
iyi yolculuklar. 
Zamanda

Her şey, Tim ve Lea’nın ormanda içi kitaplarla 
dolu bir ağaç evini keşfetmesiyle başladı. 

Lea’nın kurcalama huyu sayesinde 
gerçeği keşfetmeleri çok uzun sürmedi:

Zamanda yolculuk yapmak için bir giriş kapısı.
Artık onları durdurmak imkânsız. 
Şimdiki yolculukları Buz Devri'ne.

Sihirli ağaç evinin sahibi Morgan le Fay kayıp. 
Ona ulaşmak için Tim ve Lea'nın bulmacanın 

dört parçasını bir araya getirmeleri lazım. 
Yardım etmeye ne dersin? Bol şans!
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Giriş

Bir yaz günü Dragos’taki Rüzgârlı Dere Orma-

nı’nda gizemli bir ağaç evi belirdi. 

Sekiz yaşındaki Tim ve yedi yaşındaki kız 

kardeşi Lea ağaç evine tırmandılar. Ev, kitap-

larla doluydu. 

Tim ve Lea çok geçmeden ağaç evinin sihir-

li olduğunu fark ettiler. Ağaç evi onları kitap-

lardaki yerlere götürebiliyordu. Tek yapmala-

rı gereken, kitaptaki bir resmi gösterip oraya 

gitmeyi dilemekti. 
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Tim ve Lea bu sayede dinozorların, şöval-

yelerin, piramitlerin, korsanların, ninjaların 

zamanına ve Amazon Ormanları’na gittiler.

Yolculukları sırasında ağaç evinin Morgan 

le Fay’e ait olduğunu keşfettiler. Morgan, Kral 

Arthur’un zamanında yaşamış, sihirli güçleri 

olan bir kütüphaneciydi. Zaman ve mekânda 

yolculuk ederek kitaplar topluyordu.

Beşinci maceraları Ninjaların Gecesi’nde 

Tim ve Lea, ağaç evinde minik bir mus muscu-

lus, yani ev faresi buldular. Lea yeni arkadaş-

larına “Fıstık” adını verdi. 

Tim ve Lea, Morgan’dan bir not da buldu. 

Notta kendisine sihir yapıldığı yazıyordu. Mor-

gan’a ulaşmak için Tim ve Lea’nın dört özel 

parçayı bulmaları gerekiyordu.
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İlk parçayı eski Japonya’da buldular, ikinci-

yi ise Amazon Ormanları’nda.

Şimdi Tim ve Lea üçüncü parçanın peşine 

düşmek üzere… Kurtar Bizi Mamut’ta.
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1
“M” Meselesi

“Haydi, ağaç evine gidelim,” dedi Lea.

Lea ve Tim yüzme dersinden çıkmış, Rüz-

gârlı Dere Ormanı’nın yanından yürüyerek eve 

dönüyorlardı.

“Hayır, önce eve gidip mayomu değiştir-

mek istiyorum,” dedi Tim.

“Of, bu çok uzun sürer,” dedi Lea. “Mor-

gan’ı bir an önce kurtarmak istemiyor musun?”

“Tabii ki istiyorum,” dedi Tim.
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“Öyleyse haydi! Güneş batmadan!” dedi 

Lea.

Ve ormana doğru fırladı.

Tim derin bir iç çekti. Mayosunu değiştir-

me fikrinden vazgeçti.

Gözlüklerini düzeltti ve Lea’nın peşinden 

Rüzgârlı Dere Ormanı’na girdi.

Doğanın taze kokusu etrafı sarmıştı.

Kimi gölgede kalan, kimi güneşin vurduğu 

ağaçların arasından geçti. Az sonra bir açıklığa 

vardı.

Başını kaldırıp baktı. İşte oradaydı. Sihirli 

ağaç evi ormandaki en uzun ağaçtaydı.

“Çabuk ol!” diye seslendi Lea. İp merdi-

venden ağaç evine tırmanıyordu.

Tim merdiveni yakaladı. Lea’nın peşinden 

tırmanmaya başladı.

Sonunda ağaç evine ulaştılar.

Viyk. Pencerenin kenarında bir fare oturu-

yordu.



7

“Merhaba Fıstık!” diye seslendi Lea.

Tim farenin minik başını okşadı.

“Daha önce gelemediğimiz için üzgünüm,” 

dedi Lea. “Ama yüzme dersine gitmeliydik.”

Viyk.

“Biz yokken neler oldu?” diye sordu Lea 

ağaç evinin dört bir yanına bakınarak.

Tim tahta zemine kazınmış büyük M harfi-

ne baktı.

M’nin üstünde son iki yolculuklarında bul-

dukları iki parça duruyordu: bir mercan taşı ve 

bir mango.

“Hey, baksana,” dedi Tim. “Mercan da 

mango da M harfi ile başlıyor. Tabii Morgan 

da.”

“Haklısın,” dedi Lea.

“Bahse girerim aradığımız dört parçanın 

hepsi M harfi ile başlıyordur,” dedi Tim. 

“Evet,” dedi Lea. “Bir sonraki parçayı ne-

rede bulacağımızı çok merak ediyorum.”
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Lea ve Tim ağaç evindeki kitap yığınına 

baktılar. Amazon Ormanları, ninjalar, korsan-

lar, mumyalar, şövalyeler ve dinozorlar… 

Hepsinin kapağı kapalıydı. Köşede açık du-

ran tek bir kitap vardı.

“Bunu öğrenmek üzereyiz,” dedi Tim. 

Kitabın başına geçtiler.

Açık olan sayfaya baktılar. Resimde kaya-

lıklar ve kar vardı.

“Vay canına,” dedi Lea parmağını resmin 

üstünde gezdirerek. “Kara bayılırım. Keşke 

şimdi orada olsak.”

“Dur,” dedi Tim. “Hazır değiliz.” Sonra bir-

den aklına bir şey daha geldi. “Hâlâ içimizde 

mayolarımız var! Dur!”

“Eyvah!” dedi Lea. 

Ama artık çok geçti. Rüzgâr esmeye baş-

ladı.
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Yapraklar sallandı.

Ağaç evi dönmeye başladı.

Giderek daha hızlı, daha hızlı ve daha da 

hızlı döndü.

Sonra birden sessizlik oldu.

Her şey yağan kar kadar sessizdi.


