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Masallar Ülkesi’nde her zamanki günlerden biri
yaflan›yordu. Ancak, Prens Hortim’in can› epey
s›kk›nd›. Çünkü, afl›r› s›cak geçen yaz yüzünden
dondurmalar› tükenmifl ve yenileri de henüz yap›-
lamam›flt›. Ayr›ca, en çok sevdi¤i meyve olan üzüm
de yeterince so¤utulmadan önüne getirilmiflti.

Elbette, Masallar Ülkesi Prensi Hortim’in tek
derdi bunlar de¤ildi. Sabah, küçük k›z› Prenses
Alina yan›na gelip, ne kadar çok s›k›ld›¤›n›, yeni
masallar dinleyemezse s›k›nt›dan patlayaca¤›n›,
neredeyse ba¤›rarak anlatm›flt›. Hortim k›z›na çok
düflkündü. Onu çok seviyordu ve üzülmesini hiç
istemiyordu. 

“E¤er masallar olmazsa, nas›l düfl kurabilirim?
Özgürce düfl kuramazsam, nas›l daha çok fley ö¤-
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renebilirim?” diye dert yanm›flt› Alina.
Hortim’i en çok flafl›rtan, Prenses Alina’n›n

bu sözleri olmufltu. Masal istemesini çocukça bir
fl›mar›kl›ktan çok, neredeyse bir ihtiyaç olarak sun-
mufltu Alina. Hakl›yd› da; masals›z bir hayat ne
kadar da çekilmez olurdu.

Hortim yeterince so¤utulmam›fl üzümlerden
bir salk›m daha ald› eline ve düflünmeye devam
etti. Her fley iyi güzeldi de, yeni masallar› nereden
bulacakt›? Masallar Ülkesi uzun süredir yeni ma-
sallar yaratmakta güçlük çekiyordu. En güzel ma-
sallar› yaratan Gonci, Masallar Ülkesi’nden ayr›l-
m›flt›. Onun gitmesiyle birlikte de, neredeyse hiç
yeni masal söylenmez olmufltu. 

Prens Hortim saray›nda bir yandan üzümle-
rini yiyip, bir yandan da düflünedursun, Masallar
Ülkesi’nin en küçük cad›s› fieroks, yemyeflil çay›r-
l›kta flark›lar söyleyip, dans ediyordu. 

“Ne kadar güzel bir gün,” diyordu kendi ken-
dine fieroks. Çok mutluydu, ancak ayn› zamanda
da nedenini bilemedi¤i bir heyecan k›p›rd›yordu
içinde. Sanki bugün bir fleyler olacakt›. Gülüm-
sedi. Onun gibi küçük bir cad›n›n bafl›na tuhaf say›-
labilecek ne gelebilirdi ki? fiark› söyleyip, dans et-
meyi sürdürdü.

Oysa, fieroks’un bilmedi¤i bir fley vard›: O,
masallar›yla ünlü Gonci’nin küçük ye¤eniydi ve bu
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bile bafl›na tuhaf fleyler gelmesi için yeterince iyi
bir nedendi.

fieroks, Masallar Ülkesi’nin yemyeflil, genifl
düzlüklerinde dans ededursun, ülkenin büyücüsü
Timma, Hortim’in huzuruna ç›kt›. 

“Yüce Prensim Hortim,” dedi Timma, sayg›yla
e¤ilerek. “Alina’n›n iste¤i benim de kula¤›ma geldi.
Ne kadar dertli oldu¤unuzu biliyorum. Yeni masal-
lar›n yarat›lmamas› ülkemiz için gerçekten büyük
bir felaket. Ben de nas›l yard›m edebilirim diye dü-
flünüp durdum. Sihirli küreme bakt›m ve sonunda
duruma bir çare buldum.”

Prens Hortim duyduklar› karfl›s›nda çok he-
yecanland›. 

“Çabuk haydi, çabuk anlat!” dedi. “Söyleye-
ceklerini bir an önce duymak istiyorum.”

Büyücü Timma anlatmaya bafllad›.
“Bildi¤iniz gibi, Gonci buralardan çok uzakta;

Dünya’daki kalabal›k bir kentte. Onun Masallar
Ülkesi’ne dönmesi art›k olanaks›z. Ama ye¤eni fie-
roks yan› bafl›m›zda. Gonci’yi bulmas› için onu
Dünya’ya gönderelim. Eminim Gonci, size bir za-
manlar söz verdi¤i gibi, Masallar Ülkesi’ne yard›m
edecektir. Sihirli küremde gördü¤üme göre, Gonci’
nin Dünya’da bir de o¤lu olmufl. Ad›, Artavil’mifl.
Artavil de Gonci gibi yetenekli. Pek çok yeni masal
biliyormufl. fieroks, Gonci ve Artavil’i buldu¤unda,
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yeni masallara da ulaflm›fl olacak. Böylece, Alina
ve elbette di¤er Masallar Ülkesi çocuklar› da yeni
masallara kavuflacak.”

“Peki, fieroks’un bu ifli tek bafl›na baflarabi-
lece¤ine emin misin?” diye sordu Hortim. 

“Kesinlikle baflaracakt›r. fieroks biraz inatç› bir
küçük cad›; ama inan›n, day›s› Gonci kadar ak›ll›.
Bu yolculu¤un sonunda Gonci’yi, Artavil’i ve yeni
masallar› bulaca¤›na eminim,” dedi Timma.

Hortim, Büyücü Timma’y› ciddi bir ifadeyle
dinledi. fieroks gibi küçük bir cad›ya güvenmenin
pek ak›ll›ca oldu¤unu düflünmüyordu. Ama, dene-
mekten zarar gelmezdi.

“Peki, öyle olsun,” dedi Hortim. “O halde bana
hemen fieroks’u bulun,” diye emir verdi. “Sana
gelince Büyücü Timma, e¤er bu dediklerin do¤ru
ç›kmaz, k›z›m yeni masallara kavuflamazsa, ken-
dine yaflayacak yeni bir ülke bulursun, ona göre.” 

Büyücü Timma, Masallar Ülkesi Prensi
Hortim’in yan›ndan biraz endifleli 
ayr›ld›. Buldu¤u çarenin ifle 
yaramas›n› diliyordu. 

fiimdi, Hortim’in
huzuruna ç›kma s›ras›,
olanlardan habersiz,
k›rlarda dolan›p duran
fieroks’tayd›.
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