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Cary Fagan

1957’de, Kanada’nın Toronto şehrinde doğdu. Toronto’nun 

banliyölerinde, geniş sokaklarında büyüdü ama Toronto 

Üniversitesi’nin edebiyat bölümünü dereceyle, sekiz tane 

ödül kazanarak bitirmeyi de bildi. Bir ara Londra ve New 

York’ta da yaşadı ama memleket hasreti hep ağır bastı; eninde 

sonunda yeniden Toronto’ya döndü. Çocuklar ve yetişkinler 

için otuzdan fazla kitap yazdı (hâlâ da yazıyor). Çok sayıda ödül 

kazandı. 2014 yılında, tüm eserleriyle, Kanada’nın en saygın 

ödüllerinden olan “Vicky Metcalf Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 

Ödülü”ne layık görüldü. Eserlerinde, doğup büyüdüğü (ve 

muhtemelen âşık olduğu) Toronto’ya sıklıkla yer veren, ondan 

sıklıkla beslenen yazar, eşi ve çocuklarıyla birlikte hâlen bu 

şehirde yaşamını sürdürüyor. 

Tudem Yayınları’ndan Çıkan Kitapları:

Şapkada Eriyen Bay Karp (roman)

Dünyanın En Komik Adamı (roman)

Aslan Firarda (roman)

Yalnız Kurt ile Vızvız: Denizaltı Macerası (roman)

Yalnız Kurt ile Vızvız: Müzik Macerası (roman)

Zoe Si

Karikatürist, çizer ve avukat olan Zoe Si, eline kurşunkalemi 

aldığı yaştan beri çizim yapıyor. Kendi yaptığı şakalara gülmeyi 

çok seviyor ve her zaman, sanatı yoluyla öyküler anlatmayı 

deniyor. Dergilerde karikatürleri yayımlanan ve çocuk kitapları 

resimleyen çizer hâlen Kanada’da, Vancouver’da yaşıyor. 



Marie Campbell’a

– CF

Minik rock yıldızlarımız A ve C’ye

– ZS
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Uyuyan Kurt

“Bence çok güzel olacak,” dedi Renata’nın 

annesi. 

“Bence de,” dedi babası. “Okulun yete-

nek gösterisi, gerçek bir gelenek. Orada sah-

ne almak kabuğundan çıkmanı sağlar.”

“Ben kabuğumdan memnunum,” dedi 

Renata. “Üstelik hiçbir şey yapmayı bilmi-

yorum ve gösteri bu akşam.”

HELİKOPTERLER



Cumartesi, sabah saatleriydi. Renata, 

namıdiğer Yalnız Kurt, mutfak masasına 

oturmuş, helikopterler hakkında bir kitap 

okuyordu. Helikopterleri çok ilginç bulu-

yordu. İki pervaneleri vardı helikopterlerin: 

Tepedeki, havalanmasını sağlıyordu, kuyru-

ğundaki ise kendi etrafında daireler çizmesi-

ni önlüyordu.



“Doğru,” dedi annesi. “Hiçbir şey yapmı-

yorsun ama yapmalısın. O yüzden, bu sa-

bah okuldaki dans dersine gitmeni istiyoruz. 

Belki hoşuna gider. Sonra da belki yetenek 

gösterisine dans ekibiyle katılırsın.”

“İstemem, teşekkürler,” dedi Yalnız Kurt 

ve sayfayı çevirdi. 

HELİKOPTERLER
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Babası, “Bir kez denesen ne olur?” dedi 

yakarırcasına. “Hiçbir ek ders almıyorsun. 

Şan, çömlek, karate, drama ve çocuk yogası 

derslerine devam etmedin.”

Yalnız Kurt başını kaldırdı. “Sanırım buna 

‘örüntü’ deniyor babacığım. Ve bu örüntüye 

göre ben, ek ders almayı sevmiyorum.”

“Amma kötü bir örüntü,” dedi annesi. 

“Dışarıda olup biten bir dolu şeyi kaçırıyor-

sun. Ve sana karşı, gereğinden fazla anlayışlı 

davranıyoruz. Bu sabah dans dersine gide-

ceksin, işte o kadar. Tartışma bitmiştir.”

Yalnız Kurt, okulun jimnastik salonunun 

duvarına sırtını dayamış, duruyordu. Beden 

eğitimi öğretmeni Bayan Stak aynı zaman-

da dans öğretmenliği de yapıyordu. Tüm 
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öğrencilere ısınmalarını söyledi; kızlarla oğ-

lanlar da kollarını kaldırıp havada sallama-

ya, kollarıyla halkalar çizmeye, yerde sıçra-

maya başladı.

Oğlanlar jimnastik şortu giymişti. Kızlar-

sa streç dans giysileri içindeydi. Bazılarının 

fırfırlı tütüleri de vardı ve çoğu pembeydi. 

Renata pembeden nefret ederdi. Onun üze-

rinde, her zamanki kıyafeti vardı: beyaz bir 

tişört, bahçıvan tulumu ve spor ayakkabı.

Bayan Stak ellerini çırptı. “Pekâlâ, beni 

dinleyin! Yetenek gösterisinden önceki son 

provamızı yapıyoruz. Fakat, daha önce der-

se gelmediyseniz bile ekipte yer alabilirsiniz. 

Adımlar son derece kolay.”

Tam o sırada jimnastik salonunun kapısı 

ardına kadar açıldı ve içeri bir oğlan yuvar-

landı. Sonra oğlan ayağa kalktı ve gülümsedi. 
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Ah, olamaz, diye düşündü Yalnız Kurt, 

Livingston Flott bu!

Livingston, Yalnız Kurt’un kapı komşu-

suydu. Kızın gerçek ismi Renata Wolfman 

olduğu hâlde Livingston ona “Kurt Kardeş” 

derdi. Ve onun da kendisine “Vızvız” deme-

sini isterdi. 

Vızvız tam bir baş ağrısıydı. Her zaman, 

oynamak için eve gelmek istiyordu. Yalnız 

Kurt’un diğer çocuklarla oynamak isteme-

mesini de anlamıyordu. Yalnız Kurt yalnız 

kalmayı severdi ve arkadaş istemezdi. Üste-

lik ona göre oyun oynamak, bebeklerin ya-

pacağı şeydi. Yetişkinlerin ilgilendiği şeylere 

ilgi duyardı Yalnız Kurt. Bilim gibi. Evet, 

Vızvız’ın bir keresinde evlerine geldiği, bir-

likte denizaltıcılık oynadıkları ve sonrasın-

da da tuhaf şeyler olduğu doğruydu. Fakat 
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o zamandan bu yana, onu kendinden uzak 

tutmayı başarmıştı.

“Günaydın Bayan Stak,” dedi Vızvız. 

“Geç kaldığım için özür dilerim. Bugün saç-

larınız gerçekten çok hoş. Kaçırdığım bir şey 

oldu mu?”

“Sorun değil. Provadan önceki son ısınma 

egzersizine başlamak üzereyiz. Beni dinleyin 

bakalım! Her birinizin, olmak istediğiniz bir 

hayvanı hayal etmenizi istiyorum. El çırp-

tığımda, seçtiğiniz hayvanmışsınız gibi ya-

parak salonda bir tur atacaksınız. Tamam... 

Herkes bir hayvan tuttu mu?”

“Tuttum! Ben tuttum!” diye bağırdı Vız-

vız. Tüm diğer çocuklar da kafa salladı. Ba-

yan Stak el çırptı. 

Kızlardan biri emeklemeye başladı ve bir 

kedi gibi gerindi. 




