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Alfred’e.
Her zaman kalbimdesin.

Babacığın...



Er Thomas, Dotty’nin erkek 
arkadaşı. İngiliz Ordusu’nun 
gelmiş geçmiş en kısa boylu askeri. 
Arkadaşları ona “Titch”* diyor. 
Artık emekli ve Chelsea Kraliyet 
Hastanesi’nde yaşıyor, yani bir 
“Chelsea Sakini”.

* İngilizcede “bıdık” anlamına geliyor. (Ç.N.)

Elsie, Londra sokaklarında yaşayan evsiz 
bir yetim.

Dotty, Doğa Tarihi 
Müzesi’nin temizlikçisi. 
Kendisi de en az 
süpürgeleri kadar budala.

1899 Y l
Victoria Çağı Londra’sındayız.

Hikâyedeki karakterlerle tanışın...



Bayan Curdle, İstenmeyen Çocuklar 

Evi  KURTLU MALİKÂNE’nin 
yaşlı ve huysuz sahibesi.

Bay Clout, Doğa Tarihi 
Müzesi’nin kaba saba güvenlik 
görevlisi. Asker postallarıyla 
ortalıkta dolaşmasıyla ünlü.

Profesör, seneler önce müzenin 
saygıdeğer bilim insanıydı, ta 
ki deneylerinden biri felaketle 
sonuçlanana dek.

Büyük hayvan avcısı Leydi 
Buckshot, soylu bir aileden. 
Afrika’daki filleri, zürafaları 
ve aslanları avlıyor, içleri 
doldurulup sergilenmek üzere 
müzeye getiriyor.

Komiser Barker, Londra Polis 
Teşkilatı’nın korkunç amiri. 
Ufacık bıyığıyla ünlü.



Albay ve Tuğgeneral de Kraliyet 
Hastanesi’nin sakinlerinden.

Chelsea Sakinleri’nin hepsi 
Kraliyet Hastanesi’nin 
irikıyım Başhemşire’si 
tarafından yönetiliyor.

Tek gözlü Başçavuş ise 
hastaneye girip çıkan her 
şeyden ve herkesten sorumlu, 
bunu aklınızın köşesine yazın.

Amiral, hastanedeki tek denizci. 
İçip içip huzuru bozduğu için 
ihtiyar denizcilerin kaldığı 
huzurevinden atılmış.



Kraliçe Victoria, Birleşik 
Krallık’ın hükümdarı. 1899 tahta 
geçişinin altmış ikinci senesiydi; 
inişlerle çıkışlarla, o güne dek 
tahtta en uzun süre kalan 
hükümdardı.

Yakışıklı Hintli hizmetkâr 
Abdül Kerim Kraliçe’nin 
sağ kolu. “Münşi” olarak da 
biliniyor.

Kaptan, 1899’da Kraliyet 
Donanması’nın en modern 
savaş gemilerinden biri HMS 
Argonaut’un dümeninde.

Sör Ray Lankester, müzenin 
cüsseli müdürü.

Kocaman bir ilan panosuyla 
sokaklarda gezen adam 
herkesi dünyanın sonunun 
yakında geleceğine ikna 
etmeye çalışıyor.



RAJ �IN SEKERLEMELER I
.

'

Yapışkan Parmaklar Çetesi’nin üyeleri Londra’nın en azılı 
hırsızları olarak nam salmış, çetin ceviz çocuklar:

Birinci Raj’ın kendi şekerleme mağazası var; gerçi 
şekerleme arabası desek daha doğru.

Sonuncusu ama önemlisi...

JOSEPH

LOTTIE

ASIA ATHENA SANAYA
RIYANA

GEORGE

ZOE
NELLIE BELLA

FREYA GRACE



BUZ CANAVARI’nın ta kendisi: On bin yıl 
önce ölen mamut. Hayvanın cansız bedeni Kuzey 
Kutbu’ndaki kâşifler tarafından bulunup buzun içinde 
hiç bozulmadan muhafaza edildi.



Doğa Tarİhİ Müzesİ

Chelsea Kralİyet 
Hastanesİ

Thames
Nehrİ

Buckingham Sarayı

Big Ben ve 
Parlamento Bİnası

Downing Sokağı, 
numara 10

Westminster Abbey

Thames'te demİrlİ HMS Victory Gemİsİ

Tower Bridge

Kurtlu MalİkÂne: 
İstenmeyen Çocuklar 

Evİ

1899
LONDRA HARI

.
TASI



1899

BİRİNCİ BÖLÜM

LONDRA
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Üç Öğün Hamamböceği

Kasvetli bir kış gecesi, Londra’nın arka sokakların-

daki bir yetimhanenin merdivenlerine minicik bir 

bebek bırakıldı. Bu küçük insanın kim olduğuna dair 

ne bir not vardı, ne bir isim, ne 

de bir ipucu. Üstüne kar 

taneleri düşen bebek 

sadece bir patates çu-

valına sarılmıştı.

Victoria Çağı’nda 

yeni doğan bebeklerin 

yetimhanelerin, hasta-

nelerin, hatta zenginlerin evlerinin kapılarına bırakıl-

ması hiç de az rastlanan bir durum değildi. Yoksul ve 

çaresiz anneler çocuklarına kendilerinin sağlayabilece-

ğinden daha iyi hayatlar verileceğini umut ederdi.

ÜÇ  ÖĞÜN 
HAMAMBÖCEĞI

1



Üç Öğün Hamamböceği

Gelgelelim, daha hayatının ilk anlarında bu talihsiz 

bebeğin başına gelebilecek en kötü şeylerden biriydi 

KURTLU MALİKÂNE: İstenmeyen Çocuklar Evi

Taş çatlasın sekiz çocuğu alabilecek bir odada yirmi 

dört yetim sıkış tepiş kalıyordu. Çocuklar kilit altında 

tutuluyor, aç bırakılıyor, dövülüyordu. Üstüne üstlük, sa-

bah akşam demeden çalıştırılıyorlardı. Gözleri kör olana 

dek, küçücük parçaları birleştirip cep saati yapıyorlardı.

Hepsi bir deri bir kemik kalmıştı, leş gibi yırtık pırtık 

kıyafetler giyiyorlardı. Yetimlerin suratları isten kap-

karaydı, karanlıkta tek görebildiğiniz umutla parlayan 

minicik gözleriydi.

NANCY

AGATHA

BESSIE

CLARENCE

DOROTHEA

ELSIE

FELIX

 GERTRUDE

HUMPHREY

IRIS

 JOE

KENNETH

LILLIAN

MABEL

OLIVE

PERCIVAL

QUEENIE

RUPERT

STANLEY

THEODORE

URSULA

 VIOLET

WILF

XANDRA

YORICK

ZACHARY
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Buz Canavarı Üç Öğün Hamamböceği

Mumlar söndükten sonra konuşan olursa, irinden 

hamur gibi olmuş eski çoraplarından birini yetimlerin 

ağzına tıkıştırırdı. Zavallı çocuklar bir hafta boyunca 

ağızlarında o çorapla gezmek zorunda kalırlardı.

“Bu seni susturur, boşboğaz velet!”
Çocuklar buz gibi betonda uyurken, çığlıklar atarak 

uyansınlar diye Bayan Curdle onların gömleklerinin 

içine kıvır kıvır kurtçuklardan salardı.

“AAAA!”
“HA! HA! HA! SENİ KANDIRIKÇI!”

Yetimhaneye yeni bir bebek geldiğinde, büyük ço-

cukların hepsi bebeğe bir isim önerirdi. İsim bulurken 

alfabetik sıraya göre gitmeyi tercih ediyorlardı, böylece 

hepsinin ismi mümkün mertebe birbirinden farklı ola-

bilecekti. Patates çuvalına sarılı bebeğin bırakıldığı gece, 

E harfine ulaşmışlardı. Bu mini minnacık kız iki gece 

önce bulunsaydı ismi “Doris” olacaktı belki de. Yarın 

bulunsaydı, ona “Frank” adı verilebilirdi. Şimdiyse ona 

“Elsie” ismi verildi.

Bu hapishaneden bozma yetimhane, Bayan Curdle 

adlı kötü kalpli, huysuz ve yaşlı bir kadın tarafından 

yönetiliyordu. Suratındaki memnuniyetsiz ifade sabit-

lenmiş gibiydi, vücudu baştan ayağa siğillerle kaplıydı. 

Kadının o kadar çok siğili vardı ki, siğillerinin bile siğili 

vardı. Onu gülümsetebilen tek şey hüngür hüngür ağla-

yan bir çocuğun sesiydi. 

Bayan Curdle yetimlere bağışlanan yiyeceklerin hep-

sini hapur hupur mideye indirirdi, bu yüzden de bakı-

mından sorumlu olduğu çocuklar üç öğün hamamböce-

ği yemek zorunda kalırdı.

“Böcekler sağlığınıza çok faydalı!” diye kıkırdardı kadın.
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Buz Canavarı Üç Öğün Hamamböceği

Bayan Curdle “HAPŞUUUUUU!” diye 

yetimlerin üstüne hapşırır, “FAAAAŞ! FOOOŞ!” diye 

çocukların saçlarına sümkürürdü. 

Çocukların haftalık “banyo”su Bayan Curdle’ın 

onları larvalarla dolu varillere batırıp çıkarmasından 

ibaretti. “Larvalar üstünüzdeki pislikleri kırt kırt yi-

yecek, sizi kokuşuklar!” diyerek kıs kıs gülerdi Bayan 

Curdle.

Bu korkunç kadın, çocuklar banyodan sonra kurusun 

diye her birini kulaklarından çamaşır ipine asardı.

VOOONG!
Bayan Curdle bir keresinde Elsie’nin arkadaş olup 

evcilleştirdiği sıçanı kızın cebinde bulunca hayvancağızı 

kriket maçında top olarak kullanmıştı.

PAT!
“İİYYKK!”
VİYUUV!

Bayan Curdle yetimlerden birinin kendisine gülerek 

baktığını görürse, o pis güdük parmağını çocukların 

gözüne sokardı.

“AH!”
“AL SANA, MUŞMULA 

SURAT!”
Noel’de çocuklar hediyelerini alma 

umuduyla sıraya girerler, ama aldıkları 

hediye dev boy En Güzel Noel Şarkıları 
kitabıyla popolarına bir şaplak olurdu. 

Her şaplakta “Mutlu Noeller, çocuk!” diyerek neşe-

lenirdi Bayan Curdle.

Elsie KURTLU MALİKÂNE’de uzun ve korkunç 

on sene geçirdi. Oraya katlanabilmesinin tek sebebi bir 

gün annesinin çıkagelip onu götüreceği hayaliydi. Ama 

bu asla olmadı. Küçük kız büyüdükçe annesi hakkında 

daha da akıl almaz hikâyeler uydurmaya başladı.

Belki de annesi bir orman kâşifiydi?

Ya da gezici sirkte bir cambaz?

Ş A P!

“NASIL AMA!”








