
iyi yolculuklar. 
Zamanda

Her kitapta seni bu isme yaklaştıracak yeni bir ipucu 

bulacaksın. Bu ipucunu kitabın sonundaki (syf. 69) 

çözüm kutusuna yerleştir ve dördüncü kitaba geldiğinde 

gizemli ev sahibini ilk keşfeden sen ol.  

Unutma, bunun için kitapları dikkatli ve  

sırasıyla okuman önemli.  

Haydi oyun başlasın!

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

Lea’nın her şeyi kurcalama huyu sayesinde 
gerçeği fark etmeleri çok uzun sürmedi:

Zamanda yolculuk yapmak için bir giriş kapısı.
Artık onları durdurmak imkânsız. İlk yolculukları 

Dinozorlar Vadisine.

Bu macerada sana da
bir görev düşüyor.

Sihirli ağaç evinin gizemli 

sahibinin kim olduğunu öğrenm
ek

. 



Dinozorlar
Vadisinde

Benimle bu yolculuğa çıkan 

Linda ve Mallory’ye

SİHİRLİ AĞAÇ EVİ 1 - DİNOZORLAR VADİSİNDE
MARY POPE OSBORNE

Bu kitap ilk kez 1992 yılında Random House Children’s Books, New York tarafından ABD’de 
“Magic Tree House - Dinosaurs Before Dark” adıyla yayımlanmıştır. Kitabın Türkçe yayın 
hakları Akcalı Telif Ajansı aracılığıyla alınmıştır.

Magic Tree House®
 
Mary Pope Osborne’un tescilli markasıdır.

© 1992, Mary Pope Osborne
İllüstrasyonlar © 1992, 2012, Sal Murdocca
Kapak © Random House Group Limited

Türkçe yayın hakları: 
© 2017 Bkz Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
Sertifika No: 12746
Domingo, Bkz Yayıncılık markasıdır.

Çeviri: Duygu Dalgakıran
Editör: Seda Kostik
Sayfa Uygulama: Bahadır Erşık
İllüstrasyon Renklendirmesi: Duygu Topçu
Kapak Uyarlama: Miray Doğan

ISBN: 978 605 4729 87 6

Baskı: Ocak 2017
İnkılap Kitabevi Baskı Tesisleri
Çobançeşme Mah. Altay Sok. No: 8 Yenibosna - Bahçelievler İstanbul
Tel: (212) 496 11 11   Sertifika No: 10614

Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın tümünün veya içeriğinin herhangi bir bölü münün yayıncının yazılı izni 
olmadan, fotokopi yöntemi dahil, elektronik ya da mekanik herhangi bir yolla çoğaltılması yasaktır.

Bkz Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
Şahkulu Mah. Büyük Hendek Cad. Brot Apt. No: 4 D: 10, 34421 Beyoğlu İstanbul
Tel: (212) 245 08 39
e-posta: domingo@domingo.com.tr

www.domingo.com.tr



Dinozorlar
Vadisinde

İllüstrasyonlar: Sal Murdocca

Mary Pope Osborne

Çeviri: Duygu Dalgakıran

1



iv



1

“İmdat! Canavar!” dedi Lea.

“Tabii ya, kesin öyledir,” dedi Tim. “Dragos, 

Rüzgârlı Dere’de gerçek bir canavar.”

“Kaç Tim!” dedi Lea. Ve yolun yukarısına 

doğru koştu.

Ah, olamaz.

Yedi yaşındaki kız kardeşiyle vakit geçi-

rirse olacağı buydu.

Lea hayali oyunlara bayılıyordu. Ama 

Tim sekiz buçuk yaşındaydı. Gerçek şeyleri 

seviyordu.

1
Ormana Doğru
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“Dikkat et Tim! Canavar geliyor! Hadi, 

yarış!”

“Hayır, teşekkürler,” dedi Tim.

Lea ormana doğru tek başına koştu.

Tim gökyüzüne baktı. Güneş batmak 

üzereydi.

“Haydi Lea! Eve gitme zamanı!”

Ama Lea ortadan kaybolmuştu.

Tim bekledi.

Lea görünürde yoktu.

“Lea,” diye bağırdı yeniden.

“Tim! Tim! Buraya gel!”

“Lütfen iyi bir şey olsun,” diye homurdandı 

Tim.

Yoldan ayrıldı ve ormana doğru yürüdü. 

Ağaçlar akşam güneşinde altın gibi parlıyordu.

“Buraya gel,” diye seslendi Lea.

İşte oradaydı. Uzun bir meşe ağacının 

dibinde duruyordu. “Bak,” dedi Lea bir ip 
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merdiveni göstererek.

Bu Tim’in hayatında gördüğü en uzun ip 

merdivendi.

“Vaay,” diye fısıldadı.

Merdiven, ağacın tepesine kadar uzanı- 

yordu.

Ve en tepede bir ağaç evi vardı. İki dalın 

arasına yerleştirilmişti.

“Bu, dünyanın en yüksek ağaç evi olmalı,” 

dedi Lea.

“Bunu kim yapmış?” diye sordu Tim. “Daha 

önce hiç görmemiştim.”

“Bilmiyorum. Ama ben yukarı çıkıyorum,” 

dedi Lea.

“Hayır. Kime ait olduğunu bilmiyoruz,” dedi 

Tim.

“Sadece bir dakikalığına,” dedi Lea ve mer-

divene tırmanmaya başladı.

“Lea geri gel!”
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Ama Lea tırmanmaya devam etti.

Tim içini çekti. “Lea hava kararmak üzere. 

Eve dönmeliyiz.”

Lea ağaç evine girip gözden kayboldu.

“Lea!”

Tim bir an durdu. Tam tekrar seslenmek 

üzereydi ki Lea ağaç evinin penceresinden 

kafasını çıkardı.

“Kitaplar!” diye bağırdı.

“Ne?”

“Burası kitaplarla dolu!”

Tam isabet! Tim kitaplara bayılırdı.

Gözlüğünü düzeltti, ip merdiveni iki yanın-

dan tuttu ve yukarı çıktı.




