
Leo’nun Kâbusları
Marie Josée Bergeron

Resimleyen 

Marion Arbona

Çeviren 

Yalçın Varnalı

 Uyku üzerine bir hikâye



Bizimle arkadaş olmak 
isteyen bütün bu gece 
korkularına… 

MJB

Yapı Kredi Yayınları - 4200
Doğan Kardeş - 589

Leo’nun Kâbusları
Yazan: Marie Josée Bergeron
Resimleyen: Marion Arbona
Özgün adı: Les cauchemars de Léonard
Çeviren: Yalçın Varnalı

Editör: Ersel Topraktepe
Düzelti: Aslıhan Dinç

Baskı: Promat Basım Yayım San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, 1673 Sokak, No: 34  Esenyurt / İstanbul
Sertifika No: 12039

Çeviriye temel alınan baskı: Les cauchemars de Léonard, Les Éditions Héritage inc. 2010
1. baskı: İstanbul, Eylül 2014
ISBN 978-975-08-3024-2

© Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2014
Sertifika No: 12334

© Bu eser, Les Éditions Héritage, Saint-Lambert, Canada, J4R 1K5’in bir branşı olan 
Dominique et compagnie tarafından ilk kez yayımlanmıştır. 
Bu kitabın telif hakları Akan Ajans aracılığıyla alınmıştır.
Bütün yayın hakları saklıdır.
Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında
yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İstiklal Caddesi, No: 142 Odakule İş Merkezi Kat: 3 Beyoğlu 34430 İstanbul
Telefon: (0 212) 252 47 00 (pbx) Faks: (0 212) 293 07 23
http://www.ykykultur.com.tr
e-posta: ykykultur@ykykultur.com.tr
İnternet satış adresi: http://alisveris.yapikredi.com.tr



Leo’nun Kâbusları
Marie Josée Bergeron

Resimleyen 

Marion Arbona

Çeviren 

Yalçın Varnalı



4 5

Ding, dong!
“Leo, Maryan geldi!” diye seslendi babası.

Maryan, Leo’nun en sevdiği bakıcıydı. Ona, kafasını meşgul eden her tür 
soruyu sorabiliyordu. Maryan’ın her zaman verilecek bir cevabı, bir tavsiyesi 
ya da kendi deyimiyle bir fikri vardı. Leo onun kadar akıllı olmayı çok 
isterdi.
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Akşam saatlerinde Leo ve Maryan iskambil oynardı.
“Uyumayı engelleyen bir oyun var mı?” diye sordu Leo.
“Biri bunu icat etmiş olsaydı bile, hiç kimse oynamak istemezdi,” diye 

yanıtladı Maryan. “Uyumak çok iyi bir şey.”
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“Ben bir daha hiç uyumak istemiyorum. Uyumak çok tehlikeli!” dedi 
kesin bir dille Leo.

“Tehlikeli mi?” diye sordu Maryan şaşırmış bir ifadeyle.
Leo bir süredir kâbuslar, yani çok korkutucu rüyalar görüyordu. Sık sık, 

uykusunun tam ortasında iki gözü iki çeşme uyanıyordu.
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Leo Maryan’a kâbuslarını anlatmaya karar verdi.
“Bir gece rüyamda öğretmen olduğumu gördüm. Sınıfta, öğrencilerin 

karşısında ayakta dikiliyordum, ancak ne yapacağım konusunda hiçbir 
fikrim yoktu!”

Daha kötüsü de vardı! Bazen rüyasında, kendisini bir gökdelenin çatısında 
görüyordu. Kenardan uzaklaşmak istiyor, ancak dengesini kaybediyordu. 
Etrafında onu tutacak hiç kimse olmuyordu. Boşluğa düşüyor, haykırarak 
gözyaşları içinde uyandığında kendisini babasının kollarında buluyordu.
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“Küçükken, rüyamda beni 
yemek isteyen canavarlar 
görürdüm!” dedi Maryan.

“Kaçıp kurtulmaya çalışırdım, 
ancak hiç bir zaman bunu 
başaramazdım.”

“Ben de rüyalarımda 
canavarlar görüyorum!” diye 
haykırdı Leo.

“Tıpkı senin gibi, ben de 
uyumak istemezdim,” diye devam 
etti Maryan. “Bir gün, artık yeter 
dedim! Kâbuslarımda gördüğüm 
canavarları ehlileştirmeye karar 
verdim.”

“Peki başardın mı?” diye sordu 
Leo etkilenmiş bir şekilde.

“Tabii ki! Rüyalarımızda 
gördüğümüz canavarlar tehlikeli 
olamaz Leo. Onlar gerçek değil! 
Hatta istersek onlarla arkadaş bile 
olabiliriz. Benim fikrim bu!” 
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“Rüyalar büyülü 
bir evrenin parçasıdır 
Leo. Bu nedenle 
rüyadayken başına 
kötü bir şey gelemez. 
Korkacağına, 
kahraman olmak 
için bu durumdan 
yararlan!” önerisinde 
bulundu Maryan. 

“Rüyanda kendini bir 
yetişkin olarak görürsen,” 
diye devam etti Maryan, 
“gerçekten öyleymiş gibi 
davran ve eğlenmene 
bak! Dünyanın en bilgili 
öğretmeni ya da uzaydaki 
en gözü pek astronot ol!”

Leo ağzı açık bir halde 
onu dinliyordu.

“Boşluğa düştüğün 
zaman,” diye ekledi, “bir 
paraşütünün olduğunu 
hayal et ya da daha iyisi 
uç!”

Leo bunun dâhice bir 
fikir olduğunu düşündü!
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Nihayet yatma vakti gelmişti. Leo artık uyumaktan korkmuyordu. 
Rüyadayken başına kötü bir şey gelemeyeceğini biliyordu.

“İyi geceler Leo” dedi fısıltıyla Maryan. “Bana rüyalarından küçük bir hatıra 
getirirsen sevinirim.”

“Tamam...” diye yanıtladı Leo esnerken.
“Ayrıca unutma, rüyadayken sen kahramansın!” diye ekledi Maryan.
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Leo rüyasında, babası 
ve arkadaşlarıyla birlikte 
köylerde dolaştıklarını 
gördü. Küçük kırmızı bir 
otomobille geziyorlar ve 
hep birlikte, avazları çıktığı 
kadar bağırarak şarkı 
söylüyorlardı. Birdenbire, 
POF! diye babası ortadan 
kayboldu.

“Fakat… Direksiyonda 
kimse yok!” diye bağırdı 
arkadaşlarından biri.

“Aaa! Otomobil kendi 
kendine gidiyor!” dedi Leo.

“Aaa! Giderek daha çok 
hızlanıyoruz!” dedi telaş 
içindeki bir başka arkadaşı.

“Aaa! Sanki otomobil 
giderek büyüyor!” diye ekledi 
korku içindeki bir başka 
arkadaşı.

HAYIR, OLAMAZ!!! 
Otomobil yoldan çıktı ve 
doğruca bir inek sürüsünün 
üzerine doğru gitmeye 
başladı! Leo ve arkadaşları 
olanca güçleriyle bağırmaya 
başladı:

“AAAAAA!” 
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Leo yarış pilotuna dönüşmeye karar verdi. Hemen sürücü koltuğuna 
geçip direksiyonu sıkıca kavradı. Direksiyonu sola kırdı. Ooo! İnek sürüsüne 
çarpmaktan son anda kurtuldular. Derken direksiyonu sağa kırdı. Ooo! 
Az kalsın bir ağaca çarpacaklardı! Direksiyonu yeniden sola kırdı. Ooo! 
Küçük bir göle düşmekten tam zamanında kurtuldular. Arkadaşları hep bir 
ağızdan: “Bravo Leo!” diye bağırdı.




