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Bu Kitap Hakkında
Büyük Hala Marigold sana muhteşem bir hediye verdi: 
Bir dünya turu bileti. Birçok heyecan verici yeri ziyaret 
edeceksin. Yol boyunca bulunacak türlü türlü şeyler ve 
çözülecek bulmacalar var. 

İşte Büyük 
Hala Marigold. 
Yolculuğa seninle 
birlikte geliyor. 

Bu dünya haritası dünya 
turunda uğrayacağın yerleri 
gösteriyor. 

Büyük Hala Marigold, bu 
yerlerin her birinde bir arkadaşa
 ya da akrabaya hediye alman 
gerektiğini söylüyor. Ama hangi 
hediyenin nerde olduğunu sana 
söylemedi − çözmen gereken 
bilmecelerden biri de bu. İşte 
bulman gerekenler:

Nina bebeğe 
bir hevenk 
muz

Büyük Amca 
Frank’e büyük 
bir kutu 
çikolata

Fare 
Lennox’a 
peynir

Kedi Muffin’e 
sarı minder

Doktor Parekh’e 
kil heykelcik
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Neler Bulunacak?

Yolu Bulmak

Eğer yolunu bulmakta güçlük 
çekersen 40. sayfada doğru rotayı 
gösteren bir harita var. Diğer 
bulmacalardan herhangi birinde 
takılırsan cevaplar 42-47 sayfaları 
arasında. Şimdi sayfayı çevir ve 
yolculuğuna başla… 

Bu kitaptaki her çift sayfa, turundaki farklı bir yeri gösteriyor. Bu yerlerin her 
birinde bulunacak birçok şey var. Bazılarını bulmak kolay, bazılarını bulmaksa 
epey zor. Bulmacaların mantığı şöyle:

Bu şerit sana nerde 
olduğunu, saatin kaç 
olduğunu ve havanın nasıl 
olduğunu gösteriyor. 

Bu, sana Büyük Hala 
Marigold’un ne yaptığını 
anlatıyor. Gittiğin her yerde o 
da olacak. Bu kutucuk 

bulman gereken 
hediyeleri 
hatırlatıyor. 
Her yerde 
bir hediye var.

Bu, sana 
gideceğin bir 
sonraki yerde 
ihtiyacın olacak 
bir şeyi bulmanı 
söylüyor. 

Bu küçük 
resimler 
büyük resimde 
bulabileceğin 
şeyleri gösteriyor. 

Her küçük 
resmin altındaki 
yazılar, büyük 
resimde 
o şeyden kaç 
tane bulman 
gerektiğini 
anlatıyor.

Bir şeyin sadece 
bir parçasını 
görsen bile 
sayılıyor. 

İki sayfadaki tüm bulmacaları bitirdiğinde şimdi nereye gideceğini bulmalısın − bu yer, 
kitapta bir sonraki sayfada olan yer olmayacak. Ayrıca oraya nasıl seyahat edeceğini 
de bulman gerek. İşte yapılacaklar. 

Her çift sayfanın sağ alt 
köşesindeki dört küçük resim 
sana bir sonraki yere nasıl 
seyahat edeceğini söylüyor. 

Sonra nereye gideceğini bulmak için 
başka bir çift sayfanın sol üst köşesinde 
bu dört resmin birebir aynısını ara.   

Tren, uçak, gemi ya da otobüsle 
seyahat edecek ama her 
seyahatte bunların hepsini birden 
kullanmayacaksın. Herhangi birini 
birden fazla defa kullanabilirsin. 

Bulmaca kon
trol liste

si
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HAVAALANINDA
Bu kitaptaki her çift sayfa, 
turundaki farklı bir yeri gösteriyor. 
Bu yerlerin her birinde bulunacak 
birçok şey var. Bazılarını bulmak 

kolay, bazılarını bulmaksa epey zor. 
Bulmacaların mantığı şöyle: Uçağa 
binmeden önce bagajını teslim 
etmeli ve güvenlikten geçmelisin. 
Sonra serbestsin!

 15:30...BöYöK DöNYA TURU SIMDI YOLCU ALIYOR Büyük Hala 
Marigold’un 
birçok çantası 
var. Bul onu. 

Uçuşlarla ilgili 
bilgiler ekranlarda 
gösteriliyor. On bir 
tane bilgi ekranı 
sayabilir misin? 

Mağazalarda her  
ihtiyacını bulabilirsin. 
Güneş gözlüğü satın 
alan birini bul. 

Uçağa binmek için bir 
körükten geçiyorsun. 
Nerede olduğunu 
görebiliyor musun? 

Restoranlar yiyecek ve 
içecek servisi yapıyor. 
Bu yemeği yiyen kişiyi 
bulabilir misin? 

Yaşlı ya da engelli 
kimseler alanda küçük 
araçlarla gezebilirler. 
İki tane bul.

Bazı evcil 
hayvan türleri 
uçağa alınabilir 
ama ancak özel 
kutular içinde. 
Bu kediyi bul.

Çanta 
aranıyor. 

X-ray cihazında 
bıçak görünüyor.

Metal 
dedektöründen
geçen kişi. 

Güvenlik 
görevlileri 
silah 
kontrolü 
yapıyor. 
Bunları bul. 
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Teslim edilen bagajlar 
uçağın kargo bölümüne 
yüklenir. Bu bölümü bul. 

Uçak yolculuğu için bir 
biletin olmalı. Biletini 
yırtmış erkek yolcuyu bul. 

Bavullarını bir el 
arabasıyla taşıyabilirsin. 
Yedi tane bulabilir misin? 

Döviz bürosunda diğer 
ülkelerde kullanılan 
para birimlerinden 
satın alabilirsin. Döviz 
bürosunu bulabilir misin? 

Yaptığın turdaki 
ilk durağında bir 
festival olacak. 
Sallamak için 
kırmızı bir bayrak 
bul.

Kontrol kulesindeki 
görevliler 
uçaklardaki 
pilotlara talimatlar 
veriyorlar. Kuleyi 
görebiliyor musun?   

Uçuş görevlileri 
uçaktaki 
yolcularla 
ilgilenirler. On 
tane uçuş 
görevlisi bul.

Sekiz tane 
telefon bul.




