
iyi yolculuklar. 
Zamanda

İlk üç kitapta bulduğun ipuçlarını çözüm kutusuna 

yerleştirmiştin. Son bir ipucu kaldı ve o da bu kitabın 

içinde. Bulur bulmaz çözüm kutusundaki (syf. 69) 

yerine yerleştir ve gizemli ev sahibinin kim 

olduğunu Tim ve Lea’dan önce keşfet.  

Haydi oyun başlasın!

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

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

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

ıssız bir adaya, korsanların zamanına.

Bu macerada sana da
bir görev düşüyor.

Sihirli ağaç evinin gizemli 

sahibinin kim olduğunu öğrenm
ek

. 
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Tim odasının penceresinden baktı. Yağmur hiç 

durmadan yağıyordu.

“Televizyonda öğlen gibi duracak dediler,” 

dedi kız kardeşi Lea.

“Saat öğleni geçti bile,” dedi Tim.

“Ama ağaç evine gitmeliyiz,” dedi Lea. 

“İçimden bir ses M’nin bugün orada olacağını 

söylüyor.

Tim gözlüğünü düzeltti ve derin bir nefes 

aldı. Henüz M’yle, tüm o kitapları sihirli ağaç 

1
Çok Geç!
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evine getiren kişiyle tanışmaya hazır olduğun-

dan emin değildi.

“Haydi,” dedi Lea.

Tim iç çekti. “Pekâlâ,” dedi. “Sen yağmur-

luklarımızı ve botlarımızı al. Ben de madalyonu 

ve kitap ayracını getireyim.”

Lea yağmurlukları getirmek üzere koştu.

Tim çekmecesine uzandı. Madalyonu çıkardı.

Altın bir madalyondu. Üstüne M harfi 

kazınmıştı.

Ardından kitap ayracını çıkardı. Mavi deri-

den yapılmıştı. Onun üstünde de aynı M harfi 

vardı.

Her iki M harfi de ağaç evinin zeminindeki 

M’nin aynısıydı.

Tim madalyonu ve kitap ayracını sırt çanta-

sına koydu. Ardından not defterini ve kalemini 

çantaya attı. Tim önemli şeyler hakkında notlar 

almayı seviyordu.
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“Tamam, her şeyi aldım!” diye seslendi Lea.

Tim de çantasını aldı ve alt kata indi. Lea 

arka kapının önünde bekliyordu. Botlarını giyi-

yordu. “Dışarıda buluşuruz,” dedi.

Tim yağmurluğunu ve botlarını giydi. Sırt 

çantasını takıp ona katıldı.

Rüzgâr sert esiyordu.

“Hazır! Dikkat! Başla!” diye bağırdı Lea.

Başlarını aşağıda tutarak yağmurun altında 

koştular.

Çok geçmeden Rüzgârlı Dere ormanın- 

daydılar.

Ağaçların dalları sallanıyor, her yana yağ-

mur suyu sıçratıyorlardı.

“Iyy!” dedi Lea.

Ormandaki en yüksek meşe ağacına gelene 

kadar çamurların içinde yürüdüler.

Geldiklerinde yukarı baktılar.

İki dalın arasına yerleştirilmişti ağaç evi. 



Fırtınalı gökyüzünün ortasında karanlık ve yal-

nız bir hali vardı.

Ağaç evinden sarkan ip merdiven rüzgârda 

sallanıyordu.

Tim yukarıdaki kitapları düşündü. Islanma-

mış olmalarını umdu.

“Bizim M buradaymış,” dedi Lea.
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