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Teşekkürler:
Bu kitabı hayata geçirmeme yardımcı olan birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Zor kısmı ben yaptım ama
onlardan da bahsetmek zorundayım. Öncelikle çizimleri için Tony Ross’a teşekkürler. İçlerini renkli kalemle
boyayabilirdi ama sanırım ona daha fazla para vermem
gerekiyor bunun için. Sonra, Ann-Janine Murtagh’a teşekkür etmek isterim. HarperCollins çocuk kitaplarından sorumlu, gerçekten iyi bir insan ve her zaman güzel
önerileri var. İtiraf etmeliyim; patron o. Sonra editörüm
Nick Lake var. Onun işi bana karakterler ve hikâye ile ilgili yardımcı olmak; ve onsuz başaramazdım. Yani, başarırdım tabii, ama eğer ondan bahsetmezsem ağlayabilir.
Kapak, James Stevens ve iç tasarımcı Elorine Grant
tarafından tasarlandı. Elorine’in saçma bir isim olduğunu söyleyebilirdim ama söylemeyeceğim çünkü bu
çok acımasızca. Yayıncım Sam White. Eğer beni bir TV
programında bu kitabı kötülerken görürseniz suç benim
değil onundur. Sarah Benton, dünyadaki en iyi pazarlama müdürü, bu her ne demekse… Satış direktörleri
Kate Manning ve Victoria Boodle da bir şeyler yaptı ama
ne olduğuna emin değilim. Redaktör Lily Morgan ve
düzeltmen Rosalind Turner’a da teşekkürler. Eğer her7

hangi bir imla hatası bulursanız, (tabii ingilizce baskısında) bu onların suçu. Ve Independent’taki menajerim
Paul Stevens’a bütün gün ofisinde çay içip bisküvi yerken vergilerimde %10 indirim sağladığı için teşekkürler.
Tabii, esas bu kitabı alan size teşekkür ederim. Aslında bu kısmı okumanıza gerek yok gerçekten. Biraz
sıkıcı çünkü. Esas hikâyeyi okumaya başlamanız gerek.
Şimdiden bunun için “bu zamana kadar yazılmış olan
en harika hikâye” diyorlar. Bunu söylediğin için teşekkür ederim Anne.

8

1
Joe Spud’la tanışın

Bir milyonunuz olsa ne yapardınız, hiç düşündünüz
mü?
Ya da bir milyar?
Ya bir trilyon?
Ve hatta katrilyon?
Joe Spud’la tanışın!
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Joe, çok ama çok fazla parası olsa ne yapacağını düşünmek zorunda değildi. Yalnızca 12 yaşındaydı ve inanılmaz derecede zengindi.
İstediği her şeye sahipti.

• Evin her odasında 250 ekran plazma geniş düz

ekran yüksek çözünürlüklü televizyon
• 500 çift Nike spor ayakkabı
• Arka bahçede bir Grand Prix araba yarış pisti
• Japonya’dan bir robot köpek
• Evinin etrafındaki alanda binebilmesi için, plaka-

sında SPUD 2 yazan bir golf arabası
• Odasından, olimpik bir havuza inen bir su kay-

dırağı
• Dünyadaki tüm bilgisayar oyunları
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• Bodrum katta, 3D Imax bir sinema salonu
• Timsah
• 24 saat erişilebilir bir masör
• Yer altında 10 şeritli bir bowling salonu
• Bilardo masası
• Patlamış mısır arabası
• Kaykay parkı
• Başka bir timsah
• Haftada 100,000 sterlin cep harçlığı
• Arka bahçede bir lunapark hız treni
• Çatı katında profesyonel bir kayıt stüdyosu
• İngiltere takımından profesyonel futbol koçluğu
• Akvaryumda canlı bir köpekbalığı

Kısacası Joe fazlaca şımartılmış bir çocuktu. Son derece sosyetik bir okula gidiyordu. Tatile hep özel jetlerle
uçuyordu. Hatta bir keresinde Disneyworld’ü onun sıra
beklememesi için bir günlüğüne kapattırmışlardı.
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İşte bu Joe. Kendi özel yarış pistinde, Formula 1 arabasıyla hız yaparken…
Çok zengin bazı çocuklarda bu arabaların minyatürleri vardır. Joe o çocuklardan biri değildi. Joe kendi Formula 1 arabasının biraz daha büyük olmasını istemişti.
Gördüğünüz gibi Joe çok şişmandı. Siz onun yerinde
olsanız, siz de şişman olurdunuz. Eğer dünyadaki bütün
çikolataları alabiliyor olsaydınız yani…
Resimde Joe’nun tek başına olduğuna dikkat etmişsinizdir. Gerçeği söylemek gerekirse, bir yarış pistinin
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çevresinde hız yapmak, ne kadar çok paranız olursa olsun, tek başınıza olduğunuzda o kadar da eğlenceli değildir. Gerçekten yarışacağınız birine ihtiyaç duyarsınız.
Sorun şuydu: Joe’nun hiç arkadaşı yoktu. Bir tane bile.
• Arkadaş

Formula 1 yarış arabası sürerken en büyük boy Mars
çikolata paketini açmaya çalışmak aynı anda yapmamanız gereken iki şeydir. Ama Joe son yemek yediğinden
beri epey zaman geçmişti ve acıkmıştı. Keskin viraja gi-
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rerken dişleriyle paketi yırtarak açtı ve karamelli nefis
çikolatadan bir ısırık aldı. Maalesef Joe’nun yalnızca
bir eli direksiyondaydı ve arabanın tekerlekleri bankete
çarptığında kontrolü kaybetti.
Multimilyonluk Formula 1 arabası yoldan çıkıp dönerek bir ağaca çarptı.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ağaca bir şey olmamıştı. Ama araba hurda olmuştu.
Joe pilot mahallinden zorla çıktı. Neyse ki yaralanmamıştı ama sersemlemişti; yalpalayarak eve yürüdü.
“Baba, arabayı çarptım,” dedi Joe görkemli salona girerken.
Bay Spud da oğlu gibi kısa boylu ve şişmandı. Kafası
dışında birçok yeri kıllıydı – kafası kel ve parlaktı. Yüz
kişilik timsah derisinden bir koltukta oturuyordu. Günlük gazetesinden kafasını kaldırıp bakmadan:
“Merak etme Joe, yeni bir tane alırım,” dedi.
Joe, koltukta babasının yanına çöktü.
Bay Spud, “Bu arada doğum günün kutlu olsun Joe,”
diyerek 3. sayfadaki kızdan gözlerini ayırmadan oğluna
bir zarf verdi.
Joe heyecanla zarfı açtı. Bu sene ne kadar para alacak14

tı? Üzerinde ‘Mutlu Yıllar” yazılı kart, zarfın içindeki
çeki bulmak için hızlıca bir köşeye atıldı.
Joe hayal kırıklığını gizleyemedi. Dudak bükerek
“Bir milyon sterlin mi? Bu kadar mı?” dedi.
Bay Spud, “Sorun nedir oğlum?” diyerek bir dakikalığına gazetesini yere koydu.
“Geçen sene de bana bir milyon vermiştin,” diye sızlandı Joe. “O zaman 11 yaşına basıyordum. Ama şimdi
12 yaşına giriyorum, daha fazla almalıyım değil mi?”
Bay Spud özel dikim gri takımının iç cebindeki çek
defterini çıkardı. Takım elbisesi iğrençti ama dudak
uçuklatacak kadar da pahalıydı. “Özür dilerim oğlum,”
dedi. “Onu iki milyon yapalım.”
Bu noktada Bay Spud’ın hep böyle zengin olmadığını
bilmeniz önemli.
Çok kısa süre önce Spud ailesi mütevazı bir hayat
sürüyordu. Bay Spud 16 yaşından itibaren, kasabanın
dışında, çok büyük bir tuvalet kâğıdı fabrikasında çalışmıştı. Bay Spud’ın fabrikadaki işi çoooookkk sıkıcıydı.
Kartonun etrafına tuvalet kâğıdını sarması gerekiyordu.
Rulo rulo.
Her gün.
Her yıl.
On yıl boyunca.
15

Bunu sürekli ve defalarca, ta ki neredeyse tüm umudunu yitirene kadar yaptı. Tüm gün taşıma bandının
önünde, yüzlerce sıkıntılı işçi ile birlikte durup aynı sıkıcı işi tekrar ederdi. Kâğıt bir karton rulonun etrafına
sarıldığı anda tüm süreç tekrar başlardı. Ve her tuvalet
kâğıdı aynıydı. Ailesi çok fakir olduğu için, Bay Spud
oğlunun doğum günü ve Noel hediyelerini tuvalet kâğıdı kartonlarından yapmak zorunda kalırdı. Bay Spud’ın
hiçbir zaman oğluna son moda hediyeleri alacak kadar
parası olmazdı ama ona tuvalet kâğıdı kartonlarından
yarış arabaları ya da düzinelerce askeri ile bir kale yapardı. Çoğu kırılıp çöpe atılırdı. Joe, zavallı görünen bir
uzay roketini saklamıştı ama nedenini bilmiyordu.
Fabrikada çalışmanın tek güzel tarafı, Bay Spud’ın
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hayal kurmak için bolca zamanının olmasıydı. Bir gün,
insanların alt silme şekillerini kökten değiştirebileceğinin hayalini kurdu.
“Neden bir tarafı ıslak, diğer tarafı kuru bir rulo icat
etmeyeyim ki?” diye düşündü bininci rulosunun etrafına kâğıt sararken. Bay Spud bu fikri çok gizli tuttu ve
saatlerce evinin banyosuna kendini kilitleyerek yeni çift
taraflı rulosunun üzerinde çalıştı.
Bay Spud, ‘Silbaştan’ ı piyasaya sürdüğünde bu ürün
anında tuttu. Her sene dünyanın her yerine bir milyar
rulo satıldı. Bay Spud satılan her tuvalet kâğıdı rulosu
için 10 sterlin kazandı. Hepsi birleşince çok fazla para
etti ki aşağıdaki basit matematik denklemi de bunu gösteriyor:
10 sterlin x 1.000.000.000 rulo x yılda

365 gün = çok fazla para

‘Silbaştan’ piyasaya sürüldüğünde Joe Spud yalnızca
8 yaşındaydı ve hayatı bir anda değişti. Önce, Joe’nun
annesi ve babası ayrıldılar. Joe’nun annesi Carol’ın uzun
zamandır başka birine âşık olduğunu öğrendiler. Bu kişi
Joe’nun izci kampındaki lideri Alan idi. Joe’nun annesi boşanmasından 10 milyar sterlinlik bir tazminat aldı
ve Alan kanosunu kocaman bir yatla değiştirdi. En son
duyduklarında Carol ve Alan Dubai sahillerine yelken
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açmışlardı ve her sabah pahalı şampanya ve cevizli mısır
gevrekleriyle kahvaltı yapıyorlardı. Joe’nun babası ayrılığı kolay atlatmış gibi görünüyordu ve o da sürekli güzel kızlarla randevulara gidiyordu.
Kısa süre sonra baba ve oğlu daracık dairelerinden çıkıp büyük ve gösterişli bir eve taşındılar. Bay Spud buraya ‘Silbaştan Kuleleri’ adını verdi.
Ev o kadar büyüktü ki uzaydan bile görünüyordu.
Sadece araba yolundan geçmek bile 5 dakika sürüyordu. Çakıl taşlı uzun yolun etrafında yeni dikilmiş umut
dolu küçük yüzlerce ağaç vardı. Evin yedi tane mutfağı,
on iki oturma odası, kırk yedi tane yatak odası ve seksen
dokuz tane banyosu vardı.
Hatta banyoların bile kendi banyoları vardı. Üstüne
üstlük, bu banyo içi banyolarının bazılarının da kendi
banyoları vardı.
Orada birkaç senedir yaşıyor olmasına rağmen Joe
büyük ihtimalle evin sadece çeyreğini gezmişti. Bitmek
bilmeyen arazide tenis kortları, kayıklarla dolu bir göl,
helikopter pisti ve yapay kardan yapılmış dağın üzerinde
100 metrelik kayak pisti vardı. Bütün musluklar, kapı
kulpları ve hatta klozet kapakları da altındandı. Halılar
vizon kürkündendi, Joe ve babası antik Ortaçağ gobletlerinden sıkma portakal suyu içiyorlardı. Bir süreliğine
Otis isimli aynı zamanda bir orangutan olan bir kâhyaları olmuştu. Ama işten çıkarılması gerekmişti.
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“Gerçek bir hediye de alabilir miyim baba?” dedi Joe
çeki pantolonunun cebine koyarken. “Yani, zaten bir
sürü param var.”
“Ne istediğini söyle oğlum, ben de asistanlarımdan
birine aldırayım,” dedi Bay Spud. “Güzel bir altın güneş
gözlüğü? Bende bir tane var. Gerçi pek bir şey göremiyorum ama gerçekten çok pahalı.”
Joe esnedi.
“Kendine ait hız teknesi?” diye devam etti Bay Spud.
Joe gözlerini devirdi. “Bende iki tane var, unuttun
mu?”
“Affedersin, oğlum. Peki ya çeyrek milyon sterlinlik
hediye çekine ne dersin?”
“Sıkıcı! Sıkıcı! Sıkıcı!” diye ayaklarını yere sinirle
vurdu Joe. Üst sınıf sorunları olan bir çocuktu o.
Bay Spud ümitsiz görünüyordu. Dünyada tek çocuğuna alabileceği herhangi bir şey kalıp kalmadığından
emin değildi. “Oğlum, peki o zaman ne?”
Joe’nun aklına bir anda bir fikir geldi. Gözlerinin
önüne yarış pistinde tek başına, kendi kendiyle yarışması geldi. “Aslında gerçekten istediğim bir şey var…” dedi
çekinerek.
“Söylemen yeter oğlum,” dedi Bay Spud.
“Bir arkadaş.”
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