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Elif o akşam çok heyecanlıydı. Çünkü annesi, “Yarın yeni bir eve taşınıyoruz kızım. Eminim 
orayı çok seveceksin. Yapabileceğin bir sürü şey var. Birlikte çok eğleneceğiz.” demişti. 





Elif yatağında yeni evlerinin hayalini kurarken inanılmaz bir şey oldu. Bembeyaz bir bulut 
Elif’in odasına girdi, elinden tuttu ve “Merhaba, benim adım Bulut. Şimdi seninle birlikte bir 
rüya ülkesine gideceğiz.” dedi. 





Birlikte gökyüzüne çıktılar. Gökyüzü aydınlanırken Elif, bulutun üzerinden aşağıya doğru 
baktığında gözlerine inanamadı. Ağaçların, çiçeklerin arasında evler, etrafta koşuşturan ve 
bisiklet parkurunda bisiklete binen çocuklar vardı. 





Bulutla birlikte aşağı indiklerinde çocukların bir sürü evcil hayvanla birlikte oynadıklarını 
gördüler. Yavru bir köpek, Elif’i görünce kuyruğunu neşeyle sallamaya başladı. Elif de ona
el salladı. 





Kafasını çevirince dedesiyle tekne yüzdüren bir çocuk takıldı gözüne. Ne kadar da 
eğleniyorlardı. Tekne suda ilerledikçe küçük dalgalar oluşturuyor, bu dalgalar tüm suya 
yayılıyordu. 





Elif birden paten pistinde kayan anne babaları ve çocukları gördü. Tıpkı televizyonda izlediği 
büyük ablalar ve ağabeyler gibi süzülüyorlardı pistte. Sihir gibiydi.





 İleride ise macera parkurunda tırmanış yapan çocukları fark etti. Çok heyecanlı görünüyorlardı.





Bulut, Elif’e artık eve dönme zamanının geldiğini söyledi. Elif “Biraz daha kalalım, n’olur 
Bulut!” dedi. Bulut, “Merak etme, bundan sonra istediğin zaman burayı görebileceksin. Hatta 
sadece görmekle kalmayacaksın, sen de onlara katılacaksın.” dedi. 





Elif tam o sırada annesinin sesini duydu. “Kızım uyanma vakti, acele etmeliyiz.”
Elif heyecanla yataktan fırladı. 





Yeni evlerine doğru yürürlerken Elif, annesine rüyasını anlattı. Annesi, “Kim bilir, belki de 
rüyan gerçek olur.” dedi Elif’e. 





“İşte yeni evimiz YDA PARK AVENUE” dedi annesi. “Burada arkadaşlarınla birlikte oyunlar 
oynayacağın, yeni şeyler öğreneceğin bir kreşin bile var.” Elif şaşkınlıktan ne diyeceğini 
bilemedi. Burası, dün gece rüyasında gördüğü yerdi. “Anne, anne! Bak işte rüyam gerçek oldu. 
O gördüğüm yer YDA PARK AVENUE’ydü.” dedi annesine. Mutlulukla birbirlerine sarıldılar. 





Elif, başını yukarıya kaldırdı. Rüya arkadaşı bulut ona bakıyor ve gülümsüyordu.
Elif “Teşekkür ederim.” dedi ona fısıltıyla. Artık bütün rüyaların gerçekleşebileceğini 
biliyordu.
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