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Çifte ‹yi Haber

“Bayan Peter,” diye ba¤›rd› Raflel, “Nik be-
bek çamur yiyor!”

Minik ‹zciler, liderlerinin evinin arka bah-
çesinde toplanm›fllard›. Güneflli bir gündü ve
Robi d›fl›nda tüm izciler kriket oynuyorlard›.
Robi topra¤› kaz›p solucan ç›kar›yor, sonra da
onlar› Soni’nin meyve suyu barda¤›n›n içine
at›yordu.

“Yeter art›k!” diye ba¤›rd› Soni, elindeki
kriket sopas›yla Robi’yi kovalayarak.
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“Nik bebe¤in ba¤›rsaklar›nda kurt olufla-
cak,” dedi Moli’nin en yak›n arkadafl› Meri
Bet. “Annem, toprak yersen ya da pis bir kum
havuzunda oynarsan, ba¤›rsaklar›nda kurt olu-
flur, diyor.”

“Öyleyse, Soni o meyve suyunu içerse,
onda da oluflur,” dedi Moli. “Solucanlar top-
rakta yaflar.”

Bayan Peter, Nik bebe¤in yan›na koflup,
üstünü bafl›n› temizledi. Yüzündeki topra¤› ›s-
lak bir mendille sildi. Sonra onu, topra¤a ula-
flamayaca¤› bir yere, bebek arabas›na oturttu.

Lider yard›mc›s› Bayan Ston, parma¤›n›
Robi’ye do¤ru sallay›p, içi solucanl› meyve
suyunu çimlere boflaltt›.

Bayan Peter ellerini ç›rpt›. “Çay saati,” de-
di. “Sonra da önemli haberlerim olacak sizle-
re. Hepinizin hofluna gidecek haberler!”

Minik ‹zciler, kriket tak›mlar›n› ve topla-
r›n› aceleyle toplamaya bafllad›lar. Çay saatini
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de, güzel haberleri de severlerdi.
“Umar›m, gerçekten iyi bir haberdir,” de-

di Tara. “Bayan Peter’in iyi haber dedikleri
s›k›c› oluyor bazen.”

Tara hakl›, diye geçirdi içinden Moli. Ba-
yan Peter ço¤u zaman iyi haberle kötü haberi
birbirinden ay›ramazd›. Örne¤in, mektup ar-
kadafllar›yla yaz›flarak bir rozet kazanacakla-
r›n› söyledi¤indeki gibi. Sonunda pek fena
olmam›flt›, ama yaz› yazmak dersleri ça¤r›flt›r-
d›¤› için e¤lenceli de¤ildi.

“Kütüphane rozeti çok s›k›c›yd›,” dedi
Tim.

“De¤ildi,” dedi okumaktan zevk alan Ke-
vin. “Üstelik Moli, sana bilmedi¤in sözcük-
lerde yard›mc› olunca, daha iyi okumay› ö¤-
rendin.”

“Umar›m bu rozet, geziye ç›kabilece¤imiz
türdendir,” dedi Peti. Peti’nin Keni ad›nda
bir ikizi vard›.
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“Son rozet e¤lenceliydi,” dedi Jodi, Cen-
ter City’deki müzeye yapt›klar› geziyi an›msa-
yarak. Jodi, Moli’nin en sevdi¤i Minik ‹zci’y-
di. Ak›ll›yd›, arkadafl canl›s›yd› ve tekerlekli
sandalyesi vard›.

Center City’de Minik ‹zciler dedektiflik
oynamaya kalk›flm›fllar ve kald›klar› otelde yan-
l›fl insan› suçlu sanm›fllard›. Utanç verici ol-
mufltu, ama tren yolculu¤unda ve otelde çok
e¤lenmifllerdi.

“Haydi, bugün kahvalt›m›z› arka bahçede
yapal›m,” dedi Bayan Peter.

Minik ‹zciler piknik masas›na yerlefltiler.
Bayan Ston, mutfaktan so¤uk süt bardaklar›
ve büyük bir tabak dolusu kek getirdi. Robi
en büyük kek parças›n› kap›p, iki lokmada
a¤z›na t›k›verdi.

Seli gözlerini devirdi. “‹¤renç,” dedi. “Ka-
liforniya’dakiler Minnesota’dakilerden daha
kibar.” Seli, Keni ve Peti’nin Kaliforniyal› ku-
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zeniydi. Minik ‹zciler’e geçici olarak kat›l›-
yordu. 

Moli, Seli’ye içerledi. S›rf Robi görgüsüz
diye, tüm Minnesotal›lar öyle demek de¤ildi.
Moli, Kaliforniya’da da insanlar›n görgüsüz
davranabildiklerinden emindi. Babas›, Kali-
forniyal›lar’›n fazla h›zl› araba kulland›klar›n›
söylemiflti.

“fiimdi, iyi haberimize gelelim,” dedi Ba-
yan Peter. Bir yandan Nik bebe¤e önlük ba¤-
l›yordu. “Asl›nda çifte iyi haber bu. ‹flte, anla-
t›yorum.”
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Yeteneksiz Moli

“Yeni bir rozet mi?” diye sordu Lisa. “‹yi haber
bu mu?”

“Rozet, bir bölümü,” dedi Bayan Peter gi-
zemli bir tav›rla.

Minik ‹zciler ç›¤l›klar at›p, ›sl›klar çalarak
alk›fllad›lar. Hepsi rozetlere bay›l›yordu. Çok
say›da biriktirmifllerdi. Ama, Moli’ye göre ro-
zetin fazlas› olmazd›. Rozetler parlak ve renk-
liydi. Minik ‹zciler’in e¤lenmek ve birilerine
yard›mc› olmak için hep birlikte yapt›klar›
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