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Susanna Tamaro

Susanna Tamaro 12.12.1957 günü 
İtalya’nın Trieste kentinde doğdu.
Sinema yönetmenliği eğitimi aldı 
ve televizyon için doğa belgeselleri 
çekti.  Büyükler için yazdığı Yüreğinin 
Götürdüğü Yere Git kitabının büyük 
başarısından sonra o da yüreğinin 
sesini dinledi ve bir dağ şehrine 
yerleşti. Şu anda atlar, kuşlar, keçiler, 
kurbağalar, sincaplar ve elbette 
kedi ve köpekleriyle birlikte dağdaki 
çiftliğinde yaşıyor ve yazmaya devam 
ediyor. Özellikle doğanın korunması 
ve çocukların temiz, yeşil ve dürüst 
bir dünyada yaşayabilmelerini de 
amaçlayarak birçok çocuk kitabı 
yazdı. Susanna Tamaro aynı zamanda 
bir karate öğretmeni ve ustası.

Yazarın yayınevimizden çıkan

diğer kitapları:

ATLA, BART!

BÜYÜLÜ ÇEMBER

KAPLAN VE CAMBAZ

TOBIA VE MELEK

TOMBUL YÜREK
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O sabah evden çýkarken Leopoldo 
bir daha geri gelmeyeceðini biliyordu.

Bir önceki gün onun doðum günüy
dü; sekizinci doðum günü ve gerçek  ten 
pek hü            zünlü bir gün ol muþtu. Armaðan 
ola rak, uzun süredir arzu ettiði bir þeyi; 
bir çift koþu ayakkabýsýný istemiþti. 
Kent    te ya         þasa bile koþmaya bayýlýyor
du. Koþarken havanýn yüzüne çarptýðý
ný hissediyor, bu onu neþelendiriyordu. 
Ne yazýk ki koþmak için eline pek fýrsat 
geçmiyordu; hatta okul     daki beden eði
timi dersi dýþýnda buna hiç mi hiç ola  
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nak bulamýyordu. Aslýnda o, kýrlarda ya da deniz 

kýyýsýnda koþabilmeyi isterdi. Pek çok sý   nýf arkadaþý 

hafta sonlarý anne babasýyla kýrlara gi  diyordu, ama 

o hiç gitmemiþti. Annesi de babasý da kent dý  þýna 

çýkmayý sevmiyorlardý. Annesi fare lerden ve örüm

ceklerden korkardý, ba ba  sý da öyle tembeldi ki bütün 

boþ za man larýný evde kitap okuyarak geçirmeyi yeð

li yor du.

Annesinin uzattýðý armaðan paketinin aðýrlýðýndan 

ve büyüklüðünden içinden hiç de iyi bir þey çýk ma

yacaðýný hemen an       lamýþtý Leopoldo.

Paketin kâðýdýný, içinde patlamaya ha  zýr bir bom

ba varmýþçasýna yavaþ yavaþ yýrt        mýþ, isteksizce aç 

mýþtý. Sonunda bir çift koþu ayakkabýsý yerine parlak 

kaplý iki kitapla burun buruna gelince artýk bu   na hiç 

daya na mamýþ, öfkeyle hýçkýra hýç ký  ra aðlamaya 

baþlamýþtý.

Annesiyle babasýnýn yüzünde de bü  yük bir hayal 

kýrýklýðý belirmiþti.

“Tatlým,” demiþti annesi, “þimdi aðla ma, okuduk

tan sonra aðlarsýn.”

Babasý ise,

“Baksana,” diyordu, “güzel, renkli re  sim  ler de 

var burada.”

Leopoldo kitaplarý öfkeyle yere fýrlat mýþ, sonra 

da kapýyý vurarak çýkýp kendi odasýna kapanmýþtý.

Doðduðundan bu yana doðum günlerinde kitap
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tan baþka bir armaðan alma mýþ   tý. Önce yumuþak, bez 

kitaplar, sonra bü  yük resimli, az yazýlý kitaplar, sonra 

da çok yazýlý az resimli kitaplar gelmiþti. Yat tý  ðý yer

den gözlerini yukarýya kaldýr dý ðýn da, Leopoldo kitap

larla do  lu raflardan baþ     ka bir þey göremiyordu. Bu 

kitaplardan hiç  birini o istememiþti.

O gün, akþama doðru annesi kapýnýn ar kasýndan 

tatlý bir sesle konuþarak, do  ðum günü pastasýnýn 

mumlarýný söndürmesi için onu kandýrmaya 

uðraþmýþtý. Leo    pol   do ise,

“O mumlarý siz söndürün!” diye baðýr mýþtý.

Sonra da baþka bir þey duymamak için baþýný 

yas týðýnýn altýna sokmuþtu. Pek üz  gün ve pek kýzgýndý 

doð  rusu.

Sekiz yýl birlikte yaþadýktan sonra an   ne siyle ba

ba sýnýn, oðullarýnýn kitaplar la hiç ilgilenmediklerini 

an lamamýþ olma la    rý ona olanaksýz görünüyordu. 

Onlar ki         tap se         viyor olabilirlerdi, tamam ama bu ne  

denle oðul larýnýn da kitaplara bayýl ma  sý ge               rekmiyordu 

ki! Kara lekelerle do  lu beyaz kâðýtlara bakar bakmaz, 

sanki at   lý  ka rýn  ca ya binmiþ gibi baþý dönmeye baþ lý

yor    du.

Geçen yýl, annesi okuldaki notlarý çok kö   tü ol

duðu için telaþlanmýþ, onu bir ruh dok  toruna bile 

götürmüþtü. Doktor ona pek çok soru sormuþ, plas

tik küplerle oyun oynatmýþ, sonunda pek ciddi bir ta 

výrla þöy le demiþti:
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“Kitap korkusu bu. Gene kitaplardan korkan bir 

hasta çýktý karþýma!”

“Kitap korkusu mu?” diye telaþla yine le  miþti an 

nesi.

Bunun üzerine hekim, ona bunun yeni türeyen, 

çocuklar arasýnda hýzla yayýlan bir hastalýk tü rü 

olduðunu açýklamýþtý. Ýlk hastalar on yýl kadar ön   ce 

Amerika’da gö rülmüþtü. Sonra sanki gözle görülme

yen bir veba mikrobu gibi tüm uygar ülkeleri sarmýþtý.

Doktor, onlarý kapýdan uðurlarken,

“Hanýmefendi, suç televizyonun, vi  deo oyunla rý

nýndýr. Çocuðunuzu bunlardan uzak tutun, onu oku

maya zorlayýn, aklýný kullanmasýný öðütleyin. Birkaç 

ay sonra mucizevi sonuçlar alacaksýnýz.”

Leopoldo bu sözlere karþý çýkmak is      te    miþti ama 








