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VALENTINA RIZZI

Resimli kitapları birçok dile çevrilen Rizzi, memleketi İtalya’da üç 
tekerlekli aracıyla gezerek hikâyeler anlatan bir hikâye anlatıcısıdır. 
2016 yılında çocuk ve gençlik edebiyatı alanında her yıl yayımla-
nan en önemli liste olan White Ravens Listesi’nde yer almıştır. 
Yazarlığın yanı sıra drama terapisti, dramaturg ve yayıncılık 
alanında çalışmalarına devam etmektedir.

FRANCESCA CARABELLI

Roma doğumlu Crababelli, resim yapmaya evinin duvarlarını 
çizerek başladı. Roma Sapienza Üniversitesi’nde Sanat ve Ede-
biyat üzerine öğretim gördü. Animasyon ve illüstrasyon alanında 
çalışmaya başlayan çizer, pek çok çocuk kitabı resimledi.
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Saatin alarmı bir köşede mutlu mutlu çalı-
yordu.

“Geç kalıyorum!”

Babu kıyafetlerini giyerken bir yandan da 
saate baktı.

Şapkası, atkısı ve saati, her şey hazırdı! Hadi 
gidelim!

Ring ringggg!
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Tik-tak! Tik-tak!

Beyaz koca ayı koşarak yolun karşısına ge-
çerken Bati’ye çarptı ve ufaklığın çantasını yola 
düşürdü. 

“Hey, nereye gittiğine dikkat etsene!” dedi 
anne Mabruk.

 

“Geç kalıyorum!”

Babu, Bati’nin çantasını yerden kaldırmasına 
yardım bile etmeden koşmaya devam etti.
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Ayıcık limana ulaştı ve hareket etmek üzere 
olan feribota atladı. 

Gidecekleri yere vardıklarında ise hızlı adım-
larla feribottan atladı.

O kadar hızlı ve dikkatsiz bir şekilde atladı 
ki cankurtaran simitlerinden biri suya düştü.

“Hey! Bu şe-ee-kilde hareket edee-ee-me-
e-eezsii-iin!” dedi heyecanlandığında kekele-
meye başlayan Tabata. 

Cumburloooop!
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Tik-tak! Tik-tak!
“Geç kalıyorum!”

Babu, zürafanın cankurtaran simidini geri al-
masına yardım etmeden, sağa sola bakmadan 
sadece koşmaya devam etti. 
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Ayıcık, scooter’ının üstüne zıpladı, yokuş 
aşağı çok hızlı bir şekilde sürdü. Tam o sıra-
da, bir su birikintisinin üzerinden de aynı hızla, 
dikkatsizce geçti. 

“Kuzey Kutbu’ndaki tüm buzlar aşkına, ne 
yapıyorsun?”

“Geç kalıyorum!”

Babu, küçük penguenin yanından vınlayarak 
geçti ve onun yere düşen şapkasını almasına 
yardım bile etmedi. 

Tik-tak! Tik-tak!
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Tik-tak! Tik-tak!
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Ding-dong!

Saat kulesindeki akrep ve yelkovan, saatin 
sabah tam 9 olduğunu gösteriyordu. 

Bu, Kayıp Eşya Bürosu’nda yeni bir günün 
başladığını haber veren sesti.

Sokakların temizliğini yapan köstebekler, her 
sabah işlerini bitirir bitirmez buldukları kayıp 
eşyaları Babu’ya getirirdi. 

Her gün aynı saatte, ayıcık, sokaklarda bu-
lunan eşyaların bir listesini yapar ve onları sa-
hipleriyle tekrar buluşturmaya çalışırdı. Bugün 
sepette kim bilir hangi eşyalar vardı...

Kuyruk uzundu ve sokak boyu devam ede-
rek büyük meşe ağacına kadar ilerliyordu. 

İş önlüğü, sepet, kayıp eşya listesi... Ayıcık 
artık hazırdı!

İşte, Babu için çalışma zamanı geldi!

Ding dong!
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“Merhaba Büyükanne Marmot, bugün neyini 
kaybettin?”

“İnci kolyemi kaybettim!”

“Bu, elimdeki mi?” diye sordu Babu, listesini 
kontrol edip sepetine baktıktan sonra.

“Evet, bu kolye. Teşekkür ederim Babu!”

“Sıradaki! Sıradaki kim?” diye devam etti 
Babu. 
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Çoktan öğle vakti gelmişti fakat sıra hiç mi 
hiç azalmadı.

“Ben takma dişlerimi arıyorum ama bana 
yeni bir mikser versen de olur!”

“Maalesef Bay Karıncayiyen, bu işler o şe-
kilde yürümüyor!” dedi Babu.

“Affedersiniz Ayı Beyefendi ama dün gece 
vagonumdan ayrıldığım sırada…”

Ding dong!
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