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Hvem har stjålet påskeegget? 

Stian og Ali er på hyttetur på
fjellet sammen med moren og
faren til Stian. Lillesøsteren til
Stian, Tiril er også med. Det er
påskeferie og de skal gå på ski, 
spille kort og kose seg med 
påskeegg. På påskeaften skal
de spise all sjokoladen i
påskeegget.



Paskalya Yumurtaları nereye kayboldu?

Stian, kardeşi Tiril ve ailesi, 
Paskalya tatilini dağ evlerinde 
geçirmek için yola çıktılar. Stian’ın
en sevdiği arkadaşı Ali de bu 
yolculuğa katılmıştı. Paskalya
tatilini, hep birlikte kayak yaparak, 
oyun oynayarak ve tabii ki de 
Paskalya yumurtalarından çıkan
şekerlemeleri afiyetle yiyerek
geçireceklerdi. Paskalya
Arifesinde tüm çikolataları yemeyi
planlıyorlardı.



Dette er familien til Stian, 
Ali og hunden Passop.

Stian’ın ailesi, Ali ve sadık dostları
Passop



Stian og Ali koser seg, men Tiril synes
ikke det noe gøy. Guttene leker ikke med 
henne og hun vil reise hjem til vennene
sine. Hun savner vennene sine.

Stian ve Ali çok eğleniyordu, fakat Tiril 
ise hiç eğlenemiyordu. Çünkü Stian ve Ali 
onunla oynamak istemiyordu. Bu 
nedenle Tiril, eve geri dönmek istiyor, 
mahalledeki arkadaşlarını özlüyordu.
•



Stian og Ali blir 
detektiver

• De siste dagene har det begynt å 
hende mystiske ting på hytta. I går, på 
skjærtorsdag var kortstokken borte 
når de skulle spille kort. De lette 
overalt, men det ble ikke noe kortspill. 

• I dag er det langfredag og de har 
tenkt å gå på ski, men når de kommer 
ut er Stian sine ski forsvunnet. Stian 
og Ali bestemmer seg for å gjøre litt 
detektivarbeid. De må samle spor, 
men først lager de en liste over 
mistenkte.



Dedektif Stian ve 
Dedektif Ali

Son günlerde dağ evinde gizemli şeyler olmaya
başlamıştı. Bir önceki gün, Kutsal Perşembe günü tam 
oynayacakları sırada kartlar ortadan kayboldu. Her yeri
aradılar ama kartlar ortada yoktu.

Kutsal Cuma gelmişti ve kayağa gitmeyi düşünmüşlerdi
ama dışarı çıktıklarında Stian’ın kayağı kayıptı. Stian ve
Ali küçük bir dedektiflik yapmaya karar verdiler. İzleri
toplamaları gerekiyordu ama ilk önce şüphelilerin bir
listesini yaptılar.



De mistenkte

På nabohytta er familien Hansen. Det er
mor, far og en veldig rampete gutt på 5 
år.

Her ser du familien på nabohytta. 
Familien kommer alltid å spør om de vil ha 
kake, om de vil være med på tur, eller om 
de vil ha appelsin. Stian synes de oppfører
seg veldig mistenkelig. Stian skriver
mistenkt nr 1, Far Hansen og mistenkt nr. 
2 Mor Hansen.



En yakınlarındaki dağ evinin sahibi
Hansen ailesiydi. Ailenin, 5 
yaşlarında yaramaz mı yaramaz bir
çocukları vardı. 

Burada Hansen Ailesi’ni
görüyorsunuz.

Hansen Ailesi, kek ve meyve ikram 
etmek veya tura çıkmak gibi
bahaneler ile sık sık Stian’ın ailesini
ziyarete geliyordu. Stian çok şüpheli
davrandıklarını düşünüyordu. Stian
şüpheliler listesinin bir numarasına
Hansen ailesinin babasını iki
numarasına ise annesini yazdı.



På andre siden av veien ligger det en stor, fin hytte. Utenfor 
står det en svart bil. Mannen i hytta har alltid på seg en 
stor hatt. Han ser skummel ut og Stian skriver mistenkt nr. 
3, Mann med hatt. 

Her er mannen på hytta Og her er bilen hans

Yolun diğer tarafında büyük ve güzel bir dağ evi bulunuyordu. 
Evin önünde siyah bir araba vardı. Evin sahibi olan adam her 
zaman büyük bir şapka takıyordu. Stian, ürkütücü görünen 
şapkalı adamı listenin üçüncü sırasına yazdı.

İşte dağ evindeki adam ve arabası



Ali tenker at det er flere mistenkte og
skriver noen navn til på lista.
Sånn ser lista ut når de er ferdige.

Ali başka kişilerin de şüpheli olduğunu 
düşünerek, listeye birkaç isim daha 
ekledi.

Liste tamamlanmıştı!



På jakt etter spor

For å finne den skyldige må de lete etter spor. 
De ser etter fingeravtrykk og fotspor i snøen.

Under hyttevinduet finner de mange spor, 
både noen små og store. Størrelse 44 minst. 
Faren til Stian bruker størrelse 42 og moren til
Stian bruker størrelse 38. Da kan de sikkert
stryke dem fra lista.



Suçluyu bulmak için önce ipuçlarını takip 
etmelilerdi. Parmak izlerini ve kardaki ayak izlerini 
incelediler.

Evin penceresinin altında, irili ufaklı birçok ayak izi 
buldular, en az 44 numara olmalıydı.  Stian'ın
babası 42, annesi ise 38 numara ayakkabı giydiği 
için onları listeden çıkarabilirlerdi.

İpuçlarının peşinde...



Det har blitt kveld på langfredag. Ali våkner
og ser på klokka. Den er 00.05. Han hører
merkelig lyder utenfra. Han hvisker ut i
natta;

- Stian, Stian, du må våkne.

Stian setter seg opp i senga. Han hører også
lydene, de kommer fra hytta over veien. 
Hva er det som skjer?



Kutsal Cuma günü akşamında saat 00.05’i 
gösteriyordu. Dışarıdan garip sesler duyan 
Ali uyandı ve Stian’a seslendi;
- Stian, Stian, uyan.

Stian yatağından doğruldu ve yolun 
karşısında bulunan evden gelen sesleri 
dinlemeye başladı. Neler oluyordu acaba?. 



De ser ut av vinduet og ser en dame 
komme ut fra hytta og gå bort til bilen. Hun 
har med seg en svart koffert og hun bruker
solbriller, enda det er midt på natta. De har 
fått enda en mistenkt.

Pencereden dışarı baktılar, evden çıkıp 
arabaya doğru yürüyen bir kadın gördüler. 
Elinde siyah bir valiz taşıyordu ve gece 
yarısında bile güneş gözlüğü takıyordu. 
Artık, başka bir şüpheli daha vardı. 



Nå ser lista slik ut:

Listemize tekrar bir 
göz atalım :



Når de våkner påskeaften, kommer Tiril 
og sier at påskeeggene også er borte. 
Guttene fortsetter å lete etter spor. De 
bruker kakaopulver for å se etter
fingeravtrykk på skapet der 
påskeeggene lå. De finner mange, men 
de vet ikke hvem sine fingeravtrykk det 
er. De finner også et hårstrå. Noen som
har lyst, langt hår har vært der.



Paskalya Arifesi'ne uyandıklarında Tiril, 
Paskalya yumurtalarının da ortadan 
kaybolduğunu söyledi. Çocuklar ipucu 
aramaya devam ettiler. Paskalya 
yumurtalarının bulunduğu dolaptaki 
parmak izlerini ortaya çıkarmak için 
kakao kullandılar. Bir çok parmak izi 
buldular fakat kimin olduğunu tespit 
edemediler. Ayrıca bir de saç teli 
buldular. Sarı renkli, uzun bir saç teliydi.



Nå er det bare to mistenkte igjen.

Artık geriye sadece iki şüpheli
kalmıştı. 



Plutselig kommer hunden Passop
løpende. Den bjeffer og logrer med 
halen. Ali og Stian går sammen med 
hunden ut. Hunden løper mot 
vedboden.

Birdenbire Passop koşarak Stian ve 
Ali’nin yanına geldi. Passop havlıyor 
ve kuyruğunu sallıyordu. Çocuklar 
köpekle birlikte dışarı çıktılarında, 
Passop odunluğa doğru koştu. 



Guttene ser at døra står åpen 
og de titter inn. Der ser de 
skiene til Stian, påskeeggene 
og kortstokken. Men hvordan 
har alt dette havnet i 
vedboden?



Açık olan kapıdan içeri girdiklerinde Stian, 
Paskalya yumurtalarını, kayak takımını ve 
kartları gördü. Peki tüm bunlar odunluğa nasıl
girmişti?



Innerst inne i kroken, ser de lyst, 
langt hår som stikker fram. Det er
Tiril.

İşte tam o anda uzun sarı saçlı biri 
beliriverdi. Bu Tiril’di.



Tiril ville ikke være på hytta, hun prøvde å gjemme
alle tingene, slik at alle sammen kunne reise hjem. 
Hun ville ikke være alene, men sammen med 
vennene sine. Nå tar de alle sammen med seg 
påskeeggene inn i hytta. De spiser sjokolade og
spiller kort alle sammen.

Tiril, dağ evine gelmek istememişti, 
arkadaşlarının yanında kalmak 
istiyordu. Belki dağ evinde zaman 
sıkıcı geçerse eve geri dönerlerdi. İşte 
bu nedenle, Tiril her şeyi saklamaya 
çalışmıştı.

Hep birlikte Paskalya yumurtalarını 
dağ evine geri götürdüler. Çikolata ve 
şekerlerden yiyip oyunlar oynayarak 
hoşça vakit geçirdiler.
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