
 

 

 

 

 

KARAKTERLER 

 

GRİ: Esas oğlan. Güçlü ve kıvrak zekalı. 

Gri, sorumsuz ya da dikkatsiz bir kurt olmasa çok iyi bir 

lider olabilirdi. Hiçbir şeyi ciddiye almayan, bütün 

sürünün yiyeceğine göz kulak olması gerekirken alıp 

başını eğlenmeye giden bir kurt. 

Gri, arkadaşlarını eğlendirmek ve Rego’yu kudurtmak 

için koca bir ayı, saçma sapan bir elbiseyi dikmekle 

geçirir. Eğlenmek için yaşar. Ciddi meselelerle 

başkalarının ilgilenmesi gerektiğine inanır. Sürünün en 

güzel kurduna aşıktır ama her zaman olduğu gibi bu 

ilişkiyi de ciddi bir noktaya taşıyamaz.  

Kurtların hepsi Gri’yi kibarlığı, muzipliği ve karizmatik kişiliği için sever ama asla onun 

büyük bir lider olabileceğine inanmazlar.  

Dikkatsizliği Gri’ye pahalıya mal olacak ve kendini bir koça dönüşmüş olarak bulacaktır.  

 

BIANCA: Sürünün en güzeli 

Güçlü ve bağımsız bir kurt. Cesur ve mağrur. Şartlar onu 

zorladığında keskin kararlar almaktan kaçınmaz. Gri’ye 

aşık ama onun çocukça hareketleri ve dikkatsizliği 

kalbini kırıyor.  

Gri’den evlenme teklifi beklediği bir gece, sorumsuz 

sevgilisinin saçma şakalarından birini yaptığını görünce 

büyük bir hayal kırıklığına uğrar ve incinir. Bianca artık 

Gri’den ayrılmaya karar vermiştir.  



 

 

 

 

 

LİRA: İyilik sever ve naif bir koyun 

Lira, sorun çıkarmayı seven Shia’nın ablası. 

Katı ve kuralları olan bir koyun gibi davranmaya 

çalışır ama Shia ona sürekli yalan söyler ve hiç 

uslu durmaz. İyi, anlayışlı ve her şeye yetişen 

bir koyundur Lira. 

Sakarlar sakarı koç Moz gizliden gizliye Lira’ya 

aşıktır ama bir türlü aşkını itiraf edemez. Moz’a 

göre Lira, kusursuz ve ulaşılamaz biridir. Onun 

için Lira’nın kokusu tarçın; yünü de ipektir!  

Lira küçük bir güzellik salonu işletir. Sürünün bütün modaya düşkün koyunları, ona gelip 

yünlerine en son trendlere uygun şekiller vermesini isterler. Köyün yakınında bilinçsiz bir 

halde bulunan gizemli koçu da ilk o görecektir.  

 

REGO: Korkunun efendisi 

Sadece görünüşü bile tüylerinizi diken diken etmeye ve 

soğuk terler dökmenize yeter.  

Güçlü ve deneyimli kurt, sürünün yeni lideri olmak için gün 

saymaktadır. Diğer kurtların en sevdiği kurt olduğu 

söylenemez. Hepsi ondan korkar çünkü hepsinden daha 

güçlüdür ve… kötüdür. Kurtların Gri’yi sevmesi, Gri’nin 

saçma hareketlerine tahammül edemeyen Rego’yu çok 

kızdırır. 

Rego kurtların doğayla uyumlu yaşaması ve doğadan 

sadece karınlarını doyuracak kadar faydalanması 

gerektiğine inanan atalarının geleneklerini anlamsız ve 

kısıtlayıcı şeyler olarak görür. Efendilik bir yana, iyi  bir 

lider olmayacağı kesindir. 



 

 

 

 

 

MOZ: Temiz kalpli ve iyiliksever koç 

Moz meraklı mı meraklı, geveze bir koç. Bildiğini 

konuşmaktan öte, aklına geleni tartmadan söyler. Bu 

yüzden diğer koçlar ondan bir an önce kurtulmak ister.  

Lira’ya kara sevda besler ama onu görür görmez kasılıp 

dilini yutmuşa döner. Sevdiği koyun için her türlü 

kahramanlığa hazır olan Moz’un kahramanlık anı gelip 

çattığında eli ayağına dolaşır ve bayılır. 

 

 

 

 

ZİKO: Sürünün en tuhafı 

Sert görünüşü sizi aldatmasın. Özünde Zicko çok naif bir 

koç. Sürünün en akıllı ve en bilgili koçu. Kütüphanesi o 

kadar geniş ki, kitaplarının kaydını tutacak bir indekse 

ihtiyacı var.   

Ziko şüpheci bir yapısı olduğundan sürekli tetikte ve her 

yerde düşmanlarını kollar. Ama ne yaparsa yapsın önce 

sürüsünün çıkarlarını düşünür. Aklını kaçırmış gibi 

görünse de yeni komşuları kurtları ilk o fark eder. 

Bununla birlikte her şeyden ve herkesten daha fazla 

şüphe etmeye başlar.  

 

 



 

 

 

 

 

SHIA: Yaramaz kuzu 

Shia Lira’nın küçük erkek kardeşi. Sürekli ablasının 

saflığından yararlanıp işlerini yapabilmek için ona 

yalan söyler.  

Shia tehlikeli işler yapmayı sever. Okula gideceğim der, 

yasak çayıra gidip lezzetli yoncaları mideye indirirken 

sürünün yeni komşularını dikizler. Ya da oyun oynamaya 

gidiyorum der, Uluslararası Tos Atma Turnuvası’nı 

izlemeye gider.  

Büyüklerinin lafını dinlemediği gibi Gri sürüye karışana kadar 

otoriteye de boğun eğmez. Shia, Gri’yi tanır tanımaz çok sever ve 

ona bağlanır. 

 

 

MAGRA: Kurt sürüsünün akıl hocası 

Atalarının geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Diğer kurtlara 

doğayla uyumlu bir şekilde yaşamayı öğütler. Sürüsüne her 

zaman sadece aç olduklarını avlanmalarını çünkü “her şeyin 

kutsal olduğunu” anlatır. 

Sürüsünün liderliğini bırakmaya hazırlanır ama yerini kimin 

dolduracağı konusunda endişelidir. Hele adaylardan biri 

dikkatsiz Gri, diğeri ise acımasız Rego iken. Magra, Gri’nin 

hala bir çocuktan farksız olduğunun ve sürüyü idare 

edemeyeceğinin farkındadır. Rego lider olursa sürü 

mahvolacaktır. İki adayın bir düelloya tutuşmasına ve galip 

gelenin lider olmasına karar verir. Yaşlanmış olmasın 

rağmen Magra hala güçlü ve cesurdur.  

 



 

 

 

 

BUÇO: Yumuşacık kalbe sahip sert görünüşlü 

bir yak 

Harika kekler yapar, süper şarkılar çalar, hatta birkaç tane 

kung fu numarası bile bilir.  

 

 

 

 

LOUIS: 

Meşhur, yenilmez şampiyon!  

Tos Atma Turnuvası’na katılmak için sürüye katılır. 

Güçlü aksanıyla diğerlerinden farklı olduğunu 

hissettirir. 

 

SISKA & SARSAK: 

İki muzip dost 

 
İkisi de çelimsiz, korkak ama iyi kurt. Sıska 

konuşurken kekeler ve kendini ifade etmekte 

zorlanır. Cümlelerini tamamlamak ise en 

yakın arkadaşı Sarsak’a düşer.  


