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Alaaddin

Bölüm
Bir

Maddie uzun bir aradan sonra ilk defa alarmın onu 
uyandırmasına ihtiyaç duymadı. Güneşin doğuşuyla bir-
likte uyandı ve hiç şikâyet etmeden yatağından çıktı. Birkaç 
dakika içinde duş alıp saçlarını tarayıp kırmızı kurdelesini 
taktı ve mavi çiçek desenli en sevdiği elbiseyi giydi. Daha 
sonra babasının hazırlamış olduğu ‘çilekli waffle’ını yemek 
için mutfak masasına oturdu. Bu, Maddie’nin en sevdiği 
kahvaltıydı. Aslında sabahları erken kalkmayı sevmezdi 
ama bu sabah erken uyanmaya değerdi çünkü bugün do-
ğum günüydü. Maddie için yılın en önemli günü olduğu 
tartışmasızdı.

“Mutlu yıllaaaaaarrr banaaaaa...” koridorun sonundan 
tanıdık bir ses geldi. “MUTLU YILLLARRRRRR BAAAA-
NAAAA!”

Maddie içinden bir of çekti. Bugün aynı zamanda üvey 
kardeşi Holden’ın da doğum günüydü. Bu çok sinir bozucu 
bir tesadüftü; aynı gün doğmuşlardı ve artık anne babaları 
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evlendiği için bu özel günü, dünyadaki en az sevdiği kişiyle 
birlikte kutlamak zorundaydı. Dişlerini fırçalasa bile deto-
ne olmadan “Mutlu Yıllar” demeyi beceremezdi. Maddie 
waffledan ilk ısırığını alırken doğum günü dilek hakkını,  
yarının olabildiğince çabuk gelmesi için kullanmayı dü-
şündü. 

Holden’ın akşama kadar üç arkadaşıyla birlikte macera 
parkında zepline bineceğini hatırladı. En azından sessiz bir 
doğum günü olacaktı. O gece hayatının en muhteşem pi-
jama partisini verecekti ve ailesi, bunu mahvetmeyeceğine 
dair Holden’a söz verdirtmişti. 

Babasının yeniden evlenmesinin en iyi tarafı buydu. 
Maddie’nin babası partileri sevmezdi ama yeni eşi Carol 
resmen bu partiler için yaşıyordu. Babası eskiden birkaç 
balon şişirir ve pastaneden aldığı dondurmalı kekin üzerine 
birkaç mum koyardı. Her şey son dakikada yapılırdı. Carol 
ise partileri aylar öncesinden planlamaya başlıyordu. Carol 
ve Maddie, Alaaddin konseptine karar vermişti ve Carol bu 
konuda gerçekten canını dişine takmıştı. Maddie’nin sihirli 
lambaları yapmasına, uçan halıya benzeyen uyku tulum-
ları ve Orta Doğu müziklerinde dans ederken takacakları 
peçeleri hazırlamasına yardım etti. 

Maddie doğum günü konsepti için bir masal seçme ko-
nusunda direnmişti çünkü üvey kardeşi hayatına girdiğin-
den beri masal sevgisi büyük bir acıya dönüşmüştü. Bu du-
rum Holden, Sindirella’daki hataları gösterince başlamıştı. 
Hikâye tamamen değişmiş ve prens kötü üvey kardeşler-
den birine evlenme teklif etmişti. Daha sonra Maddie ve 
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Holden bir tabletin içine girmiş ve kendilerini hikâyenin 
geçtiği dünyada bulmuştu. Maddie üvey kız kardeşlerden 
biri, Holden ise bir saray muhafızıydı. Eve dönebilmeleri-
nin tek yolu Sindirella’nın sonsuza dek mutlu yaşamasını 
sağlamaktı ve bu hiç de kolay değildi. 

Holden’ın bu olayın ardından dersini aldığını düşüne-
bilirsiniz ama durum hiç de öyle olmadı. Bu kez de Güzel 
ve Çirkin’i insafsızca eleştirmeye başladı ve Çirkin, adam 
kaçırmaktan hapse atıldı. Maddie ve Holden kafası kesil-
meden önce onu kurtarmak zorunda kaldı. Bu hikâyenin 
içindeyken Resplanda isimli çatlak bir peri tarafından la-
netlendiklerini öğrendiler. Peri, bu kadar şımarık olduğu 
için Holden’a bir ders vermek istiyordu. Masalları eleştir-
meye devam ettiği sürece Maddie’yi ve onu, hataları dü-
zeltmeleri için hikâyelere göndermeye devam edecekti. 

Maddie, yine de bir süre masallarda yaşamanın eğlence-
li olduğunu düşünüyordu.

Aslında Alaaddin için hızlı bir gezintiye çıkmak, özellikle 
de büyüleyici Prenses Nazeerah olacaksa, kulağa çok hava-
lı geliyordu. Arabistan’ın gizemli çöllerine karşı büyük bir 
sarayda yaşayacak, genç ve asi isyancı Alaaddin tarafından 
baştan çıkarılacaktı. Üstelik, ayışığı altında uçan halılarla 
sihirli yolculuklar yapacaktı. 

Alaaddin partisi vermenin bir başka harika yanı daha 
vardı çünkü masallar Holden’ı deli ediyordu. Süslemeler, 
oyunlar ya da yiyeceklerle ilgili hiçbir şey yapmak istemedi. 
Carol ve Maddie ne zaman bununla ilgili konuşmaya 
başlasa kulaklarını elleriyle kapatıp, “Hayatımda duyduğum 
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en berbat parti fikri!” diye bağırarak odadan çıkıyordu. 
Normalde Maddie’nin canına okumaya çalışırdı. Bu yüzden 
Holden’ı sinir etmek için bunu bir fırsat olarak kullanabi-
lirdi. Aslında hikâyeyle ilgili onunla doğrudan yüzleşmeye 
karar verdi. Hikâyede eleştirecek bir kusur bulursa, bunu ar-
kadaşları gelmeden önce yapmasını isteyecekti. 

Onu tam dışarı çıkmak için ceketini giyerken yakala-
dı. Kollarını önünde bağlayıp konuşmaya hazırlanarak, 
“Yürü!” dedi.

“Ne? Ah, çok pardon. Sana mutlu yıllar dilemem gereki-
yor değil mi?”

Maddie, “Hayır değil! Alaaddin! Hikâyedeki hatayı söy-
lemek için can attığını biliyorum. Neden şimdi söyleyip 
buna bir son vermiyorsun?” diye fısıldadı.

Holden şiddetli bir şekilde başını iki yana salladı ve 
“Yo, hayır! Ben dersimi aldım. Ne zaman hikâyelerle ilgili 
ileri geri konuşsam, prenseslerle takılmak, baloya gitmek 
ya da bunun gibi saçma şeyler yapmak zorunda kalıyo-
rum. Bir şeyi açıklığa kavuşturmama izin ver.” dedi. Mad-
die’yle konuşmaktan ziyade, kendisini lanetleyen peri 
Resplanda’nın duymasını umut edermiş gibi gökyüzüne 
bakarak konuşuyordu. Holden, “Alaaddin ile ilgili hiçbir 
şikâyetim yok!” dedi.

Maddie rahat bir nefes aldı. Yoksa hissettiği aslında bir 
hayal kırıklığı mıydı? Holden, Alaaddin ile alay etmeyecek-
se, bu süslemelerin hikâyedeki süslemelere yakın olacağı 
anlamına geliyordu. Bu kez sıradan bir doğum günü olacak 
gibi görünüyordu. 
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Holden, “Dahası annem ve baban kavga etmemizden 
nefret ediyor. İstediğim şeyi alma şansımı bir hata yaparak 
mahvedecek değilim!” diye devam etti.

Biliyordu! Herkes Holden’ın doğum günü için ne istedi-
ğini biliyordu. Geçen altı ayın her beş saniyesinde onu din-
leyen herkese, bir uçan kaykay istediğini yoksa öleceğini ha-
tırlatıp durmuştu. Özelikle Sandusky Sizzletech iJet ZX-4500 
Ultra Hoverjammer istemişti. Üzerinde siyah ve canlı pembe 
renklerinde kurukafa figürleri olan uçan bir kaykay. Bunu o 
kadar çok söylemişti ki Maddie artık ezberlemişti. 

Kaykay konusunda oldukça uzmanlaştığını hissediyor-
du. Onu dünyaya hâkim olmaktan alıkoyan bir şey varsa, o 
da yer çekimiydi. Uçan bir kaykayla durdurulmaz olabilir 
ve havada sonsuz dönüşler yapabilirdi.

Kendisini bir uçan kaykayı olacağına o kadar çok inan-
dırmıştı ki odasındaki raflarda onun için bir yer bile ayır-
mıştı. Yıkanmamış çoraplarının oluşturduğu dağ yığınıyla, 
ölene kadar kurbağalarını içinde tuttuğu akvaryumun ara-
sına yani kendince çok önemli bir yere koyacaktı.

Maddie, “Uçan kaykaylar çok tehlikeli. İnsanlar bileği-
ni incitebilir, kemiklerini kırabilir ya da vücudunda kalıcı 
hasarlara neden olabilir. Hatta bazen bir anda alev alabi-
lirler.” dedi.

Holden, “Biliyorum! Kulağa muhteşem gelmiyor mu 
sence de?’’ diye karşılık verdi.

Tam o sırada Maddie’nin babası yatak odasından çıktı 
ve koridorda onları konuşurken gördü.
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“Off! Yine neden kavga ediyorsunuz?” dedi içgüdüsel 
olarak.

Holden, kollarını Maddie’ye dolayarak “Hiçbir şey yok!” 
dedi. Bu şefkat karşısında Maddie çok şaşırmıştı çünkü 
daha önce Holden ona asla isteyerek fiziksel bir temasta 
bulunmamıştı. Holden, “Sadece doğum günü arkadaşımla 
güzel bir sabah sohbeti ediyorduk.” dedi. Yüzüne çok hoş 
bir gülümseme yerleştirdi ve arabaya doğru yürüdü. Bir ta-
raftan da ıslıkla ‘mutlu yıllar’ şarkısını çalıyordu.

Maddie’nin babası, “Siz ikiniz iyi anlaşıyorsunuz yani 
öyle mi?” diye sordu. Korkuyla karışık bir şaşkınlık içe-
risindeydi ve “Bu bana bir doğum günü hediyesi mi yok-
sa?” dedi.

Maddie, “Eminim en kısa zamanda eski katlanılmaz hâ-
line geri döner.” dedi.

“Çok fazla üstüne gitme. Biliyorsun bugün onun için 
çok daha zor.”

“Neden? Çünkü doğum gününü benimle paylaşmak zo-
runda değil mi?”

Babası, “Hayır, hayır. Babası olmadan geçirdiği ilk do-
ğum günü.” dedi.

Maddie bunu unutmuştu. Birkaç ay önce, Holden’ın ba-
bası iş için Almanya’ya gitmiş o zamandan sonra Holden 
ondan çok az haber alabilmişti. Çok meşguldü ve New Jer-
sey ile Avrupa arasındaki zaman farkından dolayı nadiren 
konuşabiliyorlardı. Elbette, Holden hislerini onunla pay-
laşmıyordu ama Maddie’nin babası bu ayrılığın ne kadar 
zor olduğunu ona anlatmıştı.



11

Alaaddin

“Bak Maddie, ona hiçbir şeyden söz etme sadece onunla 
iyi geçinmeye çalış tamam mı?”

Maddie başını salladı. Artık Holden’ın istediği kaykayı 
alabilmesini umut ediyordu. Onun gibi bir sürüngen bile 
güzel bir doğum günü geçirmeyi hak ediyordu.

Kısa bir süre sonra Holden ve Greg macera parkına git-
mek için evden çıktı ve Maddie’yle Carol salonu gizemli 
bir Arap Krallığı’na dönüştürme işine koyuldu. Carol in-
ternette Alaaddin temalı el işi örnekleriyle ilgili sıkı bir 
çalışma yaptı ve pijama partisi için güzel bir ortam oluş-
turdular. Maddie balonlardan bir deve hazırlarken Carol, 
çöp torbasından süslü bir fil ve ufak bir halı yaptı. Birlikte 
eskimiş kâğıtlardan palmiye ağaçları ve ufak bir havuzdan 
bir vaha oluşturdular.

Ailede bu kadar yetenekli birinin olması Maddie’nin çok 
hoşuna gidiyordu. Babasının bunca zamandır yaptığı en ya-
ratıcı şey, şampiyonluk müsabakaları sırasında sosislilerle 
hazırladığı kokteylde “Haydi bastırın!” diye bağırmaktı.

Holden evden çıktıktan birkaç dakika sonra tableti tit-
remeye başladı. Maddie gizlice tablete baktı ve babasının 
onu görüntülü aramaya çalıştığını gördü. Holden, bu ara-
mayı kaçırdığını öğrenince hayal kırıklığına uğrayacaktı!

Maddie’nin arkadaşları geldiğinde, salonda Arabis-
tan’ın minik bir kopyasını görmüş ve bu hazırlığa tam not 
vermişlerdi. Bir anda beş ağızdan birden “Aman Tanrım!” 
çığlıkları yükselmişti. Maddie’nin arkadaşı Tasha Sim-
mons bile “Hayatımda gördüğüm en havalı parti.” diye yo-



12

Jerry Mahoney

rum yapmıştı. Abby Chou aynı coşkuyla “Vay Canına!” diye 
cevap vermişti.

Kızlar, damla çikolatalı humusun tadına bakarken Mad-
die ve Carol gizli bir beşlik çaktı ve “Başardık!” dedi.

Bir anda ön kapı açıldı ve mızmız bir ses evin içinde yan-
kılanıp “Gördüğüm en kötü parti!” dedi. Holden gelmişti ve 
sırılsıklamdı.

Maddie, kendini parti hazırlıklarına o kadar çok kaptır-
mıştı ki yağmurun yağdığını fark etmemişti. “Zeplin nasıl-
dı?” diye sordu çekinerek.

“Korkunç!” diye sızlandı. Bu arada salondaki süslemele-
re göz gezdiriyordu. “Bütün bu çöp yığınları ne kadar kor-
kunç!” dedi.

“Pekâlâ, sana iyi bir haberim var: Baban aradı.”
Saate baktı ve “Bunun nesi iyi haber? Onu şu an araya-

mam. Almanya’da şu an gece yarısı! Hatta artık benim do-
ğum günüm bile değil.” dedi. Balon deveyi yolundan kal-
dırdı ve sinirli bir şekilde paldır küldür merdivenlere gitti.

Maddie’nin babası üzgün hareketlerle başını salladı ve 
“Oraya gider gitmez fırtına başladı. Zeplin yapılamayacak 
kadar rüzgârlıydı ve diğerleri için de hava çok yağmurluy-
du. Onları öğle yemeğine götürdüm ama hayal kırıklığına 
uğramışlardı tabii!” dedi. 

Maddie üvey kardeşi için bir kez daha üzülmüştü. Ne 
kadar dağınık olursa olsun hiç kimse doğum gününde böy-
le hissetmemeliydi. Onu eğlendirecek bir şeyler yapmaya 
karar verdi.
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Ancak ilk olarak eğlendirmesi gereken misafirleri vardı. 
Maddie’nin babası cin kılığına girmiş ve hepsine sürpriz 
yapmıştı. Onlara, “Üç dileğinizi gerçekleştireceğim.” dedi. 
Öyle derinden bir sesle söyledi ki Maddie ve arkadaşları 
kıkırdadı. Kızlar hep bir ağızdan “Birincisi pizza, ikincisi 
bir PG-13 filmi izlemek ve üçüncüsü de gece yarısına kadar 
uyanık kalmak.” diye bağırdı.

Dört tane pizza vardı. Birincisi vejetaryen, ikincisi sosis-
li ve üçüncüsü sadeydi. Hâlâ aç hissettiklerini fark edince 
sonuncu kutuyu da açtılar. Ananaslı ve peynirsiz pizzaydı. 
Holden’ın en sevdiğiydi.

Maddie erkek kardeşinin dışında hiç kimsenin bu kadar 
garip bir karışımdan hoşlanacağını hayal edemiyordu ama 
arkadaşları öylesine açtı ki bütün pizzaları silip süpürdü. 
Pizza dilimleri yavaş yavaş gözden kayboluyordu. Maddie, 
Holden’ın kendi doğum gününde bir dilim pizza bile yiye-
meyeceği fikrine katlanamadı. Bu yüzden üç dilim aldı ve 
masadan sıvıştı.

Holden’ı mutfakta buzdolabına gömülmüş atıştıracak 
bir şeyler ararken buldu. Garip pizza dilimlerini uzatarak, 
“Bunu seveceğini düşündüm.” dedi.

Holden dönmedi hatta cevap bile vermedi.
Maddie, “Bak, doğum gününü mahvettiğim için özür 

dilerim.” dedi. Holden hâlâ cevap vermiyordu ve Maddie 
giderek sinirlenmeye başlamıştı. “Bak sana o kadar pizza 
getirdim. En azından dönüp...”

Sonunda Holden kulaklarında kulaklıkla Maddie’ye 
döndü. Tabletinden müzik dinliyordu. “Üzgünüm duyma-
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dım, bir şey mi demiştin? Hashtag Number Sign’ın yeni al-
bümünü dinliyordum.’’

Hashtag Number Sign, Holden’ın en sevdiği albümdü. 
Konsere gitmek için annesine yalvarmış fakat Carol he-
nüz çok küçük olduğunu söylemişti. “Iyyy, bu grubu niye 
sevdiğini anlamıyorum. O kadar gürültülüler ki beni deli 
ediyorlar.” dedi.

“İşte bu yüzden seviyorum. Ayrıca, sizin partinizden ge-
len tiz çığlıkları bastırmaya yardım ediyor.”

Maddie güçlü bir kahkaha attı ve “Hadi ama o kadar da 
kötü değil.” dedi.

“Bence pijama partileri zaman kaybı ancak sizin eğleni-
yor olmanıza sevindim.”

Maddie, “Gerçekten mi?” diye sordu. Holden’ın bu ka-
dar kibar bir cümle kurmasına şaşırmıştı. Belki de masal-
larda birlikte geçirdikleri zaman onu daha düşünceli biri 
yapmıştı.

Holden omuzlarını silkti ve “Aslında tam olarak değil 
ama anneme size karşı nazik olacağıma dair söz verdim 
çünkü şu anda yukarıda hediyemi paketliyor. Bu yüzden... 
Bilirsin işte.” dedi.

Maddie gülümsedi ve “Pekâlâ, bence uçan kaykay korkunç 
bir seçim ama umarım bir tane almayı başarırsın.” dedi.

Holden, “Ooo, teşekkür ederim.” dedi. Pizzasından bir 
ısırık aldı. Maddie mutfaktan çıkarken Carol ve Greg içeri 
girdi. Carol arkasında bir şey saklıyordu. Carol, Grege’e ba-
karak, “Şaka yapmıyordun, gerçekten anlaşıyorlar.” dedi.
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Holden olduğu yerde sırıttı ve “Tabii ya! Neden olmasın? 
Biz gerçekten kardeş gibiyiz.” dedi. Maddie gözlerini devir-
memek için kendini kontrol etmeye çalıştı.

Carol gülümseyerek, “Madem şu an çok iyi hissedi-
yorsunuz. Size bir şeyler vermek için çok uygun bir za-
man.” dedi.

Holden bir adım öne çıktı ve “Neden? Ne olabilir ki? Bir 
çeşit doğum günü hediyesi mi? Pekâlâ, elinde benim iste-
diğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Var mı?” diye sordu.

Carol derin bir iç çekti. “Tatlım, bir uçan kaykay istediği-
ni biliyorum ama...” dedi.

Holden gülümsemeyi bıraktı ve “Ama ne?” diye sordu. 
Sesi sert ve son derece öfkeliydi. Greg öne çıkıp kötü haberi 
vermeye karar verdi. “Bunun çok tehlikeli olacağını düşün-
dük. Kırık kemikler, kan, yaralanmalar ve bir anda alevler 
içinde kalma ihtimali!” dedi.

Holden, “Zaten bu yüzden istiyorum!” diyerek çıkıştı.
Carol neredeyse eli kadar küçük bir kutuyu uzattı ve 

“Sana aldığımız şeyi de çok seveceğinden eminim! Hadi 
aç!” dedi.

Holden, “Bu ne?” diye sordu. Bir adım attı, sessizce ku-
tuyu aldı, evirip çevirdi ve kutuya şüpheyle baktı. Bir anda 
yüzü öfkeyle parladı ve “Bir uçan kaykay değilse, o zaman 
sadece bir çöptür!” dedi. Hediyeyi odanın diğer tarafına, 
pizza kutuları ve kola şişelerinin olduğu yığının üzerine 
fırlattı. Daha sonra odadan çıktı.

Carol, “Holden Benjamin!” diye bağırdı.
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Maddie, “Höhh!” diye geçirdi içinden. İkinci ismi de kul-
landığına göre gerçekten delirmiş olmalı. Greg, kollarını 
Carol’ın omzuna dayadı ve “Bırak gitsin.” dedi.

Maddie gitmesine izin verdiklerine inanamadı. Bu yüz-
den kendisi Holden’ın arkasından gitti. Salona girdiğinde, 
onu arkadaşlarının ortasında bağırırken buldu.

“Umarım sefil partinin tadını çıkarıyorsunuzdur. Çün-
kü şimdi size Alaaddin’deki eksiğin ne olduğunu söyleye-
ceğim. Ne çeşit bir tip, üç dilek tutup bunu prens olmak ve 
Prenses’in kendisine âşık olması için kullanır? Tanıdığım 
hiç kimse! Prens olmak kulağa çok saçma geliyor. Teşekkür 
ederim ben almayayım. Ayrıca cin, on bin yıldır bir şişenin 
içindeyse neden bir Neanderthal (yaklaşık olarak, 200 bin ile 
28 bin yıl önce yaşamış insan türü) değil? ‘Dile benden ne di-
lersen.’ gibi cümleleri de geçtim, yarım akıllı bir insan bile 
üç dilek boşluğunu sömürmeyi akıl edebilir.”

Maddie, “Nasıl yani?” diye sordu.
“Dileklerinizden bir tanesini sürekli bir şeyler dilemek 

olarak isterseniz o zaman cin sonsuza dek sizin olur!”
“Ama bu çok adice!”
Holden omuzlarını silkti ve “Yani?” dedi. “Cinler insan-

lar gibi değildir. Onlar bize hizmet eder. Herhangi bir cin 
muhtemelen isteklerinizi sonsuza dek gerçekleştirmekten 
mutlu olacaktır.” dedi.

Carol ve Greg, Holden’ın neye bağırdığını anlamak için 
salona girdi. Holden direkt onlara baktı. “İlk dileğinizi di-
leklerinizin sonuna dek gerçekleşmesi olarak kullandık-
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tan sonra, ikinci dileğinizi hiç aileniz olmamasından yana 
kullanabilirsiniz.” dedi. Holden merdivenlere doğru koştu, 
üçer üçer atladı ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 
gözden kayboldu. Herkesin duyduğu şey kapıyı hırsla çarp-
ması ve son ses bir rock şarkısı dinlemeye başlaması oldu. 
Holden bu doğum gününe resmî olarak son vermişti. 
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Bölüm
ki

Maddie’nin partisinin geri kalanında Holden hiç orta-
larda görünmedi. Ne göbek dansı ne de deveye toplu iğne 
batırmak için geldi. Hatta iki hastalıklı gencin birbirine 
âşık olduğu filmi izlemek de istemedi (Maddie ve gözü yaşlı 
arkadaşları filmi izlerken bir kutu kâğıt mendil tüketmişti). 
Pastayı kesmek için de aşağı inmeyince, Maddie onun ne 
kadar üzgün olduğunu anladı.

Carol, doğum günü çocuklarının ikisinin de pastasını is-
tedikleri gibi yapmıştı. Holden’ın pastasının üzerinde kor-
kunç ve yaralı bir palyaço yüzü vardı. Mutlu Yıllar yerine 
Holden kuralları yazıyordu ama aşağı inip mumları üfleme-
yi reddetti.

Carol, Holden’ın pastasını dolaba koyarken, “Bunu üfle-
mek için heyecanlanana kadar saklayabiliriz diye düşünü-
yorum.” dedi. Tasha mumlarını üflemek üzere olan Mad-
die’ye eğilerek, “Doğum günü dileğin gerçekleşmiş gibi 
görünüyor. Üvey kardeşin ortadan kayboldu!” dedi.
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Bütün kızlar kahkahalara boğuldu ama Maddie kar-
nında bir boşluk hissetti. Holden onu ne kadar sinir etse 
de doğum gününü odasında yalnız başına somurtarak ge-
çirmesine üzülüyordu. İstediği bir şeye sahip olamayacağı 
söylendiğinde nasıl hissettiğini kesinlikle biliyordu. Kü-
çükken babasına bir oyuncak bebek alması için yalvarmış 
ancak babası çok pahalı olduğu için almamıştı. Daha sonra 
makyaj malzemesi istemiş ama yeterince büyük olmadığı 
için reddedilmişti.

Maddie derin bir nefes aldı ve kusursuz bir dilek tut-
tu. “Holden’ın doğum günü için istediği her şeyin gerçek-
leşmesini diliyorum.” diyerek pastanın üzerindeki on iki 
mumu bir çırpıda söndürdü.

Gece on birde, Maddie’nin babası cin kostümünü çıkar-
dı ve pijamalarını giydi. “Artık kendi dileğimi söyleyebili-
rim. Biraz huzur ve sessizlik.” dedi.

Carol ve Greg merdivenlerden çıkarken, Maddie arka-
daşlarına fısıldayarak özür diledi ve “Babamın şakaları çok 
kötüdür.” dedi.

Kızlar baş başa kaldıktan sonra mısır patlattı, odayı 
kararttı ve hayalet hikâyeleri anlatarak özgürce doğum 
gününü kutlamaya başladı. Diana Lopez yüzünde parlayan 
ışıkla, “Tıpkı bunun gibi bir geceydi, kasabadan çok uzak 
değildi. Ay dolunay hâlindeydi, hava serindi ve kasabada o 
zamana dek gerçekleşmiş en korkunç trajedi meydana gel-
mişti.” diye anlatmaya başladı.

Maddie dışında herkes bu korkunç hikâyeyi duymak 
için kulak kesilmişti. Maddie, Holden’ın odasından süzü-
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len zayıf ışığa takılmıştı. Hâlâ uyanıktı ve büyük ihtimalle 
çok kötü hissediyordu. Arkadaşlarının korkuyla birbirine 
sarıldığını görünce, üvey kardeşini neyin neşelendireceği-
ni bulmuştu. Sinsice odaya girerek kızları korkutmak onu 
eğlendirebilirdi. Yapması gereken tek şey hikâyenin en ger-
ginleştiği âna kadar saklanıp can alıcı noktada “Böööö!” 
diye çığlık atmak olacaktı. Bu eğlenceli bir anı olabilirdi. 
Bu yüzden sessizce odadan çıkıp, bu fikri Holden ile pay-
laşmaya gitti.

Maddie yatak odasına doğru yöneldi ancak daha kapıyı 
çalmaya bile fırsat kalmadan “Defol!” diye bağırdı.

Maddie, “Aklıma bir fikir geldi. Bütün kızları 
korkutabilirsin.” dedi.

Holden, “İlgilenmiyorum. İyi geceler.” dedi.
Maddie derin bir nefes aldı ve “Kaykay için üzgünüm. 

Hâlâ bir kaykayı hak ettiğini düşünüyorum.” dedi.
Holden, “Babama söylemeliydim. O olsa alırdı.” dedi.
Maddie’nin kalbi sızladı. Holden’ın babasını unutmuş-

tu. Bütün gün boyunca onunla konuşmamış olmak Hol-
den’a hiç iyi gelmemişti.

Maddie, “Hadi ama hayalet hikâyeleri anlatıyoruz aşağı-
da. Eminim sende de güzel hikâyeler vardır.” dedi.

Holden müziğin sesini açarak cevap verdi. Onun şefka-
tine ihtiyaç duymadığı gayet açıktı ve onu neşelendirmesi-
ni istemiyordu. Sadece yalnız kalmak istiyordu. Onu duy-
madığını bildiği hâlde kapının arkasından, “Mutlu yıllar 
Holden.” diye fısıldadı. Daha sonra merdivenlerden indi ve 
yeniden partiye katıldı.
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Kitap 
Koala

Artık pes diyorum Holden! Masalları peş peşe bozdun ve durma-
ya hiç niyetin yok. Gerçi bu kez Maddie, masal dünyasına gitmek 
için gizlice gelip masalı bozmanı istedi. Dünyalar güzeli prenses 
olmaya o kadar hazırdı ki! Dur bir dakika! Aman Tanrım! O şeye 
mi dönüştü... Hayır, bu çok zalimce! Holden kes gülmeyi! Hemen 

Alaaddin’e yardım et ve masalı mutlu sona kavuştur. 




