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Alma ırmak sularıyla sürüklenerek gelen tahta parçalarından bir ağaç evi yapıyor.
Milan bahçeden onu gördü ve uzun uzun seyretti.
Birden seslendi: “Anne! Ben bir ağaç evi yapmak istiyorum!“

8 9

Bugün Alma’nın ağaç evinde hayli ilerleme var.
Ama artık Milan’ın da malzemesi var: Süper XXL Ağaçkakan Seti.
“Hayır Anne, yardım etmene gerek yok, evi tek başıma yapacağım!“ diye seslendi
Milan ve kutudan çıkan kılavuzu incelemeye başladı.
Lazım olanlar: çekiç, küçük tornavida, büyük tornavida, metre, su terazisi.
Milan gidip bodrumdan alet çantasını getirdi, ama o da ne? Tahta parçaları eksilmiş?!

10 11 “Hey, yukarıdaki!” diye bağırdı Milan, “tahta parçalarımı aşırmışsın! Onları geri ver!”
Alma sırıttı: “Orada fazla varsa, burada tahta parçası azsa, paylaşırsın. Buna adalet
denir.“ Milan öfkeyle hırladı: “Şimdi seni döverim, işte bu adalet olur, seni hırsız seni!
Kendine tahta parçası satın alsana.“
12 13 Alma ağaçtaki platformun üstünden ayaklarını aşağı sarkıttı.
“Ama benim param yok ki! Bana para ver, tahta parçası alayım.“
Ama Milan başını iki yana salladı: “Para öylesine elde edilmez ki. Para kazanmak
için çalışmak gerekir. Benim için çalış: Evimi kurmama yardım et!“
Alma aldığı tahta parçaları ile birlikte aşağıya indi ve başını yana eğerek sordu:
“Peki sen ne kadar çalıştın tahta parçalarını elde etmek için?“
14 15 Alma ve Milan Ağaçkakan setinin parçalarını birleştirmeye başladılar. Alma sordu:
“Niye evini yukarıya, ağaçların üstüne kurmuyorsun? Orası harika!”
Milan omuz silkti: “Annem dedi ki, ağaç evi seti mağazada kalmamış.”
Alma güldü: “Bence o senin ağaçtan düşeceğinden korkuyor, hepsi bu! Şimdi ücretimi
verecek misin?“
Milan kocaman bir şeyi taşıyıp getirdi, bir de üç madeni para. “Para senin çalışmanın
karşılığı ücretin. İstersen de sana şunu satabilirim: Benim eski kukla tiyatrom.“
Alma malzemeyi inceledi: “Peki kaç paraya satarsın?”
Milan üç madeni parayı işaret etti: “Tam tamına bu kadar.”
Alma kabul etti.
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16 17 Yukarıda çalışmaya devam ettiler. Alma sırıttı: “Şimdi sen bana çalıştığın için ben mi
sana para vereceğim?”
İşlerini bitirdikten sonra üç madeni parayla gidip gazoz satın aldılar ve ağaç evde
geğirme yarışına tutuştular.
Alma’nın aklına bir şey geldi: “Bize ip merdiven lazım. Uzun bir ipin var mı?” Milan
başını salladı. “İp kalmamış, hepsi satılmış diyor annem.”
“Çok saçma!” dedi Alma. “Hadi gidip bir ip alalım.”
Milan boş gazoz şişelerine bakıp, “Paramız kalmadı,” diye iç çekti. “Dert değil! Kendi
paramızı yaparız!“, dedi Alma.
18 19

Beraber bir sürü kağıdı boyayıp kağıt para yaptılar. Paraların her biri başkaydı:
Üstlerinde harika resimler ve harika sayılar vardı, hem de sığdırabildikleri kadar çok
sıfırlı sayılar.”

20 21 Ancak yapı market kasasında bu paralar kabul edilmedi.
Milan’ın aklına bir fikir geldi.
22 23 Yaptıkları kağıt paralarla birlikte market girişindeki duvarın üstüne oturdular.
Milan “Kitap işareti satıyoruz! Kitap işareti isteyen!”
Sadece bir saat içinde bütün kağıt para kitap işaretlerini sattılar. Ve gerçek parayla
da mağazadaki en uzun ipi satın aldılar.
Hatta biraz para arttı bile!
24 25 Aldıkları ip iki ip merdiven yapmaya yetti: Bir tanesi XXL Ağaçkakan evinden ağacın
üstündeki ağaç eve; bir tanesi de ağaç evden suyun içine uzanıyordu.
Kalan parayı Alma ve Milan bir reçel kavanozunun içine koydular.
28 29 Milan reçel kavanozunu evirip çevirdi, içine baktı:
“Daha çok para biriktirirsek, altı tane boş varil satın alabiliriz. Bunları birbirine
bağlayıp bir sal yaparız ve Ağaçkakan evi de üstüne oturturuz!”
Alma’nın da gözlerdi ışıldadı: “Onunla suya açılırız, yolculuk yapıp bir korsan definesi
buluruz. Ve çok zengin oluruz, bütün gün tembellik edip güneşin altında yatabiliriz.”
30 31 Milan sırıttı: “Ama zaten güneşin altında tembellik ediyoruz ya...”
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