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1. Bölüm

Merhaba. Benim adım Simon, yanımdaki de en yakın
arkadaşım Joe.

Bu Flexy-Lexi.
Anlamadıysanız diye 

söylüyorum, 
Flexy-Lexi bir kedidir.

Ve bu da Bruce.

Bruce ile Flexy-Lexi arkadaş değiller. Neden öyle olduğunu tahmin edebilirsiniz sanırım.
Bruce bizim eve yeni geldi. Kuzenim Dee-Dee, Hong Kong’a taşınırken onu bana verdi.
Bruce, benim odamda su dolu büyük bir kâsede yaşıyor. Kendisiyle sık sık sohbet ediyoruz. 
Genellikle ben konuşuyorum. O pek bir şey söylemiyor çünkü o bir balık. Bruce mükemmel 
bir dinleyicidir. Babam, “Bu minik balık seni seviyor.” diyor. “Dünyanın daha çok dinleyiciye 
ihtiyacı var.” Sanırım Bruce çok cesur. Kâsesine eğilip ona baktığınızda size doğru yüzüp ca-
mın kenarına geliyor. Eğer ben yeni bir yerdeki cam bir evde yaşıyor olsaydım ve bir dev bana 
baksaydı büyük olasılıkla kâsedeki otların arasına saklanırdım.
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2. Bölüm

O sabah okulda Bayan Rashid sınıfa bir duyuru dağıttı. 

Gelecek Pazartesi

Geleneksel Evcil Hayvan Günü

Bu yıl Alton Yolu Evsizler Barınağı 

için para topluyoruz. Evcil hayva-

nınızı getirin ve ödüllü yarışmaya 

katılın. Lütfen köpekleri tasmala-

rıyla, kedileri kutularıyla ve diğer 

her şeyi kafeslerde getirmeniz 

gerektiğini unutmayın. Yarışmaya 

katılabilmeniz için ailelerinizin izin 

formunu imzalaması gerekiyor. 

Katılım ücreti bir bağış altınıdır.

Joe’ya, “Bruce’u getirmek istiyorum ama bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum.” dedim.
Joe, “Tabii ki getirebilirsin.” dedi. “O bir evcil hayvan, değil mi?”
“Duyuruda kedi ve köpek dışındaki hayvanların kafesle getirilmesi gerektiği yazıyor. Balıklar 
kafeste yaşayamaz ki. Bütün su akar gider.”
Joe gülümsedi. “Bence akvaryuma bir şey demezler.” dedi. Ardından yüzünü astı.
“Ne oldu? Neye üzüldün?” diye sordum.
“En azından senin getirecek bir evcil hayvanın var. Keşke kız kardeşimin hayvanlara alerjisi 
olmasaydı! Kıpkırmızı olup benekler çıkarması için bir kedi ya da köpeğe yaklaşması yetiyor.”

“Sadece bir gün için evcil hayvanın olsa yeter.” diye önerdim. “Kardeşinde benekler çıkar-
mayacak bir evcil hayvan bulmalıyız.”
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 Akşam yemeğinde annemle babama, Joe’ya yar-
dım etmek için ne yapabileceğimi sordum. Annem, 
“Joe’nun ailesinin evcil hayvanı olmaması senin 
suçun değil.” dedi. “Joe’nun kendini dışlanmış his-
setmesini istemiyorum.” dedim. “Bu korkunç.” Ba-
bam omuz silkerek, “Belki de bununla baş etmeyi 
öğrenmesi gerekiyordur.” dedi. “Bu haksızlık.
Joe’nun evcil hayvanı yok ve ben ona bir tane bu-
lacağım. Kesinlikle! Tabii korkunç olmaması ge-
rekiyor. Yani örümcekler, akrepler ve sürüngenler 
olmaz.”

Ertesi gün Joe’yu biraz neşelendirmeye çalıştım. “Endişelenme, mutlaka aklına bir şeyler ge-
lecektir.” dedim. “Her zaman gelir. Sorun çözmek ve güzel fikirler bulmak senin uzmanlığın.” 
Joe, “Evet, ama hiç zaman kalmadı.” dedi. “Evcil Hayvan Günü iki gün sonra.”
İki gün mü? Gerçekten de iki gün pek uzun değildi.
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3. Bölüm

Öğleden sonra okul çıkışında Joe oynamak için bize gelecekti. Ricky önde, biz arkada eve 
doğru yola koyulduk. Dükkânların önüne ulaştığımızda aklıma bir fikir gelmiş gibiydi. Bayan 
Pho’nun fırınının yanındaki köşede durdum ve parmağımla yan sokağı gösterdim. “Evcil hay-
van dükkânı.” dedim. Ricky, “Hâlâ evcil hayvan arıyor musun, Joe?” diye sordu. “Hiç param 
yok!” dedi Joe. “Belki ödünç almamıza izin verirler.” dedim. Ricky gülerek, “Bu, imkânsız 
Simon.” dedi. “İyi şanslar. Evde görüşürüz.”
Joe kaşlarını çattı. “Hayvanlardan birini ödünç almamıza izin vereceklerini sanmıyorum, Si-
mon.” dedi.
“Şey, ben yine de soracağım.” dedim. “Ya da belki sen sorabilirsin. Büyük olasılıkla senin 
sorman daha iyi olacaktır.”
“Neden ben?”
Korktuğumu kabul etmek istemiyordum. Bunun yerine, “Çünkü bu senin evcil hayvanın.” 
dedim.
Joe omuz silkti. “Bence Ricky haklı. Bu hiç akıllıca bir fikir gibi görünmüyor.”
“Sadece baksak?”
“Tamam.” dedi Joe iç çekerek. “Hadi bakalım.”
Evcil hayvan dükkânı çok küçük bir yerdi. İki yavru köpek, birkaç kanarya, kafeslerde birkaç 
muhabbet kuşu, balık akvaryumları ve iki sarkık kulağı olan kocaman bir tavşan vardı.
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Tezgâhın arkasında oturan adam, başını okuduğu gazeteden kaldırıp bize baktı. “Merhaba!” 
dedi. Sıkılmış gibi görünüyordu. Bütün gün kanaryalar, balıklar ve tavşanlarla konuşsaydım 
ben de sıkılırdım. “Size nasıl yardımcı olabilirim?”
“Şey...” dedim.
Joe, “Biz sadece bakıyorduk.” dedi.
Adam, “Çantalarınızı girişte bırakın. Ve akvaryumlara dokunmak, parmakla tıklatmak kesin-
likle yasak.” dedi.
Dükkânda ilgiyle dolaştık. Hiç konuşmadık. Adam gazetenin sayfalarını her çevirişinde başını 
kaldırıp bize göz atıyordu. 
Joe, “Eee?” diye fısıldadı. “Adama soracak mısın?”
“Neyi soracak mıyım?”
“Bir hayvan ödünç verip veremeyeceğini.”
“Niye sen sormuyorsun?” diye fısıldadım.
“Bu, senin fikrindi.”
“Ama senin hayvanın olacak.”
Adam hafifçe öksürerek boğazını temizledi. “Ne öğrenmek istiyorsunuz?” diye sordu.
“Şey...” dedim tekrar. “Şey...” Doğru kelimeleri unutmuş gibiydim. Aslında bütün kelimeleri 
unutmuş gibiydim.
Joe, “Acaba bir hayvan ödünç almamız mümkün olur muydu?” diye sordu. “Sadece bir gün 
için.”
Adam bir kahkaha attı ve diğer sayfayı çevirdi. “İyi denemeydi.” dedi. “İyi günler çocuklar.”
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1.

2.

3.

4.

Bu hikâyenin anlatıcısı kimdir?
A) Simon
B) Joe
C) Dee-Dee
D) Bayan Rashid

Simon Bruce’i nasıl sahiplenmiştir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………........

Simon’a göre Bruce’i cesur kılan özellik nedir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………........

Metinde Simon’un babası “Dünyanın daha çok dinleyiciye ihtiyacı var.” diyor. Böyle 
düşünmesinin sebebi sizce nedir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………........
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5.

6.

7.

8.

Bayan Rashid’ın sınıfa dağıttığı duyurunun başlığı nedir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………........

Duyuruda hangi barınak için maddi yardım toplanacağı yazıyor? Yazınız.
………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………........
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Yarışmaya getirilecek hayvanlar ne şekilde katılım sağlayabileceklerdir, eşleştiriniz.
• köpek                                 * kutu içinde
• kedi                                    * kafeste
• kuş                                      * tasmalı şekilde
• tavşan                                

Joe neden evcil hayvan sahiplenememektedir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......
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9.

10.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Simon’un Joe’ya önerebileceği hayvanlardan biridir?
A) Akrep
B) Örümcek
C) Yılan
D) Tavşan

Joe’nun, okul çıkışında Simon’un evine gitme sebebi hangisidir?
A) Simon’un evcil hayvanlarını görmek
B) Simon’un ailesi ile tanışmak
C) Okul ödevlerini beraber yapmak
D) Simon ile oyun oynamak

Joe ve Simon’nun gittikleri evcil hayvan dükkânının sahibi, onların içeri girebilmeleri 
için bazı kurallara uymaları gerektiğini söylemiştir. Hangileri Joe ve Simon’un dük-
kân içinde yapmaması gereken davranışlardandır? Uygun olan bütün seçenekleri 
işaretleyiniz.

Dükkânda çantayla gezinmek

Akvaryumlara dokunmak

Parmak ile kafeslere vurup ses çıkarmak

Hayvanlara uzaktan bakmak
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