
    

  



    

 

Macera devam ediyor! 
İlk filminin dünya genelinde elde ettiği başarının ardından FINDIK İŞİ ekibi 

tekrardan bir arada. Buz Devri: Kıtalar Ayrılıyor, Minyonlar, Çılgın Hırsız 

yapımlarında da yer alan yönetmen Cal Bunker, ailecek izlenecek 

muhteşem bir animasyona daha imza atıyor. FINDIK İŞİ'nin sevilen 

karakterleri, bu yeni ve eğlenceli hikayeleriyle izleyenleri yine  

heyecanlı maceralara çıkarmayı bekliyor. 

 



    

KONU 
Sincap Surly ve arkadaşlarının yaşadığı fındık dükkanı adeta bir 

cennet gibidir. Bütün gün yemek, bütün gün oyun, bütün gün 

eğlence… Ama bir gün dükkandaki bir kaza sonucu Surly ve 

arkadaşları evsiz kalır. Kalacak başka bir yer bulamadıkları için 

diğer arkadaşlarının yaşadığı parka geri dönerler. Yeşil, çim, 

huzur… kulağa hoş gelse de rahata alışan Surly için pek de 

kolay olmaz doğaya dönmek! Ama bir gün, tam da düzenleri 

oturmaya başlamışken kötü bir haber gelir: yaşadıkları park 

insanlar tarafından lunaparka dönüştürülecektir! Surly'nin 

öncülüğünde çılgın ekibimiz, yuvalarını kurtarmak için 

hayatlarının en önemli, en eğlenceli  

ve en şaşırtıcı macerasına çıkar. 

  



    

 

KARAKTERLER 

 

 

 

Zeki olduğu kadar inatçı bir sincap. 

Ama biraz da keyfine düşkün bir 

arkadaş. Fındık dükkanı patladıktan 

sonra tüm hayvanlara yeni bir yuva 

bulma sorumluluğu, Surly’nin omuzlarına 

düşer. Peki o bu sorumluluğa hazır 

mıdır? 

 

Surly’nin çocukluk arkadaşı, sağ kolu ve 

kader ortağı. Gerçek bir dost olan Buddy, 

en keyiflisinden en korkuncuna kadar 

her anında Surly’nin yanında ona tüm 

maceralarında eşlik eder. Buddy’nin 

sadakati ile Surly’nin aşamayacağı hiçbir 

engel yoktur! 

 

 

 

 

Parkın en popüler ismi Surly’nin 

yanında ona hep yardım eden, destek 

olan ve akıl veren Andie vardır. Surly 

ne kadar keyfine düşkün ise Andie de 

o kadar çalışkan ve hamarattır. 

Surly’nin inatçılığını kırıp ona cesaret 

verecek tek kişi de odur. 

 

 

Bu şirin tüy yumağının içinde vahşi ve 

tehlikeli bir Kung Fu ustası yaşar! 

Kendini “kitle imha faresi” olarak 

tanıtan Bay Feng, şehrin diğer 

farelerinin de lideridir. Küçük boyuna 

rağmen büyük bir güce sahip olan Bay 

Feng’in desteği Surly için çok 

önemlidir. 

 


