlâ bodrumda olduğunu hatırladı bir-
den. Onu almak için telaşla geri döndü. Tam 
uzaklaşmak üzereydi ki çok kısık, çok çekin-
gen bir ses duydu: “Bir parça elma kabuğu 
da fena olmazdı hani.” Pluk şaşkın şaşkın, 
sesin geldiği yöne döndü. Orada, bodrum 
penceresinin yakınında hamamböceği Zaza 
ayakları üstünde cıvıldıyordu.

“Bayılmışım,” dedi. “Daha yeni kendime 
geldim. O kadın iğrenç böcek ilacı spreyiyle 
tekrar gelir mi dersin?”

“Bilmiyorum,” dedi Pluk. “Sen en iyisi 
benimle kule odasına gel. Oraya gelmez. Ay-
rıca bundan böyle bütün elma kabuklarım 
senin.”
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Zaza’yı yerden dikkatle alıp elmaların ya-
nına koydu.

Pluk akşam yatağa yattığında çok mutluy-
du. Bir evim oldu, diye düşündü. İki de ar-
kadaşım var. Hayır, üç! Dollie, Bay Pen ve 
Zaza.

“Yatağın rahat mı, Zaza?” diye sordu.
Zaza içi pamuklu bir kibrit kutusunda 

yatıyordu. “Çok rahat!” dedi çok kısık, ha-
mamböceği sesiyle.

“Yarın görüşmek üzere o zaman,” dedi 
Pluk ve uykuya daldı.



Bütün dünyada, Pluk’un Kuleli Bina’nın en 
tepesindeki odasından daha güzel bir oda 
bulunamazdı.

Pluk sabah yataktan kalktığında yaptığı ilk 
şey, bütün pencerelerden dışarıya bakmak 
oluyordu. Bütün kenti görebiliyordu: gök-
yüzünü, bulutları, aşağıda trafiğin akışını… 
Hatta penceresinden iyice sarkarsa aşağıda, 
kaldırımda kendi küçük çekicisini de göre-
biliyordu.

Kahvaltı yapmadan önce Zaza’yı uyandı-
rıyordu. Zaza gerçekten çok sevimli ve ki-
bar bir hamamböceğiydi. Elma kabuklarıyla 
besleniyordu ve bu kabukların bile küçük bir 
parçasını yiyordu, yani çok masraflı bir mi-
safir sayılmazdı.

Pluk birkaç gün Kuleli Bina’da oturduk-
tan sonra başka insanlar tanımaya başladı. 
Doktoru, yaşlı Bayan De Vries’i tanıyordu, 
büyük, kırmızı kedi Flattekat’ı da tanıyor-
du. Ancak kediyle pek iyi geçinemiyordu; 
kedi, kuş avına çıkıyor, hatta bazen teras ka-
tında Pluk’un yanına oturmaya gelen Dol-
lie’yi avlamaya çalışıyordu. Kuleli Bina çok 
büyük ve çok yüksekti. Yirmiden fazla katı 
vardı ve Pluk bazen bir kattan diğerine gi-
diyordu; balkondan geçiyor, kimlerin orada 
oturduğunu öğrenmek için bütün kapılara 
bakıyordu. Bazen insanlarla kısa sohbetler 
ediyordu, hemen herkes ona iyi davranıyor-
du.

Bir sabah asansörün çok yakınında, taş 
zeminde oturan küçük bir çocuk gördü. 
Elinde bir şişe vardı ve ağlıyordu. Pluk dur-

du ve, “Neyin var senin?” diye sordu.
Çocuk yaşlı gözlerle başını kaldırıp, “Ne-

rede oturduğumu biliyor musunuz?” diye 
sordu.

“Nerede oturduğunu bilmiyor musun?”
“Hayır. Nerede oturduğumu biliyor mu-

sunuz?”
“‘Biliyor musun?’ diyebilirsin,” dedi Pluk. 

“Ben ‘siz’ değilim. Senin adın ne?”
“Ben bir Tepinen’im. Tepinenler’denim 

yani,” dedi küçük çocuk.
“Nasıl yani? Soyadın Tepinen mi?”
“Evet.”
“Sanırım...” Pluk derin derin düşündü. 

Apartman dairelerinin kapılarından birinde 
Tepinen adını görmüştü. “Gel benimle. Sa-
nırım yirminci katta oturuyorsun. Ben seni 
evine götürürüm.”

Pluk çocukla asansöre bindi ve sordu: 
“Kardeşlerin de var sanırım, değil mi?”

“Evet,” dedi çocuk. “Altı kişiyiz. Altı Te-
pinen ve bir babamız. Diğer beş Tepinen kı-
zamığa yakalandı. Ben yakalanmadım. Bu-
nun için de şurup almaya eczaneye gönderil-
dim.” Şişeyi gösterdi.

Asansör yirminci katta durdu ve küçük 
Tepinen evini görünce sevinerek bağırdı: 
“Hatırladım! Bizim kapımız!”

“Unutma, yirminci kat,” dedi Pluk. “Bun-
dan sonra unutmazsın.”

“Burada oturuyoruz,” dedi çocuk. Apart-
man dairesinin kapısı açıldı, elinde kocaman 
bir kaşık ve üzerinde önlükle babası kapıda 
göründü. “Sonunda geldin!” dedi.
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“Yolumu kaybetmiştim,” dedi küçük Te-
pinen.

“Ben de ona yolu gösterdim,” dedi Pluk.
“Gir içeri, gir içeri,” dedi Bay Tepinen. 

“Seni daha önce görmüştüm. Bir çekicin 
var, değil mi? Ayrıca kulenin tepesinde otur-
muyor musun? Patates kızartmakla meşgul-
düm. Kokuya aldırma. Ortalığın dağınıklığı-
na da... İçeri gir, birlikte yeriz.”

“Hayır, teşekkürler,” dedi Pluk. Ancak 
Bay Tepinen onu içeri çekip, “Saçmalama! 
Kentin en lezzetli patates kızartması bu! Or-
talığın dağınıklığına aldırma,” dedi.

Ortalık gerçekten çok dağınıktı. Her yer 
kazak, pantolon ve çizgi romanlarla doluy-
du. Yer şiltelerle kaplıydı. Üstünde yürümek 
için biraz yumuşaktılar ancak ayakkabıları-
nız iyice gömülüyordu içine. Pluk şaşkın şaş-
kın baktı.

“Gürültüyü önlemek için,” dedi Bay Tepi-
nen. “Hemen altımızda Bayan Berrak oturu-
yor, tanıyor musun onu?”

“Bir kez karşılaşmıştık,” dedi Pluk.
“İşte o Bayan Berrak, gürültüden şikâyet 

edip duruyordu. Çünkü bütün Tepinenler 
yerde tepinip duruyordu, anlıyor musun? 
Sonra bu çözümü buldum. Güzel tarafı san-
dalyeye ihtiyacımızın olmaması. Hepimiz 
yerde oturuyoruz. Tabii uyumak için ayrı ya-
taklarımız var, bak.”

Pluk baktı. Duvar boyunca yedi yatak var-
dı. Biri baba, diğerleriyse çocuklar içindi. Ya-
takların beşinde, beş hasta Tepinen yatıyor-
du. Hiç hasta görünmüyorlardı. Hepsi ya-
taklarından indi. Kocaman gür saçlı, neşeli, 
dağınık çocuklardı.

“Sen Pluk musun?” diye sordular. “Çekici 
Pluk, hamamböceğinin arkadaşı Pluk? Ha-
mamböceği nasıl?”

Nereden biliyorlardı bunu? Pluk’un yüzü 
kızardı. Apartmanda onu tanıyan insanlar 
olduğundan haberi yoktu. Bu yüzden onlara 

sordu: “Bunu size kim söyledi?”
“Çekiciyi gördük!” diye bağırdı küçük Te-

pinenler. “Ayrıca Bay Pen hamamböceği Za-
za’yı kurtardığını anlattı bize.”

“Bir de güvercinin vardı, değil mi?” diye 
sordu en küçük Tepinen. “Tombul kuş var 
ya hani? Tombul Dollie?”

“O benim güvercinim değil,” dedi Pluk. 
“Parkta yaşayan özgür bir güvercin o. Biz sa-
dece arkadaşız.”





Bay Tepinen bir tabak dolusu harika pa-
tates kızartmasıyla içeriye girdi. Hepsi yere, 
şiltelerin üstüne oturdular, soslu ve ketçap-
lı patates kızartması yemeye başladılar. Şil-
telere patates döküyorlardı ama Tepinenler 
buna hiç aldırmıyordu.

“Aman Tanrım,” dedi Bay Tepinen bir-
den. “Nasıl da akılsızlık ettik!”

“Neden? Ne oldu?”
“Pluk’u içeriye buyur ettik. Şimdi o da 

kızamığa yakalanacak ve bu bizim suçumuz 
olacak.”

“Hayır,” dedi Pluk. “Ben daha önce kıza-
mığa yakalanmıştım. Bu yüzden bir daha ya-
kalanmam imkânsız.”

Patates kızartması bittikten sonra Bay Te-
pinen sordu: “Aagje’yle tanıştın mı?”

“Hayır,” dedi Pluk. “Aagje kim?”
“Pembe elbiseli küçük bir kız.”
“Ha,” dedi Pluk. “Onu geçen gün balkon-

da görmüştüm. Sanırım çok sıkılıyordu. Oy-
namaya gidelim mi diye sordum ama iste-
medi.”

“Yasak oluğu için,” dedi Bay Tepinen. 
“Za vallı kızcağız.”

“Oynamasına izin vermiyorlar mı?” diye 
sordu Pluk.

“Üstünü kirletmesine izin vermiyorlar,” 
dedi Bay Tepinen. “Aagje, Bayan Berrak’ın 
kızı ve dışarıda oynaması yasak, çünkü anne-
si üzerini kirletmesinden korkuyor.”

“Ama bu çok kötü!” dedi Pluk.
“Evet, haklısın. İşte bunun için de... 

Onunla tekrar karşılaşırsan sokağa çıkarma-
ya çalış, böylece dışarıda bir güzel oynamış 
olur. Ya da en iyisi onu parka götür.”

“Götürürüm,” dedi Pluk. “Patates kızart-
ması için teşekkürler... Görüşmek üzere.  
Aagje alt katta mı oturuyor?”

“Evet,” diye bağırdı Tepinenler hep bir 
ağızdan. “Tam altımızda! Gürültü yaptığı-
mızda annesi köpürüyor.”

Pluk hepsiyle vedalaştı. Çok yakında tek-
rar uğrayacağına söz verdi. Merdivenlerden 
on dokuzuncu kata, bir kat aşağıya indi. 
Orada onu, küçük Aagje’yi gördü. Tırabzan-
lara yaslanmış, uzaklara bakıyordu. Elbise-
si pembeydi, çok güzel ve çok temizdi. Ama 
yüzü gülmüyordu, Pluk onunla konuşmaya 
karar verdi. Bir kez utangaçça öksürdü. Na-
sıl başlayacağını bilemiyordu ama tam o an 
kanat çırpış sesi duydu. Tombul Dollie, gü-
vercin, uçarak yaklaştı ve Pluk’un omzuna 
kondu.

“Hemen gelmelisin, Pluk. Yardım etmen 
gerekiyor. Çabuk gel...”



“Ne var, ne oldu?” diye sordu Pluk.
“Birinin yardıma ihtiyacı var!” dedi Tom-

bul Dollie.
“Kimin peki?”
“Çabuk gel,” dedi Dollie tekrar. Çok he-

yecanlıydı, çırpınarak bir kez daha Pluk’un 
etrafında dolandı. “Soldan üçüncü meşe 
ağacı... Göletin yakınında,” diye bağırdı ar-
kasından son anda. Ve uçarak uzaklaştı.

Pluk hemen asansöre gitmek istiyordu. Hız-
lı yürümeye başlamıştı bile, çünkü çabucak 
parka varmak istiyordu. Fakat iki adım attık-
tan sonra durup döndü. Pembe elbiseli kız 
orada, tırabzanların yanında duruyordu hâlâ. 
Bayan Berrak’ın kızı, derli toplu, temiz pak 
Aagje. Dışarıya çıkması yasaktı, çünkü temiz 
kalması gerekiyordu. Pluk ona yaklaşıp, “Din-
le, bana yardım etmek ister misin?” diye sordu.

Aagje başını şaşkınlıkla kaldırdı. De-
minden beri tırabzanların üzerinden sarkıp 
manzarayı seyretmişti; Dollie’yle Pluk ara-
sında geçen konuşmayı fark etmemişti bile. 

“Çekicimle parka gitmem gerekiyor,” 
dedi Pluk telaşla. “Orada birini kurtarmam 
gerek.”

“Kurtarmak mı?” diye sordu Aagje. 
“Kimi? Nasıl?”

“Henüz bilmiyorum,” dedi Pluk. “Ancak 
tek başına başaramayacağımdan korkuyo-
rum. Lütfen benimle gel.”

Aagje tereddüt etti. Sonra başını salladı. 
“Çıkmam yasak,” dedi. “Parkta üzerimi kir-
leteceğimi söylüyor annem. Oraya gitmeme 
asla izin vermez.”

“Birine yardımcı olmana izin verir ama,” 
dedi Pluk. “Söyle, geliyor musun, gelmiyor 
musun? Acele etmemiz gerek, anlıyor mu-
sun?”

Aagje başını iki yana salladı. “Cesaret 
edemiyorum,” dedi.

“Peki,” dedi Pluk. “O zaman yalnız gide-
ceğim.” Ve hızla asansöre yürüdü. Tam asan-
sör kapısını kapatırken Aagje nefes nefese 
ona yetişti. “Geliyorum!” dedi.

Kısa bir süre sonra ikisi birlikte kırmızı 
çekiciye binip yola koyulmuşlardı. Pluk ola-
bildiğince hızlı sürüyordu ve Aagje titreyerek 
koltuğa tutunuyordu. “N’olur üstüm kirlen-
mesin. Annem hiç memnun olmayacak! Ay-
rıca kim olduğunu, adının ne olduğunu bile 
bilmiyorum!” dedi.

“Adım Pluk. Senin adın da Aagje. Dırdır 
etmeyi keser misin?” dedi sertçe. “Parka gel-
dik bile, köşeyi döneceğiz ve gölete varmış 
olacağız. Şimdi de soldan üçüncü meşe ağa-
cının yanında olmamız gerekiyor.”

“Şu ağaç olmalı,” dedi Aagje. “Soldan 
üçüncü meşe. Ne olmuş orada peki?”

Pluk aracını durdurmuştu. Birlikte yuka-
rıya baktılar ama bir şey göremediler.

“Ne görmemiz gerekiyor ki?” diye sordu 
Aagje.

“Birinin yardıma ihtiyacı varmış,” dedi 
Pluk.

“Yardıma ihtiyacı olan birini göremiyo-
rum,” dedi Aagje. “Ne yardıma ihtiyacı olan 
birini ne de yardıma ihtiyacı olmayan birini 
görüyorum, yani demek istediğim... Hiçbir 
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şey göremiyorum. Bir sincap hariç.” Sincabı 
işaret etti. “Görüyor musun onu? Orada, en 
tepede?”

“Evet,” dedi Pluk. “Ancak tuhaf bir du-
rum göremiyorum.”

Yakınındaki dalların arasından bir hışırtı 
duyuldu. Bu, Tombul Dollie’ydi. “Geldiniz 

mi sonunda?” dedi. “Gördünüz mü peki za-
vallıyı?”

“Zavallıyı mı?” diye sordu Pluk. “Sadece 
bir sincap görüyoruz.”

“O işte!” dedi Dollie. “Duizeltje. Çok üzü-
cü bir durum. Yükseklik korkusu varmış.”

“Yükseklik korkusu mu?” diye sordu 





Pluk. “Yükseklik korkusu olan bir sincap 
mı?”

“Evet, çok üzücü, değil mi? Sincaplarda 
binde bir görülen bir hastalıkmış. Tırman-
maya cesaret edemiyor. Hem de hiç. Tabii 
tahmin edeceğin üzere ailesi çok gülüyor-
muş haline. Bunun için bir defa denemek 
istemiş. Şimdi de tepede öylece kalakalmış 
ve tekrar aşağıya inmeye cesaret edemiyor. 
N’olur yardım et ona, Pluk. Çekicinle!”

Pluk aracını ağacın olabildiğince altına 
yaklaştırıp vincini zavallı hayvancığın otur-
duğu dalın altına kadar kaldırdı. Ancak çeki-
ci ağaca yetişmiyordu. Arada epey bir aralık 
vardı. Duizeltje’nin atlaması gerekiyordu. 
Fakat Duizeltje’nin yükseklik korkusu vardı 
ve cesaret edemiyordu.

“Hadi ama Duizeltje! Atla artık. Çekici-
nin üzerine atla.”

Bir hareketlilik olmadı. Zavallı hayvancık 
kaskatı kesilmiş, yerinde oturuyordu.

“Onu almaya çıkıyorum,” dedi Aagje.
“Gerçekten çıkacak mısın?” diye sordu 

Pluk. “Elbiseni düşün. Anneni düşün.”
Ancak Aagje elbisesini ve annesini unut-

muştu, ağacın yarısına tırmanmıştı bile. Bü-
yük bir esneklikle daldan dala tırmanıyordu 
ve göz açıp kapayıncaya dek ürkek sincabın 
yanına ulaşmıştı. Korkarak geri geri yürüyen 
hayvancığa elini uzattı.

“Kaçma, şapşal hayvan!” diye bağırdı. 
“Az kalsın onu yakalıyordum.” Hayvancığın 
peşinden tırmandı, elini uzattı ve bu kez onu 
yakalamayı başardı.

“Çekiciye tutun!” diye bağırdı Pluk. “Seni 
aşağı indireceğim.”

Aagje Pluk’un dediğini yaptı. Kısa süre 
sonra kollarında sincapla Pluk’un aracına 
güvenli iniş yaptı.

“Duizeltje’yi ne yapacağız peki?” diye sor-
du Pluk. “Yerde mi kalacak?”

“Hayır, hayır,” diye bağırdı Dollie. “Çok 

tehlikeli. Bir kedi veya bir sıçan onu yer yok-
sa!”

“Onu götürelim o zaman,” dedi Pluk. 
Sonra şaşkınlıkla Aagje’ye baktı. Çok berbat 
görünüyordu. Elbisesi yeşil ve kahverengi le-
kelerle doluydu, ayrıca dallara tırmanmak-
tan iyice yırtılmıştı. Sonunda kendisi de bu 
lekeleri gördü ve içini büyük bir korku sardı.

“Pluk,” dedi alçak sesle. “Eve gitmeye ce-
saret edemiyorum. Bu halde eve gidemem.”

Pluk bir an düşündü. “Bay Pen’e gidiyo-
ruz o halde,” dedi. “Belki bize tavsiye vere-
bilir.”

Kuleli Bina’ya döndüler ve Pluk kitabevi-
nin önünde durdu.





liyor, ince buhar şeritleri aralıklardan dışarı-
ya çıkıyordu.

“Tehlikeli değil mi?” diye sordu Pluk kor-
karak. “Bütün o buhar... Boğulmasın sa-
kın?”

“Hayır, hep böyle yaparız,” dedi kadın. 
Aagje’yi kabinden çıkardı. Tertemiz, pes-
pembeydi elbisesi. Tek bir leke bile kalma-
mıştı. Ama yırtıklar hâlâ duruyordu.

Tam Aagje, “Eve gidemeyeceğim,” diye 
tekrar yakınmaya başlayacaktı ki kuru te-
mizlemeci kadın onu kolundan tutup, “Püs-
kürtme göbeğinin üzerine geçer misin, ço-
cuğum?” dedi. Aagje’yi büyük, daire şeklin-
de bir göbeğin üzerine yerleştirip tekrar bir 
düğmeye bastı. Dev bir sprey kutusu püs-
kürtmeye devam ederken, göbek dönmeye 
başladı. Aagje döndürülüyor ve pembe sıvıy-
la boyanıyordu.

“Bir çeşit plastik,” dedi herkes gibi  
Aagje’yi seyreden Bay Pen. “Kuruduktan 
sonra bütün delikler ve yırtıklar kapanmış 
olacak.”

Kadın cihazı durdurdu. Aagje’nin dönüp 
durmaktan Duizeltje gibi başı dönmüştü; 
Pluk onu tutmak zorunda kaldı.

“Yavaş ol... Islak hâlâ. Biraz kuruması ge-
rek,” dedi kadın.

İnanılmaz bir şeydi! Tek bir yırtık bile kal-
mamıştı. Hepsi boyayla kapanmıştı. Aagje 
tekrar tertemiz ve derli toplu bir haldeydi. 
Pluk eliyle elbiseyi yokladı. “Kurumuş!” 
diye bağırdı.

“Güzel!” dedi Bay Pen. Kuru temizlemeci 
kadına ödemeyi yapıp, “Şimdi rahatça evine 
gidebilirsin, Aagje. Tertemizsin artık!” dedi.

“Duizeltje’ye bir bakabilir miyiz?” diye 
sordu Pluk.

“Bakalım.”
Bay Pen’in deposuna gittiler. Kapıyı ha-

fifçe aralayıp içeriye baktılar. Duizeltje mer-
divenin yedinci basamağında oturuyordu. 
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“Yükseklik korkusu olan bir sincabımız 
var,” dedi Pluk içeriye girdikten sonra. “Ay-
rıca Aagje’nin üstü kirlendi ve elbisesi yırtıl-
dı, şimdi eve gitmeye cesaret edemiyor.”

“Biraz daha anlatır mısın?” diye sor-
du Bay Pen. Pluk olanların hepsini anlattı. 
“Duizeltje’yi kule odama götüreyim mi?” 
diye sordu son olarak.

Bay Pen başını salladı. “Yükseklik korku-
su olan bir sincap kesinlikle kuleye götürül-
mez,” dedi. “Daha iyi bir fikir geldi aklıma. 
Arkadaki depoda tırmanma alıştırması ya-
par. Gelin benimle.”

Dükkânın arka tarafında, yüksek dolap-
lar ve raflarda malzemelerin saklandığı bir 
depo vardı. En tepedeki raflara ulaşmak için 
her yerde merdivenler bulunuyordu. Bay 
Pen sincabı bir merdivenin en alt basama-
ğına bıraktı. “Hadi bakalım, şimdi güzel gü-
zel çalış, Duizeltje. Rahat rahat. Sürekli bir 
basamak yükselerek; bu şekilde öğrenirsin,” 
dedi.

Dükkâna döndüler ve Bay Pen başını sal-
layarak üstü başı kir içindeki Aagje’ye baktı. 
“Evet,” dedi. “Bu kızı ne yapacağız şimdi?”

“Bir daha asla eve gidemem ben,” diye ya-
kındı Aagje.

“Saçmalama,” dedi Bay Pen. Birden eliy-
le alnına vurup bağırdı: “Buldum! Yanda 
‘Üzerinde Kalsın Kuru Temizleme’ var.”

“O ne demek?” diye sordu Pluk.
“Gel benimle,” dedi Bay Pen. “Giysilerini 

çıkarmanın gerekmeyeceği bir kuru temizle-
meci var. Giysiler üzerindeyken temizleni-
yor. Adı bu yüzden böyle. ‘Üzerinde Kalsın 
Kuru Temizleme!’” Bay Pen onları yandaki 
dükkâna götürdü ve kuru temizlemeci ka-
dınla konuştu.

“Kızın önce buhar köşesinde beklemesi 
gerekiyor,” dedi kadın. Dolaba benzer bir 
şeyi açıp Aagje’yi içeriye doğru itti. Sonra 
bir düğmeye bastı. İçerden hımm sesi yükse-



Boncuk gözleri cesur cesur bakıyordu ve 
diğer basamağa atlamak üzereydi. Çıt çıkar-
madan bakmaya devam ettiler ve nefeslerini 
tuttular.

Hop! Başarmıştı.
“Görüyorsun ya... İlerleme kaydediyor,” 

dedi Bay Pen. “Görüşmek üzere!”
Pluk Aagje’yle birlikte Kuleli Bina’nın 

asansörüne bindi.
“Bana yardım ettiğin için teşekkür ede-

rim,” dedi Pluk. “Yine gelir misin benimle?”
“Seve seve,” dedi Aagje.








