










Elif, en sevdiği çizgi filmi izlemek için televizyonun karşısına geçti.
Ona oyuncak sincabı Bay Pofidik ve robotu Bilmiş eşlik ediyordu.

Etraf sakin görünüyordu. 
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 Her şey Elif’in ilgi bekleyen köpeği Afacan’ın salona girmesiyle başladı. 
Önce dikkat çekmek için havladı, sonra Bilmiş’i ve Bay Pofidik’i kokladı. 

“Önümden çekil.” dedi Elif ve sonra olan oldu.
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Afacan, Bay Pofidik’i yakalayıp kaçtı. 
Elif “Hayır! Buraya gel! Bay Pofidik’i rahat bırak!” dese de Afacan onu dinlemedi.

Bay Pofidik’i alarak koltuğun üstüne çıktı.
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Elif, Bay Pofidik’i kurtarmayı çok istiyordu ama koltuk o kadar yüksekti ki sanki 
kocaman bir dağ gibi görünüyordu.” Afacan da o dağın tepesindeki 

sevimli bir ejderhaymış gibiydi.
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Elif, Robot Bilmiş’e döndü. “Onu kurtarmalıyız.” dedi. 
“Hesaplarıma göre çok uzun ve yorucu bir yol olacak.” dedi Bilmiş.

Elif her şeyi göze almıştı.
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Öncelikle yemek masasının altından sürünerek 
geçmeleri gerekiyordu. Elif’e karanlık uzun bir tünel 

gibi gelmişti bu yol; o kadar uzun bir yolu 
sürünerek gidebileceğinden emin değildi. 

Yine de kararlı bir şekilde 
“Yapmak zorundayım.” dedi.
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Bilmiş, Elif’in gücünün yetmeyeceğini düşünüyordu. 
Hemen bir ölçüm yaptı ve Elif’in güç seviyesine baktı. 
Haklıydı, Elif bu haliyle tüneli geçemezdi.
Neyse ki tünelin girişindeki meyve tabağını fark ettiler. 
Elif hemen koca bir meyve yedi.
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Meyvenin verdiği güçle tüneli hızla geçebildiler. 
Bu sefer karşılarına adeta bir nehir gibi uzanan 

salonun mavi halısı çıktı. Yüzerek geçerlerse Bilmiş’in 
devreleri bozulur ve bütün vücudu paslanırdı. 

Nasıl geçeceklerini düşünürlerken 
az ilerideki bilgisayar sandalyesini 

gördüler. Kıyıya vurmuş 
bir sandal gibi orada bekliyordu.



Sandalda güvenle ilerliyorlardı ama nehirde kürek çekmek çok 
yorucuydu. Elif için endişelenen Bilmiş, bir kez daha ölçüm yaptı.

Elif’in gücü bitmek üzereydi.
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Karaya vardıklarında Elif güçlükle ilerliyordu. 
Çok yorulmuştu. Nefes nefese kaldı.

“Daha fazla devam edemeyeceğim.” dedi.

Bilmiş, Elif’e bir bardak su verdi. Elif biraz daha 
rahatlamış hissediyordu ama dağa 

gidebilecek kadar gücü yoktu.
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Elif çok üzgün ve umutsuzdu. Tam pes etmek 
üzereyken orman kraliçesinin sesini duydu.
“Elif, haydi yemeğe!”
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Elif bu sesi duyunca çok sevindi. Geri kalan gücünün 
tamamını masaya ulaşmak için harcadı. 

“Yorgun görünüyorsun genç savaşçım.” dedi kraliçe.
Kraliçe ölçüm yapmadan bile Elif’in ne kadar yorgun 

olduğunu anlayabiliyordu.
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 “Sincabımı yaramaz bir ejderhadan kurtarmaya çalışıyorum.” dedi Elif. 
Üzgündü. Kraliçe gülümsedi.

“Sanırım seni nasıl mutlu edeceğimi biliyorum. Sana sonsuz güçler verecek 
sihirli bir tarifim var.” dedi.
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Elif heyecanlandı. “Sihirli tarif mi? 
Gerçekten mi? Görebilir miyim?”

Orman kraliçesi, Elif’in önüne rengarenk ve 
çeşitli yiyeceklerle dolu tabaklar koydu.

“İşte sana sonsuz güçler verecek 
sihirli formül bu.” dedi. 



“Bu bir dilim ekmeğe benziyor.” dedi Elif.
Kraliçe başını salladı.
“O, gizli toprak köyünün güç veren özel ekmeğinden bir parça.” dedi. 
“Bunu yediğinde gücün yerine gelecek.”
Elif heyecanla bir ısırık aldı.
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“Bu da bir parça ete benziyor.” dedi Elif.
 “O, sadece kahramanların yiyebildiği bir avcı besini.”  dedi kraliçe.

“Leziz görünüyor.” dedi Elif iştahla.
“Hem leziz hem de bunu yediğinde tüm kasların güçlenecek.” dedi Kraliçe.

Elif heyecanla yemeye koyuldu.
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“Peki ya bunlar nedir? Salataya benziyor.” dedi Elif.
“O, sihirli orman sebzeleri salatası, seni görünmez düşmanlardan 
koruyacak güçlü bir kalkan.” dedi kraliçe.
“Bunu yersem, kimse bana zarar veremeyecek mi?” dedi Elif heyecanla.
“Asla!” diye onayladı kraliçe. “Hiç hastalanmayacaksın ve hızla büyüyeceksin.”
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Elif iştahla tabağındakileri yemeye koyuldu.

Kraliçe “Bu tabağı sakın unutma!” dedi.  “Eğer her öğünde böyle 
beslenirsen hiç hastalanmazsın ve güçlü olursun.”
Elif tabağındakileri bitirip kraliçeye teşekkür etti. 

Önce ellerini yıkadı sonra dişlerini fırçaladı. Artık yola koyulabilirdi.
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Bilmiş’le beraber sandala binip nehre açıldılar.
Bilmiş bir kez daha ölçüm yaptı. Elif artık çok güçlüydü. 

Bay Pofidik’i kurtarmak şimdi çok daha kolay görünüyordu.
Büyük dalgalara rağmen hızla ilerlediler. 
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Karaya vardıklarında Elif ileri baktı. Artık dağ o kadar 
uzak görünmüyordu. Üstelik hiç de yorgun değildi.
Bilmiş’i kucağına alıp dağa tırmanmaya başladı.
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Dağa vardılar. Tırmanış zor gelmemişti onlara. 
Elif kendini çok güçlü hissediyordu.
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Sevimli ejderha tam karşısındaydı. Elif dimdik durdu ve seslendi.
“Lütfen Bay Pofidik’i geri ver Afacan!”

Afacan, Elif’in  oyun oynamaya geldiğini sanarak Bay Pofidik’i bıraktı.
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Elif, Bay Pofidik’e sarıldı sonra da 
Afacan’ın başını okşadı. 

“Bazen bir ejderha kadar inatçı oluyorsun.” dedi.
Bilmiş “Başardııık!” diye heyecanla dans etmeye 

başladı. Elif de dansa katıldı.
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Afacanla birlikte gelen sesle Elif çizgi filmini hatırladı ve Afacan’la 
birlikte televizyonun başına geri döndü. 

Bugün zorlu bir macera atlatmıştı ama neyse ki artık önemi yoktu. 
Bundan sonra nasıl güçleneceğini biliyordu.
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