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Maria meraklı, yaratıcı ve utangaç. 
Matematiği ve piyano çalmayı 
sever. Bulmacaları ve bir şeyleri 
birleştirmeyi çok sever. Ayrıca 
ablasıyla basketbol oynamaktan 
hoşlanır.

Maria’nın en sevdiği renk mavi. 
En sevdiği hayvan, peygamber 
devesi. Maria her gün peynir 
yiyebilir! Yulaf yemeyi sevmez ve 
gök gürültüsü ve şimşekten hiç 
hoşlanmaz.

Maria, bilgisayar oyunları 
oynamayı sever. Kodlamada 
daha iyi olmak istiyor. Ormanda 
yürüyüşe çıkarak ilginç böcekleri 
aramayı sever. Sınıfta öğretmen 
soru sorduğunda cevabını 
bilemezse utanır. Saçma sapan 
sesler onu hep güldürür!

Maria, babası ve ablasıyla 
yürüyerek okula gider. Süper 
kahraman hikayelerini okumayı 
sever. Maria, büyüdüğünde doktor 
olmak istiyor.
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Daniel sanatçı ruhlu, maceracı 
ve yardımsever. Bir şeyler inşa 
etmeyi ve yeni şeyler oluşturmayı 
sever. Okulda en sevdiği ders, 
resim dersi. En sevdiği renk yeşil.

Daniel’ın bir ikiz erkek kardeşi 
var. Daniel’ın gizli yeteneği, başı 
dönmeden art arda 30 kez kendi 
etrafında dönebilmesi.

Daniel ıspanağı veya yılanları 
sevmez. Köpekleri gerçekten 
çok sever. Okulu seviyor ama 
matematik dersinde daha iyi 
olmayı istiyor. Daniel gerçekten 
bir şeyleri tamir etmeyi sever. Her 
şeyin nasıl yapıldığını merak eder. 
“Tık tık” şakaları hep onu güldürür.

Daniel, okula gitmek için erken 
kalkmayı sevmez. Okula otobüsle 
gider. Daniel, kahramanlıklarıyla 
günü kurtaran arkadaşlar 
hakkında hikayeler okumayı sever. 
Büyüdüğünde mimar olmak istiyor.
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Sofie komik, yaratıcı ve biraz 
saf. Yüzmeyi ve tenis oynamayı 
gerçekten çok sever. Hedefi bir 
gün Olimpiyatlarda altın madalya 
kazanmaktır.

Sofie’nin okuldaki en sevdiği 
ders yazma dersi. Ünlü sporcular 
hakkında yazmayı çok sever. En 
sevdiği renk turuncu. En sevdiği 
hayvan kaplumbağa.

Sofie, küçük kız kardeşi eşyalarını 
izinsiz aldığında çok kızar. Gizli 
yeteneği, geriye doğru parende 
atabilmesi. Brüksel lahanasını 
sevmez. Sofie okyanusa yakın 
olmayı çok sever. 100’den fazla 
balık türünün adını bilir!

Çizgi filmler onu hep güldürür. 
Okula mor ve turuncu bisikletiyle 
gider. Sofie büyüyünce gazeteci 
olmak istiyor.
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Leo mutlu, nazik ve biraz sessizdir. 
Kitap okumayı çok sever. 
Çantasında her zaman uzaylılar ya 
da zombilerle ilgili bir kitap olur.

Koşmayı gerçekten çok sever, 
gittikçe hızlandığını düşünüyor. 
Mecbur kalırsa bir uzaylı ya da 
zombiden kaçabileceğini biliyor.

Resim yapmada daha iyi olmak 
istiyor. Leo’nun en sevdiği renk sarı. 
Kurbağaları çok havalı buluyor! 
Evcil bir kurbağası olmasını ister. 
Leo’nun bir abisi ve bir kedisi var.

Leo, boyunun bu kadar kısa 
olmasını hiç sevmiyor. Boyunun 
uzamasını sabırsızlıkla bekliyor. 
Leo’nun gizli yeteneği, 3 farklı 
dilde alfabeyi sondan başa 
söyleyebilmesi. Örümceklerden 
ödü kopar! 

Büyük sürprizler her zaman Leo’yu 
güldürür. Annesi onu her gün 
okula arabayla getirip götürür. 
Leo, büyüyünce video oyunları 
tasarlamak istiyor.
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