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Hayal Krallığı diye 
bir yer gerçekten 

var mı?

Hayal Krallığı diye Hayal Krallığı diye 
bir yer gerçekten 

var mı?

Peki, oraya 
gidilebilir mi?

Belki gidilebilir.Belki gidilebilir.Belki gidilebilir.

Peki, oraya 
gidilebilir mi?

Belki gidilebilir.



Belki...Belki...Belki...



GERONIMO STILTON: Fareler Ada-
sı’nın en ünlü gazetesi Kemirgenin 
Sesi’nin yayın yönetmeni. Yeni kitap 
fikirleri edinmek için durmadan yol-
culuklara çıkıyor. Bu defaki yolculuğu 
harika Hayal Krallığı’na...

YAZINUS YAZICIYUS: Geronimo’nun 
Hayal Krallığı’na yaptığı yolculuktaki 
resmî rehberi. Entelektüel istekler ko-
nusunda çenesi çok düşük, ses getire-
cek bir kitap yazmak istiyor!

DALGALARINÇİÇEĞİ: Sirenler Ülke-
si’nin rehberi bilge ve yüce gönüllü 
kaplumbağa. Yaralı olduğu için yol-
culuğa çıkamasa da yoldaşlarının hep 
kalbindedir.

PRENSES KÜKÜRTEÇ: Kral III. Koca-
kor Büyükköz’ün torunu, Ejderler Ül-
kesi’nin rehberi. Şımarık ve başa çıkıl-
maz biri, okula gitmemek için ha bire 
bahaneler uydurur.



TRİK: Cüce Cinler Ülkesi’nin yara-
maz, yerinde duramaz rehberi... 
Tabii, sadece kralı ona bu görevi ver-
diği için...

MANTAR: Yer Cüceleri’nin bilge kralı 
ve Geronimo’nun bu ülkedeki reh-
beri. Şifalı otlar konusunda üstattır, 
kitap okumaya bayılır. Her zaman 
neşelidir, her konuyu olumlu yönün-
den bakarak ele alır.

LALE: Yer Cüceleri’nin kraliçesidir ve 
ülkeyi eşiyle birlikte yönetir. Müthiş 
bir aşçıdır, bahçıvanlıkta üstüne yok-
tur. Ayrıca, evde sözü geçen odur!

DEV: Gerçek adını kimse bilmez. 
Yoldaşlarının arasında onu seven 
pek çok arkadaşı vardır. Devler Ülke-
si’nin rehberidir. (Yanda, Dev’in tır-
nağını görüyorsunuz.)

PIRIL: Geronimo’nun Periler Ülke-
si’ndeki rehberidir. Hayal Yoldaş-
ları’na yardım edecek, Periler Krali-
çesi’ni kurtaracak olan odur.





HER ŞEY BÖYLE,
TAM OLARAK BÖYLE 

BAŞLADI...

ili k ir tları  

benim adım Geronimo, Geronimo Stilton!
Fareler Adası’nın en ünlü gazetesi Kemirgenin 

Sesi’nin yayın yönetmeniyim!

Size anlatacağım efsanevi bir macera var.

Pek l , er şey böyle, tam olarak böyle başladı...

Her sey böyle...

Geronimo Stilton

...
 tam olarak böyle bas

la
dı

..
.



SESIKEMIRGENIN



21 HAZİRAN* saba ıydı...

... Ofise girer girmez, KORKUNÇ bir gün olacağını 

emen anlamıştım.

r i kli a l
r i ka ti i a tı
r i ka itti
r i il i a arlar a r t itti
r i ir a t i i l r k i ti r
r i i kapak k r at
r i i kita ı ı a a itir k i
r i i ala a r k
l ar
r i ir para a ı al ı
r i aa ı a a i ti r
r i ili r r t

i il ık ı

... ÖFF, HER ŞEY 
BUGÜNÜ MÜ BULDU?

 21 Haziran yazın başlangıcıdır. Rivayete göre, 21 Haziran gecesi 
efsunlu bir gecedir, o gece er an er şey olabilir.

Hazir
an
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İ E
KE İR ENİN SE İ NDE...

 D  B N  B L NL R

.  eraklı iyak yeni bir davayı araştırıyor... tam da bugünü buldu!

. ibetare yoga derslerine başladı... tam da bugünü buldu!

. en girişteki bitkiyi suluyor... tam da bugünü buldu!

. imar ar o ofisi döşüyor... tam da bugünü buldu!

. emi likçi anım yerleri siliyor... tam da bugünü buldu!

. ea motosikletinin yeni tekerleklerini deniyor... tam da bugünü buldu!

. Bla o şekerleme yapıyor... tam da bugünü buldu!

. Pina peynirli pizza yapmış... tam da bugünü buldu!

. arinata o a hediye balık getiriyor... tam da bugünü buldu!
. Provolinda bir aşk mektubu getiriyor... tam da bugünü buldu!
. Barmen siparişleri yanlışlıkla bize getiriyor... tam da bugünü buldu!
. r enia bir hayatta kalma kursu öneriyor... tam da bugünü buldu!
. Ka ı ının yeğeninin kuzininin eniştesinin torunu ofisi ziyarete 

geliyor... tam da bugünü buldu!
. Pro e r olt bilgisayar kablolarını döşüyor... tam da bugünü buldu!
. aden y  siparişleri gelmiş... tam da bugünü buldu!
. milordo m a bir kitap yürütmeye gelmiş... tam da bugünü buldu!
. Birinin tekme vurduğu top içeri giriyor... tam da bugünü buldu!
. eronimo tilton’un burnunda sivilce çıktı... tam da bugünü buldu!
. or ato Dede’nin büst çalışması... tam da bugünü buldu!
. İll trat r ile yayıncı kavga etti... tam da bugünü buldu!
. Ben amin ödevlerini yapmaya ofise geldi... tam da bugünü buldu!
. amir iler klimayı onarıyor... tam da bugünü buldu!
. ç y  ç le me imzalanmayı bekliyor... tam da bugünü buldu!
. ena vücut geliştirme çalışıyor... tam da bugünü buldu!
. Pinky Pi k ile tenor amcası şarkı söylüyor... tam da bugünü buldu!
. K ç k ao karate dersi alıyor... tam da bugünü buldu!



GUUUUUUM!

GUUUM!
GUUUUM!

GUUUUUM!

Bir koşu gidip gerçekten burnumda 

sivilce çıkmış mı diye baktım 

(elbette çıkmıştı). “Öff, 

i i i p iri, 
er şey l

Neyse, bu KORKUNÇ gün 

bir şekilde geçti (nasıl geçti 

diye iç sormayın).

Akşamüstü eve gitmeye 

karar verdim, bir de baktım ki 

tr a r ar
“ l ” diye bağırdım.

Yürümeye koyuldum, o sırada yağmur yağmaya 

başladı!

“Şemsiyeyi evde unutmak için 

l ” diye iç çektim.

Çooook çok yakınıma 

KORKUNÇ bir yıldırım 

düştü.

KORKUNÇ bir 

gümleme bıyıklarımı titretti.

KORKUNÇ bir biçimde sırılsıklam oldum.
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zizzt zizzzt   z izzt!

        ... ÖFF, HER ŞEY   BUGÜNÜ MÜ BULDU?Hazir
an

N
e 
KO

RK
UNÇ bir sivilce!



TAVAN ARASINDA
IŞIKLAR SÖNÜKKEN

Eve girdiğimde ışıklar yanmıyordu!

“ i i i p iri a ı
l  Mum almak için tavan arasına 

çıkmam lazım!”

Tavan arasında ninemin tırmığına 

basmamla, sapının burnuma çarpması 

bir oldu...

...
 k

uzenimin pateni ...

... ninemin tır
mıgı .

..

... dedemin kitaplıgı ...



O sırada, Tor uato Dedemin kitaplığına 

tutunmamla, kitaplık a ı a ak a a
t p ril i...
Kuzenim Trappola’nın patenlerinden birine 

bastığım gibi l p r attı
aat lla alı ataları a till a r

tilt p rtr i ka a attı
rk ippa i a ır apka ı ı l

ka a a
Cılız bir sesle, “ c i y y y y ykk . . . ”  edip bayılmışım.

Ne kadar süre baygın kaldığımı bilemiyorum 

ancak gözümü açtığımda gecenin körüydü.

B le l i b le l i r si z , tır ı ı atırlıyordum... 

kitaplı ı... a ır apka ı...

...
 a

ta
mın portresi ...

... teyzemin hasır sapkası ...

         TAVAN ARASINDA                         IŞIKLAR SÖNÜKKEN


