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Gökyüzü kadifemsi siyahlıktaydı ve her şey –

hayvanlar, ağaçlar, çayırlar, nehirler ve dağlar– yıl-

dız tozuyla kaplıydı. Hepsi parıl parıldı. Özel bir 

geceydi bu ve bir sürü hayvan dipsiz bir havuza 

akan, yıldızlardan yapılmış bir şelalenin etrafında 

toplanmıştı. Etkinliğin başlamasını beklerken soh-

bet edenlerin uğultusu duyuluyordu.

Kalabalığın önünde sekiz genç hayvan vardı: bir 

tilki, bir susamuru, bir porsuk, bir yabankedisi, bir 

geyik, bir sincap, bir atmaca ve bir fındıkfaresi. Sin-

cap tilkiye doğru hızla koşarak arka ayaklarının üze-

YILDIZ DİYARI’NDA
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rine kalktı, pırıldayan kuyruğu arkasında bir virgül 

gibi kıvrılmıştı. “İnsanların dünyasına seyahat etme 

zamanımız geldi çattı Bracken.”

“Sabırsızlanıyorum!” dedi tilki heyecanla kendi 

etrafında dönerek. Çivit mavisi gözleri parlıyordu. 

“İnanılmaz bir macera olacak.”

Geyiğin kulakları endişeyle titredi. “Siz ikiniz 

hiç endişeli değil misiniz? Ben öyleyim.”

Yabankedisi gözlerini devirdi. “Ne şaşırtıcı! Sen 

her şeyden korkuyorsun Willow. Neden evde kal-

mıyorsun ki?”

Bracken ona öfkeli bir bakış attı ve burnuyla 

geyiğin burnuna dokundu. “Ona kulak asma. Sen 

cesursun Willow, öyle olduğunu biliyorum. Ayrıca 

hepimiz birlikte olacağız – en azından başlarında. 

Korkacak bir şey yok.”

Geyik Willow ona minnetle burnunu sürttü. 

Gümüş kanatları olan kocaman bir baykuş ses-

sizce açıklığa süzüldü. Şelalenin yanındaki bir dala 

tünemesiyle hayvanlar sessizliğe büründüler. Bekle-

dikleri an gelmişti. 
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“Hoş geldiniz arkadaşlarım,” diye seslendi bay-

kuş Hunter. “Bir kez daha bir grup genç Yıldız 

Hayvan’ı insanların dünyasına gönderme zamanımız 

geldi. Bu hayvanlardan her birinin görevi bir Yıldız 

Dost, yani Sihir’e inanan bir çocuk bulmak olacak.”

Hunter etrafındaki hayvanlara bakarak ko-

nuşmaya devam etti: “Bu yeni Yıldız Dost, bizim 
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dünyamızla insanların dünyasının arasında dolaşan 

Sihir’i kullanmayı öğrenecekler ki iyilikler yapabil-

sinler, etraflarına mutluluk ve huzur getirsinler. Bil-

diğiniz üzere genelde insan dünyasına iki ya da üç 

Yıldız Hayvan seyahat eder ama bugün tam sekiz 

hayvan bu seyahate çıkacak.” Kalabalıktan heye-

canlı fısıltılar yükseldi. Baykuş tek kanadını kaldırdı. 

“Bu sefer daha fazla hayvan yolluyoruz çünkü 

insan dünyası zor durumda. Sihre inanan insanla-

rın sayısı azalıyor, bu da iyilik yapmak için Yıldız 

Sihir’i kullananların sayısının da azaldığı ve bizim 

dünyamızla insanların dünyasının arasında akan Si-

hir’in güçsüzleştiği anlamına geliyor. Ama daha da 

tedirgin edici başka bir şey daha var.” Baykuş ciddi-

leşmişti. “İnsan dünyasında birinin kara büyü kulla-

narak insanlara zarar verdiğini ve mutsuzluk yaydı-

ğını hissediyoruz. Eğer bu doğruysa, durdurulmalı.”

Baykuş kalabalığın önündeki genç hayvanlara 

döndü. “Siz sekiziniz kara büyünün kullanıldığına 

inandığımız, Yıldız Sihir’in en zayıf olduğu yere 

gönderileceksiniz. Neler olduğunu bulup bunu 
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durdurmalısınız. Ama bundan önce her biriniz Yıl-

dız Dostunuz olacak olan insan çocuğu bulmalısı-

nız. Sihri iyilik yapmak için kullanacak kadar iyi 

kalpli ve kara büyü kullanan birini alt edecek kadar 

cesur bir çocuk olmalı bu. Yıldız Dost olabilecek 

bir çocukla tanıştığınızda onunla düşünceleriniz 

aracılığıyla konuşmalısınız. Sihre açıklarsa sizi du-

yacaklardır.”

Sincap, Bracken’ın sırtına zıplayarak, ”İnsan 

dünyasında nasıl hayvanlar olacağız Hunter?” dedi. 

“Şimdiki gibi ışıldayıp parlayacak mıyız?” Kuyru-

ğunu sallayarak tüylerini parlattı.

Baykuş kafasını iki yana salladı. “Hayır Juniper. 

Normal bir hayvan gibi görüneceksiniz, tek farkı-

nız çivit mavisi gözleriniz olacak. Ama, normal bir 

hayvanın aksine, istediğinizde belirip istediğinizde 

kaybolabileceksiniz.”

“Hepimiz Yıldız Dostlarımızı aynı yerde mi bu-

lacağız?” diye sordu susamuru. 

“Sanmıyorum,” diye cevapladı Hunter. “Bu-

günlerde gerçekten sihre inanan bir çocuk nadir 
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bulunuyor, bu çocukların sekizinin aynı yerde bu-

lunması pek mümkün değil. Vardığınızda Yıldız 

Dostunuzu bulamazsanız seyahat etmeye devam 

edin. Seçiminizi akıllıca yapın. Bir Yıldız Dost bul-

duğunuzda hayatları boyunca onlarla kalacak, onla-

ra rehberlik edecek, yardımcı olacak ve onlarla kara 

büyüye karşı mücadele edeceksiniz.”

Yabankedisi ayağa kalktı. “Ne zaman yola çıkı-

yoruz?”

“Ne zaman isterseniz Sorrel,” dedi baykuş. “Şe-

laleden akan yıldızların altına girmeniz yeterli.”

“İlk ben gidiyorum!” dedi Bracken. “Hoşça ka-

lın!” Kendisine sinirle tıslayan Sorrel’in yanından fır-
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layarak geçti. Heyecanla havlayarak şelalenin içine 

atladı ve bir parıltı bulutu içinde gözden kayboldu. 

“Kaba hayvan!” dedi yabankedisi öfkeyle. Kuy-

ruğunu kibirli bir şekilde salladı, şelaleye doğru 

yürüdü ve dikkatle yıldızların içine adım atarak o 

da gözden kayboldu. Hayvanlardan coşkulu sesler 

yükseldi.

Diğer genç hayvanlar da onları teker teker takip 

ettiler, ta ki sonuncu hayvan, fındıkfaresi de şelaleye 

atlayıp kaybolana dek. 

Baykuş kalabalığa döndü. “Genç arkadaşlarımı-

zın Yıldız Dostlarını bulabilmelerini ve sihri kötü-

lük için kullananları alt etmelerini umuyoruz,” dedi. 

“Korkarım ki insan dünyasının Yıldız Hayvanlara 

şimdi hiç olmadığı kadar ihtiyacı var.”

Baykuş kanatlarını çırparak karanlık gökyüzüne 

doğru yükseldi. 
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Dağ gorili, orangutan, Galápagos pengueni... 

Maia Green, koyu sarı perçemlerini üfleyerek 

gözlerinin önünden çekti ve nesli tükenmekte olan 

hayvanlarla ilgili kitabın sayfalarını çevirdi. Arala-

rından sadece bir tanesini seçmek çok zordu. 

“Acele edin çocuklar,” dedi Bayan Harris. “Te-

neffüse sadece beş dakika kaldı. O zamana kadar 

projenize karar vermenizi istiyorum.”

Maia sayfaları daha hızlı çevirdi. 

Belki bir penguen? Komik paytak paytak yürü-

yüşleri onu hep güldürürdü. Ya da bir Afrika yaban-

BİRİNCİ BÖLÜM 
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köpeği? Köpekleri çok severdi. Ya 

da bir kurt? Duraklayarak bir gri 

kurt fotoğrafına baktı. Büyükanne 

Anne de kurtları çok severdi; kır 

evinde bir sürü kurt objesi ve res-

mi vardı. Maia’nın içi burkuldu. 

Büyükannesi geçen ay ölmüştü,  

Maia onu hâlâ çok özlüyor-

du. Olmaz, kurtlar onun 

moralini bozmuştu. 

“Hâlâ karar vereme-

diğine inanamıyorum,” de

di yanında oturan Ionie. “Ben hayvanım 

hakkında bir sayfa not aldım bile.” Atkuyruğu yap-

tığı kızıl sarı saçlarını omzunun üzerinden hızla sa-

vurdu ve Maia’ya özenle yazılmış ve başlıklarının 

altı cetvelle çizilmiş bir sayfa not gösterdi. 

“Karar verdim,” dedi Maia kendini savurarak. 

“Projemi... projemi orangutanlar üzerine yapaca-

ğım.” Sırf Ionie’yi susturmak için rasgele bir hay-

van seçmişti. Dönemin başında sıra arkadaşı olduk-
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larından beri Ionie onu deli ediyordu. En yakın 

arkadaşları Sita ile Lottie’nin başka sınıfta olmaları 

yetmiyormuş gibi üzerine bir de Ionie’nin yanında 

oturmak hiç adil değildi. Ionie zekiydi ve Maia’nın 

hatalarına dikkat çekmeye bayılıyordu. 

“Orangutan mı? Gerçekten mi?” Ionie iç çek-

ti. “Biraz daha yaratıcı olamaz mısın? Orangutanları 

yapan en az dört kişi daha var.”

“Peki sen projeni hangi inanılmaz, sıra dışı hay-

van üzerine yapmayı seçtin?” diye sordu Maia. 

“Çatal boynuzlu antilop,” diye cevapladı Ionie. 

“Sen hiç çatal boynuzlu antilobu duydun mu ki?”

Maia bu hayvanı daha önce hiç duymamıştı. 

Yine de bunu Ionie’ye itiraf etmek istemediği için 

tahmin yürüttü. “Bir tür geyik mi?”

Ionie’nin yüzünün düştüğünü görünce doğru 

tahmin ettiğini anladı. 

“Gibi,” diye kabul etti Ionie. “Yarı geyik, yarı 

keçi ve biraz da antilop gibi, ama aslında tamamen 

farklı bir hayvan. Neyse, neden sana orangutanlar-

dan daha ilginç bir hayvan bulmuyoruz?” Kendi 
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masasındaki kitabı açtı. “Projeni bir ceylan ya da 

bir karınca yiyen üzerine yapabilirsin belki. Bunlar 

benim yedek seçeneklerimdi de...” 

“Peki çocuklar. Teneffüs vakti!” diye seslendi 

Bayan Harris. 

Maia, Ionie’ye bu hayvanları da daha önce duy-

madığını itiraf etmek zorunda kalmadan ayağa fırla-

dı. Kitaplarını kenara kaldırıp dışarı çıktı. 

Lottie ile Sita onu mont askılığının yanında 

bekliyorlardı – Lottie minyon ve zayıftı, kıvırcık 

saçlarını pembe kelebekli bir tokayla arkadan tut-

turmuştu, Sita ise uzun ve endamlıydı, parlak koyu 

kahverengi saçlarını kalın bir örgü yapmıştı. 

Onları görür görmez kendini daha iyi hisseden 

Maia, ”Kurtuldum sonunda!” dedi.

“Ders o kadar mı kötüydü?” dedi Sita anlayışlı 

bir şekilde. 

“Ionie’nin yanında oturduğum her ders kötü,” 

dedi Maia. 

Sita gözlerini açarak Maia’yı uyardı. Maia arka-

sına bakınca Ionie’nin elinde açık tuttuğu nesli tü-
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kenen hayvanlar kitabıyla onu sınıfın kapısına kadar 

takip ettiğini gördü. 

Ionie öfkeyle, ”O zaman artık seni projene yar-

dım ederek rahatsız etmem Maia Greene!” diyerek 

sınıfa döndü. 

Maia kendisini suçlu hissetti. İnsanları üzmekten 

hoşlanmıyordu – Ionie kadar sinir bozucu insanları 

bile. 
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“Eyvah,” diye mırıldandı Lottie. 

“Burada bekleyin.” Maia aceleyle sınıfa döndü. 

Ionie masasının yanında duruyordu. “Ionie, özür 

dilerim...”

“Boş ver,” dedi Ionie sert bir şekilde ve eline 

bir kitap aldı. “Senin ve salak küçük grubunun ne 

düşündüğü umurumda değil.”

Maia altdudağını ısırdı, ne diyeceğini bilemi-

yordu. 

Ionie arkasını döndü. “Ben kitap okuyacağım,” 

dedi. “Git buradan.”

Maia iç çekti ve mont askılığının yanına geri 

döndü. “Bu iyi olmadı,” dedi diğerlerine. 

“Onun suçu,” dedi Lottie sadakatle. “O kadar 

sinir bozucu olmamalı. Onun yanında oturmak 

korkunç olmalı.” Maia’nın koluna girdi. “Hadi, 

montunu al da dışarı çıkalım.”

Bahçeye çıkarlarken Sita Maia’ya, “Ee, bu sabah 

neler yaptın?” diye sordu. Gökyüzünde ekim güne-

şi parlıyordu ama soğuk bir esinti yerdeki yaprakları 

sürüklüyordu. 
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