‹ﬂte Mini. Aç›k ad›yla Hermine Zipfel.

Mini, ders y›l›n› yeni tamamlad›.
3

Bu, Mini’nin ailesi:

Mini çok uzun boylu bir k›z. Eskiden,
boyunun uzunlu¤undan utan›rd›. Ama
okula gitti¤inden beri iﬂler de¤iﬂti. Çünkü, s›n›f›nda ondan baﬂka uzun boylular
da var.
Hem, arkadaﬂ› Maksi s›k s›k ona, “Mini, senin kadar uzun boylu olmak için neler vermezdim,” diyor. (Maksi s›n›f›n en
k›sa boylu k›z›!)
Yine de bazen a¤abeyi Martin’in, “Süpürge Sopas›” diye tak›lmas› Mini’yi k›zd›rabiliyor.
K›z kardeﬂinden daha uzun olmamak
Martin’i çok rahats›z ediyor. Üstelik, ondan tam iki yaﬂ daha büyük oldu¤u halde! Sürekli, “Haks›zl›k bu! Küçük olan,

Annesi Lisi, babas› Peter, a¤abeyi Mar-

daha k›sa olmal›!” diye söylenip duru-

tin, kedileri M›rnav ve de anneannesi.

yor.
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Bugüne kadar Mini ve ailesi tatillerini
hep çiftlikte geçirirlerdi. Mini bunu çok
seviyordu. Ama Martin hiç memnun de¤ildi. (Zaten Martin memnun olmamaktan zevk al›yor.)
Son tatillerinden beri neredeyse her
hafta, en az on kez, “Gelecek yaz deni-

ço¤unun cildi böyledir. Bu tür ciltler güneﬂe dayan›kl› de¤ildir. Hele, deniz k›y›s›ndaki k›zg›n güneﬂe hiç de¤ildir.
Ama, Martin bu konuda hiç anlay›ﬂ
göstermeye yanaﬂmad›¤› gibi, sürekli Mini’yi suçlad›:

ze gitmek istiyorum! Dokuz yaﬂ›nday›m
ve daha denizi hiç görmedim!” diye s›zland› durdu Martin.
“Ne olmuﬂ? Biz de denizi ilk gördü¤ümüzde yirmi yaﬂlar›ndayd›k!” dedi anne ve babas› önce. Sonra durumu ﬂöyle
aç›klad›lar: “Denize gitmemize olanak
yok ki! Yani, Mini nedeniyle! Bunu kabul
et art›k!”
Mini’nin, ne yaz›k ki aﬂ›r› beyaz, çok
hassas bir cildi var. K›z›l saçl› insanlar›n
6

SÜPÜRGE SOPASI,

SEN‹N YÜZÜNDEN DEN‹ZE

G‹DEM‹YORUM!

Mini buna dayanamad› ve annesiyle

Anneleri en çok Portekiz’e gitmek is-

babas›na, “Yine de denize gidelim!” di-

tiyordu. Babalar› Fransa’ya gitmek istiyor-

ye teklif etti. “Ben de her gün bir kilo gü-

du. Martin mutlaka Türkiye’ye gitmek is-

neﬂ kremine bulan›r›m! O da yetmezse,

tiyordu. Mini içinse, nereye gidilece¤i

gider gölgede otururum!”

hiç fark etmiyordu.
Öbür üçü aralar›nda anlaﬂamay›nca,
Mini atlas› ald›; “Hangi sayfay› açarsam, oraya gideriz. Tabii orda deniz varsa! Tamam m›?” diye sordu.
“Tamam!” diye at›ld› Martin.
“O tatili karﬂ›layabilirsek tabii,” dedi
anneleri.
“Mesela, Akdeniz’e gitmek için dört
kiﬂinin uçak paras›n› karﬂ›layamay›z,”
dedi babalar›.
“Amma cimrisiniz ya!” diye ba¤›rd›

Martin o kadar sevindi ki, Mini’yi öptü. Oysa, hiç böyle ﬂey yapmaz!
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Martin. (Martin, hesap iﬂinde hiç iyi de¤ildir. Dört uçak biletinin toplam ne ka9

