
iyi yolculuklar. 
Zamanda

Her kitapta seni bu isme yaklaştıracak yeni bir ipucu 

bulacaksın. Bu ipucunu kitabın sonundaki (syf. 67) 

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. Bu kez yolculukları 

Ortaçağ’a, şövalyeler zamanına.

Bu macerada sana da
bir görev düşüyor.

Sihirli ağaç evinin gizemli 

sahibinin kim olduğunu öğrenm
ek

. 
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4
Şatoda

“Bittin sen,” diye mırıldandı Tim.

Eşyalarını çantasına koydu ve köprüye doğru 

ilerledi. Kimsenin onu görmemesini umdu.

Hava giderek kararıyordu. Gece olmak 

üzereydi.

Köprüye vardı. Karşıya geçerken ayağının 

altındaki tahtalar çatırdıyordu.

Köprünün kenarından aşağıya baktı. 

Hendekte gerçekten de timsah var mıydı? 

Anlaşılmıyordu.
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“Dur!” diye bağırdı birisi. Şato duvarının 

tepesinden bir muhafız aşağıya bakıyordu.

Tim koşarak köprüyü geçti, şato kapısından 

girdi ve avluya ulaştı.

Şatonun içinde müzik sesleri, bağırışlar, 

kahkahalar duyuluyordu.

Tim karanlık bir köşeye koştu ve çömeldi. 

Titreyerek etrafına bakındı ve Lea’yı görmeye 

çalıştı.

Meşaleler avluyu çevreleyen duvarı aydın-

latıyordu. Avlu neredeyse bomboştu.

Arnavut kaldırımı üzerinde nal sesleri 

duydu. İki genç çocuk atlara eşlik ediyordu.

“Ağ-hihihi!”

Tim döndü. Bu, şövalyenin siyah atıydı.

“Pşşt!”

Karanlığa doğru baktı.

İşte Lea oradaydı. 
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Avlunun ortasındaki bir kuyunun arkasına 

saklanmıştı. Ona el salladı.

Tim de ona el salladı. Çocukların ve atların 

ahırın içinde gözden kaybolmalarını bekledi. 

Sonra kuyuya doğru koştu.

“Müziğin nereden geldiğini bulacağım,” diye 

fısıldadı Lea. “Geliyor musun?”

“Tamam,” dedi Tim içini çekerek.

Kaldırım taşlarının üstünde parmak ucunda 

ilerlediler. Ardından şatonun giriş kapısından 

içeri sızdılar.

Gürültüler ve müzik karşılarındaki aydınlık 

salondan geliyordu. Kapının kenarında durdu-

lar. Sonra içeri sızdılar.

“Ana salondaki büyük ziyafet,” diye fısıldadı 

Tim. Nefesini tuttu ve hayranlıkla baktı.

Gürültülü salonun ucunda devasa bir 

şömine yanıyordu. Taş duvarlarda kilimler ve 
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boynuzlar asılıydı. Yerler çiçeklerle kaplıydı. 

Renkli elbiseli erkek çocukları kocaman yiye-

cek tepsileri taşıyorlardı.

Masaların altında köpekler kemik kavgasına 

tutuşmuşlardı.

Kalabalığın içinden parlak kıyafetli ve 

komik şapkalı kişiler geçiyordu. Bazıları 

tuhaf şekilleri olan gitarlar çalıyordu. Bazı-

ları havada top çeviriyor, bazılarıysa kılıçla-

rını ellerinin üstüne koymuş dengede tutmaya 

çalışıyorlardı. 

Pelerin ve kürk giymiş kadın ve erkekler 

tahta masalarda oturuyorlardı.

“Acaba şövalye hangisi,” diye sordu Tim.

“Bilmiyorum,” diye fısıldadı Lea. “Ama elle-

riyle yiyorlar.”

Aniden biri arkalarından bağırdı.

Tim arkasını döndü.
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Birkaç adım ötede elinde turta tepsisi taşı-

yan bir adam vardı.

“Siz de kimsiniz?” diye sordu öfkeyle.
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“Tim,” diye cikledi Tim.

“Lea,” diye cikledi Lea.

Sonra yarı karanlık koridora doğru koşabil-

dikleri kadar hızlı koştular.




