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Rosa ile Fico sıradan çocuklar değil, Costa Banana’nın 
başkanı Fernando’nun çocuklarıdır. Başkan Fernando, 
kendisi öldüğünde yerine geçecek oğlu Fico’ya bir hayli 
düşkündür fakat kızı Rosa’yı hafife almaktadır. Bir gün 
Rosa, General Sjasliek’in iktidarı ele geçirip bir savaş 
başlatacağını öğrenir, fakat kimseyi buna inandıramaz. 
Rosa kardeşini nihayet ikna ettiğinde ikisi vakit kaybet-
meden harekete geçerler. Fakat Korkunç General’i ve 
savaşı durdurmak mümkün olacak mıdır?
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JOZUA DOUGLAS



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.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITAPLARI:

Korkunç İkizler • Korkunç Yüzme Antrenörü
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“Brokoliyi sevmiyorum. Onu çocukken 
annemin zorlamasıyla yediğimden 

beri sevmiyorum. Ama artık Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı’yım ve bir 

daha asla brokoli yemeyeceğim.”

– George H.W. Bush, ABD Başkanı, 

1989-1993
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Başkan

Pablo Fernando, Costa Banana’nın başkanıydı. Costa 
Banana, Orta Amerika’da yer alan, tropikal iklime sa-
hip, küçük bir ülkeydi. Başkan buradaki her şeyin tek 
patronuydu. O ne isterse hemen gerçekleşirdi. Hatta bu 
istekler çılgınca olsa bile.

Bazıları Pablo Fernando’nun bir diktatör olduğunu 
söylüyordu. Ancak o bu görüşe kesinlikle katılmıyordu. 
Pablo Fernando kendisini bir başkan olarak görmeyi 
yeğliyordu.

Başkanlığı boyunca çok sayıda tuhaf yasa yapmıştı. 
Ve herkes bu yasalara uymak zorundaydı. Birkaç tanesi 
şöyleydi:
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1. Costa Banana’daki bütün çocukların ismi Pablo olma-
lıydı. Başkana göre, bu dünyanın en güzel ismiydi.

2. Herkes başkandan bahsederken “Büyük Dahi Lider” 
ya da “Büyük Güçlü Adam” demeliydi. Aslında içerisin-
de “Büyük” geçtikten sonra gerisi çok önemli değildi.

3. Cumartesi günleri herkes muz çorbası içmeliydi. 
Tarifini başkanın kendisi bulmuştu ve ona göre bu 
dünyanın en lezzetli çorbasıydı.

4. Başkanın arabası her zaman önde gitmeliydi. Trafik 
lambasına denk geldiğinde ışık kendiliğinden yeşile 
dönmeliydi.

5. Herkes onun Facebook’taki gönderilerini ve iletileri-
ni beğenmeliydi.

Resimde Başkan Fernando’yu görüyorsunuz. Başkan 
kendisinin oldukça sert ve kuvvetli biri olduğunu dü-
şünse de, sizin de gördüğünüz gibi, daha çok çelimsiz, 
küçük bir adamdı.

Kocaman pilot gözlüğü takmasına ve üniforması ma-
dalyalarla dolu olmasına rağmen hâlâ çok sevimli görü-
nüyordu.

Ama siz ona bunu söylemeseniz daha iyi olur.
Eğer kendisi size şunu sorarsa:

“Bu ceket hakkında ne 
düşünüyorsun?”

O zaman şöyle bir cevap vermek 
oldukça kötü bir fikir olabilir:



“Bu ceketi giydiğinizde çok tatlı görünüyorsunuz,
Büyük Dahi Lider.”

Hayır, en iyisi şunu söylemek olur:

“Bu ceket üzerinizde inanılmaz havalı duruyor.  
Bu ceketle adeta büyük ve güçlü bir adam, bir hayli zeki,  

güçlü bir lider gibi görünüyorsunuz.”
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Başkan Fernando her zaman güçlü biri gibi görünmek 
istiyordu. Hatta dondurma yerken çekilen bir fotoğrafta 
bile sert bakmaya çalışırdı.

Büyük ve güçlü görünmek için elinden gelen her şeyi 
yapıyordu:

1. Pasaportundaki bilgiye göre boyu 2,5 metreydi. (Ger-
çekte boyu kısacık olsa bile.)

2. Büyük bir balıkla birlikte fotoğrafını çektirirdi. (Onu 
asla kendisi yakalamazdı.)

3. Uzun yıllar boyunca, Costa Banana’nın boks şampi-
yonuydu. (İşin aslı, herkes onun kazanmasına izin 
verirdi.)

4. Kendi yazmış olduğu “Ben en büyüğüm, en en büyü-
ğüyüm” şarkısı çok uzun zamandır bir numaraydı. 
(Herkes bu şarkıyı her gün dinlemek ve yüksek sesle 
söylemek zorundaydı.)

5. Yazmış olduğu Büyük Dahi Lider isimli kitabı on mil-
yondan fazla satmıştı. (Mantıklı, çünkü herkes bu 
kitabı satın almalı, okumalı ve beğenmeliydi.)

Bu arada kitabında inanılmaz şeyler yer alıyordu. Ancak 
bunlar ona göre yüzde yüz doğru olan ilginç hikâyelerdi.

1. O dünyaya geldiğinde, bir deniz canavarı şarkı söy-
lemeye başlamıştı. Havada çift katlı bir gökkuşağı 
belirmiş ve her yerde çiçekler açmıştı.

2. Bir yaşına bastığında ilk kitabını yazmış ve iki yaşına 
bastığında diş hekimi diplomasını almıştı.
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3. Satranç oyununun, uzaktan kumandanın ve hambur-
gerin mucidi kendisiydi.

4. Bir keresinde ölmüş bir hayvanı tekrar hayata dön-
dürmüştü.

5. Ve büyükbabası, Costa Banana’nın ilk başkanı, bir 
ejderha yumurtasında doğmuştu.

Kitap yayımlanır yayımlanmaz gazetelerde övgü dolu 
değerlendirme yazıları yer aldı:
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Ancak yukarıda da görebileceğiniz gibi kitabı o kadar da 
iyi bulmayan bir kişi vardı. Bu kişi elbette hemen ceza-
landırıldı.

Her kim yasalara uymaz ya da başkan hakkında kötü 
bir söz söylerse hayatının geri kalan kısmını ıssız bir 
adada geçirmeye mahkum edilirdi.

Başkan Fernando bu tür korkunç cezalar vermeyi hiç 
sevmiyordu.

Birçok diktatör, sözünü dinlememeniz halinde he-
men giyotin cezası verirdi. Ancak Başkan Fernando 
böyle bir şeye cesaret edemiyordu. Gün gelip insanların 
kendisinden şikâyetçi olduğunu bir düşünsenize! O za-
man halk ayaklanırdı. Ve bütün o korkunç şeyleri bu kez 
ona yapabilirlerdi.
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Bu konuyu düşünmemeye çalışmıştı.
Uykusuz geceler geçirmişti.
Bu sebeple hiç kimseyi içi sinek dolu bir sandviç ye-

mekle cezalandırmadı.
Ya da kimseyi at pisliğiyle dolu bir havuzda yüzdür-

medi.
Veya içi tarantulayla dolu bir sandığa kapatmadı.
Ve kesinlikle kimsenin başını almayı istemedi.
Hayır, Başkan Fernando kurallarına uymayanları Pa-

sifik Okyanusu’ndaki ıssız bir adaya yolladı sadece.

“Oh, iyi ki gittiler!”

Birçok diktatör gibi Başkan Fernando da aşırı zengindi. 
Tüm ülke ona aitti: şehirler, ormanlar ve bütün fabrika-
lar.

Onun zenginliğini tarif edebilmek epeyce zordu.
Başkan, ailesiyle birlikte kocaman bir sarayda ya-

şıyordu. Dört katlı bu yapıda, her birinin kendine ait 
banyosu olan 189 yatak odası, bir tenis kortu, bir bovling 
salonu, kaydırağı olan bir yüzme havuzu, içerisinde her 
şeyi olan bir lunapark, 65 atlı bir binicilik okulu, bir ya-
rış pisti ve bir sinema bulunuyordu.

Yerler kalın, kırmızı halılarla kaplıydı.
Bütün saray, altın çerçeveli, inanılmaz büyük tablo-

larla doluydu.
Tavanda dev gibi kristalleri olan avizeler asılıydı.
Ve her şey biraz altınla kaplıydı: yemek takımları, 

tabaklar, bardaklar, çaydanlıklar. Musluklar, kapı kol-








