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Brian Engle tam 10.14'te American Pride Şirketine ait uça ğı 22 numaralı kapının 
önünde durdurdu. Üzerinde, «Lütfen Kemerlerinizi Ba ğlayınız,» yazılı panonun 
ı şıklarını söndürdü. 



Şimdiye dek hiçbir uçu şun sonunda böylesine rahatlamamı ş ve kendini bu kadar 
yorgun hissetmemi şti. Ba şı çatlayacak gibi a ğrıyor, adeta zonkluyordu. Engle'ın 
bu ak şamla ilgili kesin planları vardı. Pilotlara ait sal onda içki içmeyecek, 
yemek de yemeyecekti. Westwood'a döndü ğünde banyo bile yapmayacaktı. Kendini 
yata ğına atarak on dört saat uyumak niyetindeydi. 
American Pride'in Tokyo-Los Angeles arasındaki bu s eferi şirketin en önemli 
servislerinden biri sayılıyordu. Yolculuk önce sert  bir rüzgâr yüzünden 
gecikmi şti. Sonra da LAX'ta görülen o her zamanki tıkanıklı k yüzünden. Engle, 
LAX'in Amerika'nın en kötü havaalanı oldu ğuna inanıyordu. Tabii Boston'daki 
Logan Alanı hesaba katılmazsa. Uçu şun sonlarına do ğru kar şıla ştıkları basınç 
sorunu durumu daha da kötüle ştirmi şti. Sorun önce önemsiz gibi görünürken 
gitgide kötüle şmiş ve insanı korkutacak boyutlara varmı ştı. Bir patlama ve 
şiddetli basınç dü şmesi olayıyla kar şı kar şıya kalmak üzereydiler. Ama neyseki 
i ş o noktaya varmamı ştı. Bazen bu tür sorunlar birdenbire ve esrarlı bir  biçimde 
ortadan kalkıveriyordu. Bu kez de öyle olmu ştu. Kontrol kabininin hemen 
gerisindeki kapıdan çıkan yolcular, Tokyo'dan ba şlayan bu gece uçu şu sırasında 
kıymaya dönmelerinin an meselesi oldu ğunu farketmemi şlerdi bile. Ama Engle 
durumu biliyordu. Bu yüzden de ba şı çatlayacak gibi a ğrımaya ba şlamı ştı. 
Brian Engle yardımcı pilota döndü. «Bu kaltak hemen  te şhis merkezine gitmeli. 
Onlar uça ğın geldi ğini ve sorunun ne oldu ğunu biliyorlar. Öyle de ğil mi?» 
Yardımcı pilot ba şını salladı. «Bu durum ho şlarına gitmiyor ama her şeyi 
biliyorlar.» 
«Hoşlanıp ho şlanmadıkları bana vızgelir, Danny. Bu gece ölüme fa zla yakla ştık.» 
Danny Keene ba şını, «Evet,» der gibi salladı. Durumu o da biliyord u. 
Brian içini çekerek ensesini ovu şturdu. Ba şı çürük bir di ş gibi a ğrıyordu. 
«Belki de bu i ş için fazla ya şlıyım.» 
Tabii herkes i şi konusunda zaman zaman buna benzer sözler söylerdi . Aslında 
Brian bu i ş için hiç de ya şlı olmadı ğını pekâlâ biliyordu. Kırk üç ya şındaydı. 
Yani bir pilot için altın ça ğ sayılan döneme yeni giriyordu. Ama yine de bu gece  
olanlardan sonra bu sözlerine neredeyse kendi de in anacaktı. Tanrım, çok 
yorgundu! 
Kabinin kapısına vuruldu. Seyir görevlisi Steve Sea rles yerinden kalkmadan döndü 
ve kapıyı açtı. Dı şarıda sırtında American Pride Şirketinin ye şil 
bleyzerlerinden olan bir adam bekliyordu. Kapıda gö rev yapan memurlara 
benziyordu ama Brian öyle olmadı ğını biliyordu. Bu adam John (ya da James) 
Deegan'dı. American Pride Şirketinin LAX'taki Operasyon Müdür Yardımcısı. 
«Kaptan Engle?» 
«Evet?» Brian'ın bütün savunma mekanizması harekete  geçti ve ba ş a ğrısı da 
şiddetlendi. Đlk dü şüncesi, uça ğın hava kaçırmasının suçunu bana yükleyecekler, 
oldu. Bunun nedeni mantık de ğildi tabii. Sadece gerilmi ş sinirler ve 
yorgunluktu. Paranoyak bir dü şünce bu, dedi kendi kendine. Ama ben de şu anda 
öyle bir durumdayım. 
«Korkarım size kötü bir haberim var, kaptan.» 
«Uçağın hava kaçırmasıyla mı ilgili?» Brian'ın sesi fazl a sert çıkmı ştı. Uçaktan 
inen birkaç yolcu dönüp ona baktılar. Ama artık yap abilece ği bir şey yoktu. 
Deegan, «Hayır,» der gibi ba şını salladı. «Karınızla ilgili, Kaptan Engle.» 
Brian bir an adamın ne demek istedi ğini anlayamadı. Orada oturmu ş, a ğzı bir 
karı ş açık Deegan'a bakıyor, kendini pek aptalmı ş gibi hissediyordu. Sonra aklı 
başına geldi. Deegan, Anne'i kastediyordu tabii. 
«O benim eski karım. Biz bo şanalı on sekiz ay oldu. Anne'e ne olmu ş?» 
Deegan, «Bir kaza olmu ş sanırım,» dedi. «Belki büroya gelmeniz daha iyi ol ur.» 
Brian merakla adama baktı. O uzun, gerilim dolu üç saatten sonra bütün bunlar 
ona garip biçimde gerçek de ğilmi ş gibi geliyordu. Bir an Deegan'a, bu Gizli 
Kamera gibi saçmasapan bir şeyse, demek istedi. Defolup ba şımdan git! Ama 
kendini tuttu. Tabii aslında oyun falan de ğildi. Uçak şirketlerinin önemli 
memurları şaka yapıp oyun oynamazdı. Özellikle bunu havada kor kunç bir kaza 
geçirmekten kıl payı kurtulmu ş pilotlara yapmazlardı. 
«Anne'e ne olmu ş?» Brian bu kez soruyu daha yumu şak bir sesle sormu ştu. Pilot 
yardımcısı ona ihtiyatlı bir anlayı şla bakıyordu. « Đyi mi?» 
Deegan ba şını e ğip pırıl pırıl cilalı ayakkabılarına baktı. Brian o  zaman 
haberin gerçekten çok kötü oldu ğunu anladı. Anne'in hiç de iyi olmadı ğı 



belliydi. Bütün bunlara inanamıyordu. Anne henüz ot uz dört ya şındaydı. Sa ğlıklı 
ve tedbirli bir kadındı. Ayrıca Brian kaç kez, Bost on kentinde aklı ba şında bir 
tek sürücü var, diye dü şünmüştü. O da Anne. Hatta bütün Massachusettes 
eyaletinde ondan ba şkası yok. 
Brian, Deegan'a ba şka bir şey daha sordu ğunu farketti. Sanki beynine bir yabancı 
girmi ş, a ğzını hoparlör olarak kullanıyordu. «Yoksa öldü mü?»  
John ya da James Deegan destek ararcasına etrafına bakındı. Ama geride sadece 
bir hostes vardı. Uçaktan inen yolculara, «Los Ange les'te güzel bir ak şam 
geçirmenizi dilerim» diyor, arada bir de endi şeyle pilot kabinine göz atıyordu. 
Herhalde o da Brian'ın az önce aklına gelen şeyi dü şünüyordu. Yani uçu şun son 
birkaç saatini kâbusa çeviren o hava kaça ğından mürettebatın sorumlu 
tutulmasından korkuyordu. Deegan destek bulamadı. T ekrar Brian'a bakarak, 
«Evet,» der gibi ba şını salladı. 
«Evet... korkarım öyle. Lütfen benimle gelir misini z, Kaptan Engle?» 
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Brian Engle on ikiyi çeyrek geçe Los Angeles'ten Bo ston'a gitmek için American 
Pride Şirketinin 29 sefer sayılı uça ğına bindi. Amerika kıtasını a şan yolcuların 
'Kızıl Göz' diye tanımladıkları yolculuk on be ş dakika sonra ba şlayacaktı. Brian 
daha önce, e ğer LAX Amerika'nın en tehlikeli ticari havaalanı de ğilse, o zaman 
Logan'dır, diye dü şündüğünü anımsadı. Ve şimdi kötü rastlantılar sonucu sekiz 
saat arayla iki havaalanına da inmi ş olacaktı. LAX'a pilot olarak inmi şti. 
Logan'a ise bitkin bir yolcu gibi. 
Los Angeles'e indi ğinde zaten şiddetli olan ba ş a ğrısı biraz daha arttı. 
Đçinden, bir yangın, dedi. Kahrolasıca bir yangın. D umansezicilere ne oldu, 
Tanrı a şkına? Yepyeni bir binaydı o! 
Birdenbire Anne'i son dört, be ş ay boyunca hiç dü şünmemiş oldu ğunu farketti. 
Boşandıkları ilk yıl ona eski karısından ba şka hiçbir şeyi dü şünemiyormu ş gibi 
gelmi şti. Anne ne yapıyor, ne giyiyordu? Ve tabii, kimler i görüyordu? Sonunda 
yarası iyile şmeye ba şlamı ş ve her şey hızla olup bitmi şti. Sanki ona i ğneyle 
ruhunu canlandıracak bir antibiyotik vermi şlerdi. Bo şanma konusunda çok yazı 
okudu ğundan, canlandırıcı şeyin ne oldu ğunu biliyordu. Bu antibiyotik de ğil, bir 
kadındı. Yani dü ş-kırıklı ğını izleyen tepki. 
Brian için ba şka kadın olmamı ştı. Hiç olmazsa şimdilik yoktu. Birkaç kadınla bir 
iki kez çıkmı ş ve bir keresinde de çekinerek yatmı ştı. (Bu A ĐDS ça ğında herkesin 
evlilik dı şı ili şkiler konusunda çekingen davrandı ğına inanıyordu.) Hayır. O 
sadece... iyile şmişti. 
Brian di ğer yolcuların uça ğa binmelerini seyretti. Sarı şın bir kadın, kara 
gözlük takmı ş küçük bir kızın elinden tutmu ştu. Çocuk da bir eliyle sarı şının 
dirse ğini yakalamı ştı. Kadın bir şeyler mırıldandı ğında küçük kız hemen sesin 
geldi ği yöne do ğru döndü. Brian o zaman çocu ğun kör oldu ğunu anladı. Küçük kızın 
başını döndürü ş biçimi açıklamı ştı bunu. Ne garip, diye dü şündü. Böyle küçücük 
hareketler insana çok şeyi açıklıyor. 
Sonra için için ekledi. Anne... Şu an Anne'i dü şünmen gerekmez mi? 
Ancak yorgun kafası Anne'den ba şka konulara do ğru kayıyordu. Karısı Anne. 
Öfkeyle tokatladı ğı tek kadın olan Anne. Ve artık ölmü ş olan Anne. 
Đçinden, herhalde ülkeyi dola şarak konferanslar verebilirim, dedi. 
Boşanmış erkeklerden olu şan gruplarla konu şurum. Tabii bo şanmış kadınlarla da. 
Konu, 'Unutma Sanatı,' olur. 
Onlara, «Çiftler en çok dördüncü evlilik yıldönümle rinden sonra bo şanırlar,» 
diye açıklarım. «Beni ele alın. Ondan sonraki yıl b ir cehennem hayatı ya şadım. 
Suçun ne kadarının bende, ne kadarının da onda oldu ğunu dü şünüyordum boyuna. 
Çocuk konusunda onu sıkı ştırıp durmu ştum. Bu do ğru mu olmu ştu, yoksa olmamı ş 
mıydı, anlamak istiyordum. Bizim en önemli sorunumu z buydu. Uyu şturucu ya da 
zina gibi dramatik şeyler de ğil. Sadece o eski 'çocuk mu, meslek mi?' konusuydu.  
Sonra sanki kafamın içinde bir ekspres asansör beli rdi. Anne de bunun içindeydi. 
Ve asansör hızla a şağıya indi. 
Evet, hızla a şağıya inmi şti. Brian son birkaç ay hiç dü şünmemişti... Hatta her 
ay nafaka çekini gönderme vakti geldi ğinde bile. Bu uygarca bir davranı ş ve 
uygun bir rakamdı. Anne yılda brüt seksen bin dolar  kazanıyordu. Nafakayı kendi 



avukatı ödüyordu. Brian da rakamı aylık hesap rapor unda görüyordu. Elektrik 
faturasıyla, apartmanın ipotek borcu arasına sıkı şmış bir iki bin dolar. 
Brian kolunun altına keman kutusu sıkı ştırmı ş, ba şına da Musevilerin 'yarmulke' 
dedikleri keplerden olan bir delikanlının koltuklar ın arasından ilerlemesini 
seyretti. Çocu ğun hem endi şeli, hem de heyecanlıymı ş gibi bir hali vardı. 
Gözleri gelece ğin ı şıltısıyla doluydu. Brian gencin co şkusunu kıskandı. 
Evliliklerinin son yılında karısıyla arasında acı d uygular ve öfke belirmi şti. 
Sondan dört ay kadar önce de olan olmu ştu. Kafası, «Hayır,» diyemeden eli, 
«Defol!» diye haykırmı ştı. O olayı anımsamak Brian'ın hiç ho şuna gitmiyordu. 
Anne bir partide içkiyi fazla kaçırmı ştı. Eve döndüklerinde de ona kar şı 
saldırıya geçmi şti. 
«Bu konuda artık beni zorlama, Brian! Yakamı bırak.  Artık çocuklardan söz etmeni 
istemiyorum. Bir sperm testi istiyorsan doktora git . Benim i şim reklamcılık, 
bebek do ğurmak de ğil. Senin şu fazla erkekçe zırvalarından bıktım...» 
Đşte o zaman karısını tokatlamı ştı. Şiddetle a ğzına vurmu ştu kadının. Ve bu 
tokat cümleyi zalimce bir düzgünlükle sona erdirmi şti. Karı koca, Anne'in daha 
sonra ölece ği o apartmanda, kar şılıklı durarak birbirlerine bakmı şlardı. Đkisi 
de hiçbir zaman itiraf edemeyecekleri kadar sarsılm ı ş ve korkmu şlardı. (Belki 
Brian ancak şimdi, 5A numaralı koltukta oturmu ş bu sefere katılacak yolcuların 
uça ğa binmelerini seyrederken bunu itiraf ediyordu. Son unda kendi kendine itiraf 
ediyordu.) Anne kanamaya ba şlayan duda ğına dokunmu ş, sonra, da parmaklarını ona 
doğru uzatmı ştı. 
«Bana vurdun,» demi şti. Sesinde öfkeden çok şaşkınlık vardı. Brian o zaman, 
galiba Anne Quintan Engle'a ya şamında ilk kez biri öfkeyle vurdu, diye 
düşünmüştü. 
Sonra da karısına, «Tabii vurdum ya,» demi şti. «Ve sesini kesmezsen aynı şeyi 
tekrar yapaca ğım. Artık o sivri dilinle beni zehirleyemeyeceksin,  hayatım. 
Ağzına bir asma kilit takman iyi olur. Bunu sana kend i iyili ğin için söylüyorum. 
O eski günler sona erdi artık. E ğer evde aklına esti ğince tekmeleyebilece ğin bir 
şey olmasını istiyorsan o zaman bir köpek al!» 
Evlilikleri birkaç ay daha zorlukla devam edebilmi şti. Ama aslında 
beraberlikleri Brian'ın tokadı Anne'in suratında sa kladı ğı an sona ermi şti. 
Karısı onu çileden çıkarmı ştı. Tanrı da biliyordu bunu. Ne var ki, Brian o 
korkunç anı silebilmek için çok şey vermeye razıydı. 
Son yolcular da uça ğa binerken Brian, Anne'in parfümünü dü şünmeye ba şladı. Sanki 
bu dü şünce saplantıya dönü şmüştü. Kokuyu gayet iyi hatırlıyor ama adı aklına 
gelmiyordu. Neydi bu? Â şık? A şkım? Ak şam? Aman sen de! Kokunun adı dilinin 
uçundaydı. Bu insanı çıldırtacak bir şeydi. 
Sıkıntıyla, onu özlüyorum, diye dü şündü. Anne artık ebediyen yok ve ben şimdi 
onu özlemeye ba şladım. Ne garip! 
Aşılama? Kokunun adı böyle saçmasapan bir şey olabilir mi? 
Brian yorgun kafasına, bırak artık bunu, diye emret ti. Kendini yiyip durma. 
Kafası da razı oldu. Pekâlâ. Bu sorun de ğil. Konuyu bir tarafa bırakabilirim. 
Hem de istedi ğim an. Acaba kokunun adı A şı mıydı? Hayır, olmaz. Bu böceklere 
kar şı kullanılan bir ilaç de ğil mi? Özür dilerim. Acaba Ak şamlarımız olabilir 
mi? Yoksa A şk Ak şamları? 
Brian kemerini takıp arkasına yaslandı ve gözlerini  yumdu. Adını bir türlü 
çıkaramadı ğı o parfüm genzine dolmu ş gibiydi. 
Hostes i şte tam o zaman onunla konu ştu. Tabii ya! Brian Engle'ın bu konuda 
geli ştirdi ği bir teorisi vardı. Hostesleri... mezuniyetten son ra belki de adı 
'Yolcunun Damarına Basmak' olan gizli bir kursa ça ğırıyorlar. Orada bu kızlara, 
pek de gerekli olmayan bir hizmet sunmak için yolcu lar uyuklamaya ba şlayıncaya 
kadar beklemelerini ö ğretiyorlar. Özellikle yolcu iyice daldıktan sonra 
uyandırıp, «Yastık ya da battaniye ister misiniz?» diye sormayı da. 
Hostes, «Affedersiniz...» diye söze ba şladı, sonra da durakladı. Brian kızın 
bakı şlarının siyah ceketinin omzundaki apoletlerden yanı ndaki bo ş koltukta duran 
sırmalı kasketine kaydı ğını farketti. Kız bir an dü şündü ve tekrar konu şmaya 
başladı. «Affedersiniz, kaptan kahve ya da portakal su yu ister misiniz?» Brian 
hostesin biraz şaşaladı ğını farkederek bıyık altından güldü. Kız kompartman ın 
önünde, küçük sinema perdesinin altındaki masayı i şaret ediyordu. Masada iki buz 
kovası vardı. Her birinden de bir şarap şi şesinin ince boynu uzanıyordu. Brian, 



tabii şampanya da içebilirim, diye dü şündü. A şk Çocu ğu! Parfümün adı bu de ğil. 
Ama buna yakın bir şey. Sonra hostese, «Te şekkür ederim,» dedi. «Hiçbir şey 
istemem. Yemek servisine de gerek yok. Boston'a var ıncaya kadar uyuyaca ğım. Hava 
durumu nasıl?» 
«Great Plains'ten Boston'a kadar 6.000 metre yüksek likte bulutlar var. Ama sorun 
değil. Biz daha yüksekten uçaca ğız. Ah, evet. Bize Mojave Çölünün yukarılarında 
Kutup I şıkları görüldü ğü bildirildi. Belki onları görmek için uyumaktan 
vazgeçersiniz.» 
Brian ka şlarını kaldırdı. «Herhalde şaka ediyorsunuz! California üzerinde Kutup 
I şıkları öyle mi? Yılın bu mevsiminde.» 
«Bize öyle söylediler.» 
Brian, «Galiba bazıları fazla ucuz uyu şturucu kullanıyor,» dedi. Kız güldü. 
Sonra ekledi. «Te şekkür ederim ama ben yine de kestirece ğim.» 
«Peki, kaptan.» Hostes bir an durakladı. «Siz, karı sını kaybeden o kaptan 
pilotsunuz de ğil mi?» 
Brian'ın ba ş a ğrısı birdenbire şiddetlendi ama kendini zorlayarak gülümsedi. Bu 
kadının... daha do ğrusu bu pek genç kızın kötü bir niyeti yoktu. «O be nim eski 
karımdı. Ama evet... ben oyum.» 
«Bu kaybınız yüzünden çok üzgünüm.» 
«Sağolun.» 
«Sizinle daha önce hiç uçtum mu, efendim?» 
Brian yine hafifçe gülümsedi. «Sanmıyorum. Şu son dört yıl daha çok dı ş hatlarda 
çalı ştım.» Sonra da belki gerek duydu ğu için elini uzattı. «Ben Brian Engle'ım.» 
Kız da onun elini sıktı. «Ben de Melanie Trevor.» 
Engle tekrar kıza gülümsedi. Sonra arkasına yaslanı p gözlerini yumdu. Gev şedi 
ama uykuya dalmadı. Çünkü uçu ş öncesi yapılan açıklamaların kendisini 
uyandıraca ğını biliyordu. Uça ğın havalanırken hafifçe yalpalamasının da öyle. 
Yolculuk sırasında uyumak için bol zamanı olacaktı.  
Uçak tam zamanında havalandı. Brian, çekici yanımız  pek az, diye dü şündü. En 
önemli özelli ğimiz de zamanında kalkıp inmemiz. 
Uçağın yarıdan fazlası doluydu. Birinci mevkide Brian'd an ba şka altı yolcu daha 
vardı. Hiçbiri de sarho ş ya da gürültücü kimselere benzemiyordu. Bu da çok iyi, 
diye dü şündü Brian. Boston'a kadar gerçekten de rahatça uyu yabilece ğim. 
Brian çıkı ş kapılarını i şaret eden, koltu ğun altındaki canyele ğinin nasıl 
şi şirilece ğini ve basınç kaybı oldu ğu takdirde sarı madenden küçük kabın ne i şe 
yarayaca ğını gösteren Melanie Trevor'u sabırla izledi. (O da  kısa bir süre önce 
kafasından o küçük kabın nasıl kullanılaca ğını endi şeyle geçirmi şti.) Uçak 
havalandıktan sonra hostes tekrar onun yanına geler ek içecek bir şey isteyip 
istemedi ğini sordu. Brian, « Đstemem,» der gibi ba şını sallayarak kıza te şekkür 
etti. Koltu ğun dü ğmesine basıp sırt dayanılacak yerin iyice geriye ka ymasını 
sağladı. Gözlerini kapar kapamaz da uykuya daldı. Mela nie Trevor'u da bir daha 
görmedi. 
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29 numaralı uçu ş seferini yapan uçak havalandıktan üç saat sonra, D inah Bellman 
adlı küçük bir kız uyandı ve Vicky teyzesine, «Su i çebilir miyim?» diye sordu. 
Vicky teyze yanıt vermedi. Dinah da sorusunu tekrar ladı. Teyzesinin sesi 
çıkmayınca da onun omzuna dokunmak için elini uzatt ı. Ancak teyzenin omzuna 
değil de, bo ş koltu ğun arkalı ğına dokunaca ğını hissetmi şti. Gerçekten de öyle 
oldu. Dr. Feldman ona do ğuştan kör olan çocukların duyularının çok hassas 
oldu ğunu söylemi şti. Sanki duyuları radarlarıydı onların. Etrafların da 
birilerinin olup olmadı ğını hemen arılıyorlardı. Ama aslında Dinah'nın bunu n 
kendisine açıklanmasına hiç ihtiyacı yoktu. Küçük k ız bunun gerçek oldu ğu 
biliyordu. Tabii her zaman olmuyordu ama genellikle  yanında biri olup olmadı ğını 
bilirdi, özellikle bu kimse ona e şlik eden Gözleri Sa ğlam Olan ki şiyse... 
Dinah, eh, diye dü şündü. Herhalde teyzem tuvalete gitti. Neredeyse ger i döner. 
Ama küçük kız yine de garip, açıklayamadı ğı bir huzursuzluk içindeydi. Durumu 
hemen kavrayamamı ştı. A ğır a ğır uyanmı ştı. Bir yüzücünün gölün dibinden suyun 
yüzüne çıkmasına benziyordu bu. Dinah kendi kendine , Vicky teyze pencerenin 
önündeki koltukta oturuyordu, dedi. Đki, üç dakika önce yanımdan geçseydi bunu 



hissederdim. Demek ki Vicky teyze tuvalete daha önc e gitti. Ama bu önemli de ğil, 
Dinah. Belki yerine dönerken biriyle konu şmaya daldı. 
Aslında i şin garibi büyük uça ğın ana salonunda Dinah'nın kula ğına hiç konu şma 
sesi gelmiyordu. Sadece jetlerin düzgün homurtuları  duyuluyordu. Kızın endi şesi 
arttı. 
Dinah'nın 'benim kör ö ğretmenim' diye tanımladı ğı tedavi uzmanı Miss Lee'nin 
sesi kulaklarında çınladı: Korkmaktan korkmamalısın , Dinah. Bütün çocuklar zaman 
zaman korkuya kapılırlar. Özellikle onlar için yeni  sayılacak durumlarda. Ve kör 
çocuklar için bu daha da geçerlidir. Bana inan. Ben  neden söz etti ğimi 
biliyorum. Dinah, Miss Lee'ye inanıyordu. Çünkü o d a kendi gibi do ğuştan kördü. 
Korkudan vazgeçme... Ama ona boyun da e ğme. Kımıldamadan otur ve mantı ğını 
kullanmaya çalı ş. Bunun ço ğu zaman etkili oldu ğunu görecek ve şaşacaksın. 
Özellikle onlar için yeni sayılacak durumlarda. 
Bu söz gerçekten duruma uyuyordu. Dinah o zamana ka dar dev bir jetle Amerika'nın 
bir ucundan di ğerine gitmek bir yana, uça ğa hiç binmemi şti. 
Mantı ğını kullanmaya çalı ş. 
Eh, o da yabancı bir yerde uyanmı ştı ve Gözleri Sa ğlam Olan kimse yanında yoktu. 
Bu tabii ki insanı korkutacak bir şeydi. Onun geçici olarak gitti ğini bilse 
bile. Sonuçta Gözü Sa ğlam Olan kimse yukarılarda uçan bir uça ğa tıkılıp 
kalmaktan sıkıldı ğı için yakındaki bara gidemezdi. Kabindeki garip se ssizli ğe 
gelince... ne de olsa gece yolculu ğuydu. Herhalde di ğer yolcular da uyuyorlardı. 
Dinah'nın kafasındaki endi şe duyan o merkez, ku şkuyla, hepsi de mi uyuyor, diye 
sordu. Olabilir mi? 
Sonra cevabı buldu. Film. Uyanık olanlar uçakta gös terilen filmi seyrediyorlar. 
Tabii ya. 
Dinah birdenbire çok rahatladı. Vicky teyze ona Bil ly Crystal ve Meg Ryan'ın 
oynadıkları 'Harry, Sally'le Tanı ştı ğı Zaman' filminin gösterilece ğini söylemi ş, 
«Uyuyakalmazsam seyredece ğim,» demi şti. 
Dinah parmaklarını teyzesinin koltu ğunda hafifçe dola ştırdı. Kadının kullanaca ğı 
kulaklıkları arıyordu. Ama onlar da yerlerinde de ğildi. 
Dinah'nın parmakları kulaklıklar yerine bir cep kit abına süründü. Herhalde Vicky 
teyzenin okumaktan ho şlandı ğı o romantik eserlerden biriydi. Teyzesi onlardan 
söz ederken, «Erkeklerin erkek, kadınların ise öyle  olmadıkları günlerin 
hikâyeleri bunlar,» diyordu. 
Dinah'nın parmakları biraz daha uzandı ve ba şka bir şeye dokundu. Dümdüz, 
yumuşak bir deriye. Kız bir dakika sonra fermuarı, hemen  arkasından da sapı 
hissetti. 
Vicky teyzenin çantasıydı bu. 
Dinah yeniden endi şelendi. Kulaklıklar Vicky teyzesinin koltu ğunda durmuyordu. 
Ama çantası oradaydı. Bütün seyahat çekleri onun iç indeydi. Dinah'nın çantasına 
sıkı ştırılmı ş olan yirmi dolar dı şında bütün paraları genç kadındaydı. Dinah 
bunu kesinlikle biliyordu. Çünkü Pasadena'daki evde n ayrılmadan önce annesiyle 
teyzesinin bundan söz ettiklerini duymu ştu. 
Vicky teyze çantasını koltu ğunda bırakıp tuvalete gider miydi? Yol arkada şı 
sadece on ya şında bir çocuk, üstelik de körken. Ve uyurken. 
Dinah teyzesinin böyle bir şey yapabilece ğine pek ihtimal veremiyordu. 
Korkudan vazgeçme... Ama ona boyun da e ğme. Kımıldamadan otur ve mantı ğını 
kullanmaya çalı ş. 
Ama teyzesinin bo ş koltu ğu ve uçaktaki derin sessizlik Dinah'nın hiç ho şuna 
gitmiyordu. Yolcuların ço ğu tabii ki uyuyacaklardı. Bu çok mantıklıydı. Uyanı k 
olanlar ise di ğerlerini rahatsız etmemek için sessiz oturmaya çalı şacaklardı. 
Ama kız yine de bu durumdan ho şlanmıyordu. Di şleri ve tırnakları son derecede 
sivri olan bir hayvan, Dinah'nın kafasının içinde u yanarak homurdanmaya ba şladı. 
Küçük kız o hayvanın adını biliyordu. Panik deniyor du buna. Ve Dinah pani ği 
hemen kontrol altına almazsa hem onu, hem de Vicky teyzesini utandıracak bir şey 
yapaca ğının da farkındaydı, 
Kız, gözlerim gördü ğü zaman, dedi kendi kendine. Boston'daki doktorlar gözlerimi 
tedavi ettiklerinde böyle budalaca şeylerle kar şıla şmayacağım. 
Bu herhalde do ğruydu ama şu anda Dinah'ya bir yararı olmuyordu. 
Kız ansızın yerlerine oturduktan sonra Vicky teyzes inin elini tutarak 
parmaklarını kıvırdı ğını anımsadı. Sadece i şaret parma ğını düz tutmu ş ve onu 



Dinah'nın koltu ğunun yanına sürmü ştü. Kontrol dü ğmeleri oradaydı. Birkaç 
taneydiler, ne i şe yaradıklarını hatırlamak da kolaydı. Kulaklıkları  taktıktan 
sonra kullanabilece ğiniz iki küçük tekerlek vardı. Bunlardan biri ses 
kanallarını de ği ştirmek içindi. Di ğeri ise sesi alçaltıp yükseltmenize 
yarıyordu. Küçük dikdörtgen biçimi dü ğmenin yardımıyla tepedeki ı şı ğı yakıp 
söndürmek mümkündü... Vicky teyze, «Senin ona ihtiy acın yok,» demi şti. Ama 
sesinden güldü ğü anla şılıyordu. «Hiç olmazsa şimdilik.» Sonuncusuysa kare 
biçimiydi. Basıldı ğı zaman hostes geliyordu. 
Dinah parma ğını dü ğmenin hafifçe kabarık yüzeyinde dola ştırdı. Kendi kendine, 
bunu yapmayı gerçekten istiyor muyum, diye sordu. V e yanıtı hemen aldı. Evet, 
istiyorum. 
Düğmeye basınca o hafif, çıngıra ğınkine benzeyen sesi duydu. Sonra da bekledi. 
Ama hiç kimse gelmedi. 
Sadece jetlerin yumu şak, fısıltıyı andıran u ğultusu duyuluyordu. Kimse 
konu şmuyor, kimse gülmüyordu. Dinah, galiba bu film Vick y teyzenin sandı ğı kadar 
komik de ğil, diye dü şündü. Kimse öksürmüyordu da. Yanındaki Vicky teyzen in 
koltu ğu hâlâ bo ştu. Hiçbir hostes Dinah'ya do ğru e ğilip onu iç rahatlatıcı 
parfüm, şampuan ve hafif bir makyaj kokusuyla sarmıyor, ona bir şey getirip 
getiremeyece ğini sormuyordu. «Sandviç ister misin?» demiyordu. Y a da su. 
Sadece jet motorlarının düzenli u ğultusu duyuluyordu. 
Panik denilen hayvanın homurtuları daha da yükselmi şti. Dinah onu yenmek için 
dikkatini kafasındaki gizli radara verdi. Bunu görü nmez bir baston haline 
sokarak kabinin ortasına do ğru uzattı. Bu i şte çok ba şarılıydı. Bazen olanca 
gücünü kullanıyor ve o zaman sanki di ğerlerinin gözleriyle etrafa bakabiliyordu. 
Yani bunu iyice dü şündüğü ve çok istedi ği zaman. Dinah bir defasında Miss Lee'ye 
bu duygusundan söz etmi şti. Kadın kendisinden beklenmeyecek kadar sert 
konu şmuştu. «Körlerin ba şlıca hayallerinden biri görmeyi payla şmaktır. Özellikle 
kör çocukların. Bu duyguna güvenmek gibi bir hata y apayım deme, Dinah. Yoksa ya 
merdivenden yuvarlanır ya da bir arabanın önüne çık arsın.» 
Dinah da o yüzden 'görmeyi payla şmak' çabalarından vazgeçmi şti. Dünyayı 
annesinin ya da Vicky teyzesinin gözleriyle gölgeli , titrek bir yer olarak 
gördü ğü zamanlarda bu dü şünceyi kafasından kovmaya çalı şmıştı... Tıpkı 
çıldırmaktan korkan bir adamın kula ğına gelen mırıltıları duymamaya çalı şması 
gibi bir şeydi bu. Ama Dinah şimdi korkuyordu. O yüzden de ba şkalarını 
hissetmeye, duymaya çalı şıyor ama onları bulamıyordu. 
Duyduğu deh şet iyice güçlenmi şti. Panik denilen hayvanın homurtuları ise 
gökgürültüsü gibiydi. Kız bo ğazından bir feryadın kopmak üzere oldu ğunu 
farkederek di şlerini sıktı. Çünkü bu ses a ğzından bir sesleni ş ya da ba ğırma 
olarak çıkmayacaktı. Tiz bir çı ğlık olarak etrafta yankılanacaktı. 
Dinah öfkeyle kendi kendine, ba ğırmayaca ğını, dedi. Ba ğırıp Vicky teyzeyi 
utandırmayaca ğım. Çı ğlıklar atıp uyuyanları uyandırmayaca ğım. Uyanık olanları da 
korkutmayaca ğım. Yoksa ko şarak yanıma gelecek ve « Şu küçük korkak kıza bakın,» 
diyecekler. « Şu küçük korkak kör kıza bakın.» 
Ama şimdi kafasındaki o radar,... bütün o karanlık algıl arı de ğerlendiren ve 
Miss Lee ne derse desin bazen di ğerlerinin gözleriyle etrafa bakan o merkez, 
korkusunu geçirmiyor, tersine artırıyordu. 
Çünkü radarı ona etki alanı içerisinde hiç kimsenin  olmadı ğını haber veriyordu. 
Hiç kimsenin olmadı ğını! 
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Brian Engle çok kötü bir rüya görüyordu. Yine Tokyo 'dan Los Angeles'e giden 
uçaktaydı. Ama bu sefer o hava kaça ğı çok kötüydü. Pilot kabinindekiler 
felaketin yakla şmış oldu ğunu hissediyorlardı. Steve Searles bir Danimarka çö re ği 
yerken bir yandan da a ğlıyordu. 
Brian, «Madem bu kadar korkuyorsun,» diyordu. «O ha lde o çöre ği nasıl 
yiyebiliyorsun?» Pilot kabinine çaydanlı ğın çıkardı ğı sese benzeyen tiz bir 
ıslık dolmu ştu. Brian bunu kaçan havanın çıkardı ğını dü şündü. Tabii saçmaydı bu. 
Çünkü patlama oluncaya dek basınç her zaman sessizc e dü şerdi. Ama tabii rüyada 
her şey olabilirdi. 



Steve'in hıçkırıkları artmı ştı. «Çünkü ben bu çörekleri seviyorum. Ve onlardan 
bir daha yiyemeyece ğim.» 
Sonra o tiz ıslık sesi ansızın kesilmi şti. Rahatlamı ş olan bir hostes 
gülümseyerek geldi. Aslında gelen hostes Melanie Tr evor'du. Brian'a sızma 
yerinin bulunarak tıkandı ğını haber verdi. Brian aya ğa kalkıp onun pe şinden ana 
kabine do ğru yöneldi. Eski karısı Anne Quinlan Engle onu küçü k bir bölmede 
bekliyordu. Oradaki koltuklar kaldırılmı ştı. Kadının yanındaki pencerenin 
üzerine anla şılamaz ama insanı yine de korkutan birkaç sözcük ya zılmı ştı. 
«SADECE KAYAN YILDIZLAR.» Harfler kırmızıydı. Tehli keyi belirten renkte. 
Anne'in arkasında American Pride Şirketinin hosteslerinin giydikleri o koyu 
yeşil üniformalardan vardı. Bu da garipti. Çünkü kadın  aslında Boston'daki bir 
reklam ajansının müdürlerindendi. Kocasıyla birlikt e uçan hosteslere de her 
zaman o aristokratlara yakı şan ince burnunu kıvırarak bakmı ştı. Anne şimdi elini 
gövdedeki bir çatla ğa dayamı ştı. 
Gururla, «Görüyor musun, hayatım?» diyordu. «Her şey halledildi. Bana vurmu ş 
olman bile artık önemli de ğil. Ben seni affettim.» 
Brian, «Yapma bunu,» diye ba ğırdı ama çok geçti artık. Anne'in elinin üzerinde 
gövdedeki çatla ğa benzeyen bir kıvrım belirmi şti. Basınçlar arasındaki fark 
kadının elini amansızca emip dı şarı do ğru çekerken o kıvrım da derinle şiyordu. 
Önce Anne'in orta parma ğı yarıktan çıktı. Sonra yüzük parma ğı. En sonunda i şaret 
ve küçük parmakları. Fazla hevesli bir garsonun bir  şampanya şi şesini açtı ğında 
duyulan sese benzer bir gürültü i şitildi. Ve Anne'in eli çatla ğa tümüyle girerek 
ortadan kayboldu. 
Ama Anne hâlâ gülümsüyordu. 
Kolu da dı şarı çekilmeye ba şlarken Anne, «Parfümümün adı L'En-voi, hayatım,» 
dedi. Saçları ensesindeki tokadan kurtularak yüzünü n etrafında uçu şan bir bulut 
olu şturmu ştu. «Ben her zaman o kokuyu sürerim. Hatırlamıyor m usun?» 
Brian hatırlamı ştı. Şimdi hatırlıyordu. Ancak artık bunun da önemi yoktu . 
«Anne, geri gel!» diyerek haykırdı. 
Karısı, kolu dı şarıdaki bo şlu ğa do ğru çekilirken hâlâ gülümsüyordu. «Canım hiç 
yanmıyor, Brian. Bana inan.» 
Anne'in ye şil American Pride bleyzerinin kolu dalgalanmaya ba şlamı ştı. Brian o 
zaman karısının etlerinin yo ğunca beyaz bir sıvı halinde çatlaktan dı şarı 
aktı ğını gördü. Tıpkı beyaz kâ ğıt yapı ştırıcılarına benziyordu. 
Anne bo şlu ğa do ğru çekilirken, «Hatırlıyor musun?» dedi. «L'En-voi. » Brian yine 
o sesi duyuyordu. Şair James Dicley'nin bir keresinde «Uzayın o geni ş, hayvanca 
ıslı ğı,» diye tanımladı ğı sesi. Etraf gitgide kararırken ses de yükseldikçe  
yükseliyordu. Aynı anda rüzgârın çı ğlı ğı gibi de ğil de, insan sesine 
dönüşüyordu. 
Brian gözlerini birdenbire açtı. Rüyanın etkisinde kaldı ğı için bir an ne 
oldu ğunu anlayamadı. Ama sadece bir an. Tehlikesi büyük,  sorumlulu ğu da fazla 
olan meslekten bir profesyoneldi. Ve bu i ş için en gerekli niteliklerden biri de 
insanın hızla tepki gösterme özelli ğiydi. Brian da Tokyo'dan Los Angeles'e 
değil, Boston'a giden uçaktaydı. Anne ölmü ştü bile. Hava sızması de ğil, yangın 
yüzünden. Karısı rıhtımın yakınında, 
Atlantik Caddesindeki dairesinde can vermi şti. Ama Brian o sesi hâlâ duyuyordu. 
Küçük bir kız tiz çı ğlıklar atıyordu. 
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Dinah Bellman alçak ama berrak bir sesle, «Lütfen b iriniz benimle konu şur 
musunuz?» dedi. «Çok üzgünüm. Ama teyzem bir yere g itmi ş. Ben de körüm.» 
Ama kimse ona cevap vermedi. Kırk sıra ve iki bölme  ötesinde Kaptan Brian Engle 
rüyasında seyir görevlisinin bir Danimarka çöre ği yiyerek a ğladı ğını görüyordu. 
Đçeride sadece jetlerin o sürekli u ğultusu duyuluyordu. 
Panik Dinah'nın kafasını tekrar kaplayıverdi. Kız o nu uzakla ştırmak için aklına 
gelen tek şeyi yaptı. Kemeri çözerek aya ğa kalktı ve yan yan koltukların 
arasındaki geçide çıktı. 
Daha yüksek sesle, «Hey,» dedi. «Hey! Kimse yok mu? » 
Ama yine cevap alamadı. Ve a ğlamaya ba şladı. Yine de kendini toplamaya 
çalı şarak, iskele yönündeki geçitte a ğır a ğır ilerliyordu. Kafasının bir yanı 



tela şla, saysana, diye onu uyarıyordu. Kaç sırayı geçti ğini say. Yoksa kaybolur 
ve bir daha da dönüp yerini bulamazsın. 
Vicky teyzeyle oturdukları koltukların önündeki sır anın yanında durdu. Kollarını 
uzatarak parmaklarını açtı ve kendini uyuyan bir ad amın suratına dokunaca ğı ana 
hazırladı. Orada bir adamın oturdu ğunu biliyordu. Çünkü Vicky teyze uçak 
kalkmadan bir iki dakika önce onunla konu şmuştu. Adam da kar şılık vermi ş ve sesi 
Dinah'nın hemen önündeki koltuktan gelmi şti. Bunu iyi biliyordu. Seslerle 
yerleri saptamak ya şamının bir parçasıydı onun. Bu, soluk almak gibi ya şamıyla 
ilgili sıradan bir gerçekti. Parmakları yüzüne doku nduğu an uyuyan adam 
irkilecekti ama Dinah artık böyle şeylere aldıracak halde de ğildi. 
Dinah do ğruldu. Yanakları gözya şlarından ıslanmı ştı. Kafası korkudan 
zonkluyordu. Adamla teyzesi aynı anda tuvalete gitm i ş olamazlardı ki. Tabii ya. 
Ama belki de iki tuvalet vardı. Bu kadar büyük bir uçakta iki tuvalet olması 
gerekirdi. 
Neyse... bu o kadar önemli de ğildi. 
Ne olursa olsun Vicky teyze çantasını koltu ğunda bırakmazdı. Dinah bundan 
emindi. 
Kız a ğır a ğır ilerledi. Her sıranın ba şında durup iki tarafta da en yakınında 
olan koltukları yokluyordu. 
Bunlardan birinde bir çanta vardı. Di ğerinde ise Bond çantasına benzeyen bir 
şey. Üçüncüsünde de bir not defteriyle bir kalem. Di nah di ğer iki koltukta 
kulaklıklar oldu ğunu farketti. Đkinci kulaklıklardan birine yapı şkan bir şey 
bula şmıştı. Dinah parmaklarını birbirine sürdü. Sonra da yü zünü buru şturarak 
elini kanepenin ba ş dayanan yerindeki örtüye sildi. Eline bula şan şey kulak 
kiriydi. Emindi bundan. O yapı şkan, pis şey konusunda yanılması imkânsızdı. 
Dinah Bellman a ğır a ğır ilerlemeyi sürdürdü. Artık dikkatli ve çekingen 
davranmaktan vazgeçmi şti. Çünkü bu o kadar önemli de ğildi. Parmakları ne birinin 
gözüne batmı ş ne yana ğını çimdiklemi ş ne de saçını çekmi şti. 
Kızın yokladı ğı her koltuk bo ştu. 
Dinah deli gibi, ama bu olamaz, diye dü şündü. Đmkânsız bu! Uça ğa bindi ğimiz 
zaman hepsi de buradaydılar! Onları duydum! Hissett im! Kokularını aldım! Hepsi 
birden nereye gittiler? 
O uyudu ğu sırada teyzesiyle birlikte uçaktaki bütün yolcula r ortadan 
kaybolmu şlardı. 
Olamaz! Dinah'nın kafasının mantıklı yanı Miss Lee' nin sesiyle haykırdı. Hayır! 
Bu imkânsız, Dinah! Herkes gittiyse uça ğı kim kullanıyor? 
Kız daha hızlı ilerlemeye ba şladı. Elleriyle koltukların kenarlarını tutuyordu. 
Kara camlı gözlü ğün gölgeledi ği gözleri iri iri açılmı ştı. Pembe yol giysisinin 
etekleri uçu şuyordu. Sıraların sayısını unutmu ştu. Ama devam eden sessizlik 
yüzünden duydu ğu endi şenin yanında bunun hiç önemi yoktu. 
Dinah tekrar durup sa ğındaki koltu ğa do ğru uzandı. Bu kez parmakları saçlara 
dokundu... Ama saçların bulundu ğu yer uygun de ğildi. Koltu ğun oturulacak 
yerindeydiler. Bu nasıl olurdu? 
Dinah saçları yakaladı ğı gibi... kaldırdı. Ve korkunç bir biçimde sarsılar ak 
gerçe ği kavradı. 
Saç bu! Ama bu saçların sahibi ortada yok. Buldu ğum bir kafa derisi. Elimdeki 
bir ölünün kafa derisi! 
Dinah Bellman i şte o zaman a ğzını açıp haykırmaya ba şladı. Ve çı ğlıkları Brian 
Engle'ı gördü ğü rüyadan uyandırdı. 
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Albert Kaussner karnını bara dayamı ş, Da ğlama Demiri Viskisi içiyordu. Earp 
karde şler, yani Wyatt ve Virgil sa ğındaydılar. Doktor Holliday ise solunda. 
Albert tam birinin şerefine kadeh kaldırmayı önerece ği sırada bir baca ğı 
tahtadan olan biri hızla Sergio Leone Barına daldı.  
«Dalton Çetesi!» diye haykırıyordu. «Dalton'lar bir az önce Dodge kasabasına 
girdiler!» 
Wyatt dönerek adama sakin sakin baktı. Đnce yakı şıklı yüzlü güne şten yanmı ştı. 
Doğrusu Hugh O'Brian adlı aktöre çok benziyordu. Wyatt , «Burası Tombstone 
kasabası, Muffin,» dedi. «Sen şu le ş gibi kafanı bir toplasana.» 



Muffin, «Nerede olursak olalım!» diye ba ğırdı. «Dalton'lar geliyorlar! Ve çok 
ööööfkeliler, Wyatt! Çok çoook ööfkeliler!» 
Sanki birileri onun bu sözlerini kanıtlamak istermi şçesine sokakta silah sesleri 
yankılanmaya ba şladı. Ordu 44'lüklerinin gürültüsü Garand tüfekleri nin 
patlamalarına karı şıyordu. (Herhalde 44'lükler çalıntıydı.) 
Doktor Holliday, «O kadar tela şlanma, Muffy,» diyerek şapkasını geriye itti. 
Albert onun Robert de Niro'ya çok benzedi ğini farkedince hiç şaşmadı. Çünkü her 
zaman veremli di şçi rolünün Robert de Niro'ya çok uygun oldu ğunu dü şünmüştü. 
Virgil Earp çevresine bakındı. «Ee, ne diyorsunuz, çocuklar?» Açıkçası Virgil 
hiçbir film yıldızına benzemiyordu. 
Wyatt, «Haydi, gidelim,» dedi. «O lanet olasıca Cla nton'lardan bıktım.» 
Albert usulca düzeltti. «Gelenler Dalton'lar, Wyatt .» 
Wyatt, « Đsterse gelenler John Dillinger'la Güzel Çocuk Floyd  olsun!» diye 
bağırdı. «Sen bizimle beraber misin, yoksa de ğil misin, bunu söyle, As?» 
Albert Kaussner do ğuştan katil olanlara özgü o yumu şak ama tehlikeli sesle 
kar şılık verdi. «Sizinle beraberim.» Bir elini uzun nam lulu Buntline Special'ın 
kabzasına attı. Di ğerini de yarmulke'sinln ba şına sıkıca oturup oturmadı ğını 
anlamak için kafasına götürdü. 
Doktor, «Tamam, çocuklar,» dedi. «Haydi gidip şu Dalton'ları biraz do ğrayalım.» 
Tompstone Vaftiz Kilisesinin çanları ö ğle oldu ğunu haber vermek için çalındı ğı 
sırada dört silah şor yanyana barın kapısından çıktılar. 
Dalton'lar dörtnala anayoldan iniyorlar, vitrin cam larına ve binaların tahta 
cephelerine ate ş edip duruyorlardı. 
Tüfek tamircisi Duke'un dükkânının önündeki su dolu  fıçıyı bir fıskiyeye 
dönüştürüverdiler. 
Tozlu sokakta bekleyen dört adamı ilk Ike Dalton gö rdü. Dördü de tabancalarının 
kabzalarını çabucak kavrayabilmek için kuyruklu cek etlerini geriye do ğru 
itmi şlerdi. Ike atının dizginlerini zalimce çekti ve hay van ki şneyerek şaha 
kalktı. A ğzından etrafa köpükler saçıldı, Ike Dalton biraz Ru tger Hauer adlı 
aktöre benziyordu. 
Haydut, «Bakın burada kimler varmı ş,» diye alay etti. «Wyatt Earp'le homo 
karde şi Virgil.» 
Donald Sutherland'a (ama bir ay uykusuz kalmı ş bir Sutherland'a) benzeyen Emmett 
Dalton, atını Ike'ın yanında durdurdu. «Ve hötöröf di şçi arkada şları da. Ba şka 
kim...» Sonra gözü Albert'e ili şti ve yüzü bembeyaz kesildi. Alayla gülmeye 
çalı ştı ama beceremedi. 
Baba Dalton iki o ğluna yakla ştı. O da adeta ikizi denilecek kadar Slim Pickens'a  
benziyordu. Baba Dalton, «Tanrım,» diye fısıldadı. «As Kaussner bu!» 
Frank James atını Baba Dalton'un yanında durdurdu. Yüzü kirli par şömen rengine 
dönüşmüştü. Frank, «Ne oluyor, çocuklar?» diye ba ğırdı. «Sıkıntılı bir günde 
bir, iki kasabayı yakıp yıkmaya hiçbir diyece ğim yok. Ama hiç kimse bana 
Arizonalı Yahudi'nin burada olaca ğını söylemedi!» 
Sedalia'dan Steamboat Springs'e kadar 'Arizonalı Ya hudi' diye ün salan Albert 
(As) Kaussner öne do ğru bir adım attı. Elini Buntline'ının kabzasının he men 
yukarısında tutuyordu. A ğzındaki tütünü bir yana tükürdü. Buz gibi bakı şlı gri 
gözlerini altı metre ötedeki atlı, kanlı haydutlard an ayırmıyordu. 
Arizonalı Yahudi, «Haydi, kımıldayın bakalım, çocuk lar,» dedi. «Bana sorarsanız 
Cehennem daha yarısına kadar bile dolmadı.» Tombsto ne Vaftiz Kilisesinin 
kulesindeki saat sıcak çöl havasında on ikinci defa  çalarken, Dalton Çetesi 
silahlarına davrandılar. As da müthi ş bir hızla kendi tabancasını çekti. 
Tabancanın horozuna sol elinin yanıyla vururken Dal ton Çetesine 45'lik 
kur şunlarla ölüm ya ğdırmaya ba şladı. Aynı anda Uzun Boynuz Otelinin önünde duran 
bir kız avaz avaz haykırmaya ba şladı. 
As, biri bu piçkurusunun zırıltısına bir son verse,  diye dü şündü. Nesi var onun? 
Bu çarpı şmayı kontrolüm altına aldım. Bana bo şuna Mississippi'nin Batısındaki En 
Hızlı Musevi dememi şler! 
Gelgelelim kızın çı ğlıkları sürüyor, etrafta yankılanıyordu. Sonra orta lık 
kararmaya ve her şey çözülmeye ba şladı. 
Albert biran karanlık bir bo şlukta kaldı adeta. Rüyasının parçacıkları dönüyor, 
dönüyor ve bir girdap olu şturuyordu. Devamlı olan tek şey ise o korkunç 
çı ğlıklardı. Fazla kaynamı ş çaydanlı ğın ıslı ğına benziyordu bu çı ğlık. 



Albert gözlerini açıp etrafına bakındı. Uça ğın ana salonunda, ön tarafa yakın 
koltu ğundaydı. Uça ğın gerisinden ona do ğru on, on iki ya şlarında bir kız 
geliyordu. Arkasında pembe bir giysi, ayaklarında d a iki renkli, kirli 
ayakkabılar vardı. 
Albert, nedir o, diye dü şündü. Film yıldızı filan mı? Ama yine de korkmu ştu. 
Hoşuna giden o rüyadan kötü bir biçimde uyanmı ştı çünkü. 
Albert, di ğer yolcuları uyandırmamak için usulca, «Hey,» diye bağırdı. «Hey, 
çocuk! Ne oluyor?» 
Kız ba şını sesin geldi ği yöne do ğru hızla çevirdi. Bir arı sonra da tüm 
vücuduyla salonun ortasındaki sıralardan birine çar ptı. Geriye do ğru devrildi. 
Kendini bir koltukta buldu. Ayakları havaya kalkmı ştı. 
Kız, «Kimse yok mu?» diye ba ğırdı. «Bana yardım edin. Bana yardım edin!» 
Endi şelenen Albert de, «Hey! Hostes!» diye seslendi. Bel indeki kemeri çözüp 
aya ğa kalktı. Ba ğıran küçük kıza do ğru döndü... Sonra da şaşkınlıkla durakladı. 
Uçağın arkasına do ğru baktı ğında gördü ğü şey donup kalmasına neden olmu ştu. 
O anda Albert, eh, di ğer yolcuları uyandırmaktan çekinmeme gerek kalmadı,  diye 
düşündü. 
Ona uça ğın ana salonu tümüyle bombo şmuş gibi geldi. 
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Brian Engle birinci mevkiyle ikinciyi birbirinden a yıran bölmeye gelmek 
üzereydi. Birdenbire birinci mevkide hiç kimsenin o lmadı ğını farket-ti. Bir an 
durakladı, sonra tekrar yürümeye ba şladı. Belki de herkes kimin haykırdı ğını 
anlamak için yerlerinden kalktılar, diye dü şündü. 
Aslında öyle olmadı ğını biliyordu. Đnsanların grup psikolojilerini ö ğrenecek 
kadar yolcu ta şımı ştı. Bir yolcu kriz geçirdi ğinde di ğerleri yerlerinden bile 
kımıldamazlardı. Sanki yolcuların ço ğu ku şa biner binmez tek ba şlarına hareket 
etme hakkından uysalca vazgeçerlerdi. Yerlerine otu rur ve kemerlerini 
bağlarlardı. Bu birkaç basit i şi tamamladıktan sonra bütün sorunların 
halledilmesini mürettebattan beklerlerdi. Havayolla rında çalı şanlar onlardan,' 
Kazlar,' diye söz ederdi. Aslında yolcular daha çok  koyun sürüsüne benzerdi... 
Ama mürettebatın ço ğu onların bu tavırlarını be ğenirdi. Böylece sinirleri 
bozulan yolcularla kolaylıkla ba şedebiliyorlardı. 
Ama Brian'ın aklına gelen tek mantıklı şey buydu. O yüzden deneyimlerini bir 
yana bırakarak ilerledi. Hâlâ rüyasının etkisindeyd i. Kafasının bir bölümü 
haykıranın Anne oldu ğuna inanıyordu. Hatta onu uça ğın gövdesindeki çatla ğa elini 
dayamı ş halde bulaca ğından bile emindi. Üzerinde «SADECE KAYAN YILDIZLAR » yazılı 
levhanın altındaki o çatla ğa. 
Đkinci mevkide bir tek yolcu vardı. Kahverengi takım  elbise giymi ş ya şlıca bir 
adam. Okuma lambasının ı şı ğında çıplak ba şı hafifçe parlıyordu. Arteritten 
şi şmiş ellerini kemerin tokasının üzerinde düzgünce kavu şturmu ştu. Derin bir 
uykuya dalmı ş, horluyordu. Gürültünün de farkında de ğildi. 
Brian ana salona daldı ve gördüklerine inanamadı. S ersemleyerek durakladı. 
Gençten biri küçük bir kızın yanında duruyordu. Kız  bir koltu ğa yuvarlanmı ştı. 
Ama delikanlı ona bakmıyordu. Gözlerini uça ğın dibine dikmi ş, a ğzı bir karı ş 
açıktı. Şaşkınlıktan çenesi neredeyse ti şörtünün yakasına de ğecekti. 
Brian da önce Albert Kaussner gibi tepki gösterdi. Tanrım! Bütün uçak bo şalmı ş, 
diye dü şündü. 
Sonra uça ğın sancak tarafında oturan bir kadının aya ğa kalkıp ne oldu ğunu 
anlamak için koridora çıktı ğını gördü. Kadında derin uykudan ansızın uyanmı ş 
insanlara özgü o sersemlik vardı. Yüzü de şi şmişti. Ortadaki sıralarda oturan 
kazaklı genç bir adam ba şını küçük kıza do ğru uzatmı ş, çekik gözleriyle ona 
bakıyordu. Ama meraklanmı ş gibi bir hali de yoktu. Altmı ş ya şlarında olan bir 
başka adam da Brian'a yakın bir koltuktan kalkıp karar sızca durdu. Arkasında 
kırmızı flanel bir gömlek vardı. Üstelik çok şaşkın görünüyordu. Saçları 
filmlerdeki deli bilginleri andıran bir biçimde kıv ır kıvır ve kabarıktı. 
Adam Brian'a, «Kim ba ğırıyor?» diye sordu. «Uçak arızalandı mı, bayım? 
Düşmeyeceğiz ya?» 



Küçük kız ba ğırmaktan vazgeçti. Çırpınarak yuvarlandı ğı koltuktan kalktı ama bu 
kez de az kalsın di ğer tarafa do ğru dü şüyordu. Delikanlı onu tam zamanında 
yakaladı. Şaşkınlı ğından a ğır a ğır hareket ediyordu. 
Brian, bu yolcular nereye gitti, diye kendi kendine  sordu. Sevgili Tanrım! Hepsi 
de nereye gitti? 
Bir yandan da farkına varmadan delikanlıyla küçük k ıza do ğru yürümeye 
başlamı ştı. O arada bir ba şka yolcunun yanından geçti. On yedi ya şlarında genç 
bir kızdı. A ğzını biçimsizce açmı ş, derin derin soluyordu. 
Brian delikanlıyla pembeli kızın yanına gitti. 
Albert Kaussner, Brian'a, «Yolcular neredeler?» diy e sordu. Bir kolunu 
hıçkırarak a ğlayan kızın omzuna atmı ştı ama ona bakmıyordu. Gözleri hemen hemen 
boş olan ana salonu tarıyordu. «Ben uyurken uçak bir y ere mi indi? O yolcuları 
indirdiler mi?» 
Küçük kız, «Teyzem gitmi ş,» diye yakındı. «Vicky teyzem! Uça ğın bo ş oldu ğunu 
sandım! Burada yalnız kaldı ğımı dü şünerek korktum! Yalvarırım... teyzem nerede? 
Teyzemi istiyorum!» 
Brian kızın yanında diz çöktü. Böylece yüzleri heme n hemen aynı hizaya geldi bir 
art. Çocu ğun kara gözlü ğünü farketti, o zaman onun uça ğa sarı şın bir kadınla 
bindi ğini anımsadı. «Endi şelenme,» dedi. «Endi şelenme, küçük hanım. Adın nedir?» 
Kız, «Dinah,» dedi hıçkırarak. «Teyzemi bulamıyorum . Körüm ve onu göremiyorum. 
Uyandı ğım zaman yeri bo ştu...» 
Kazaklı genç adam. «Ne oluyor?» diye sordu. Brian'l a Dinah'ya aldırdı ğı yoktu. 
Yanındaki ti şörtlü delikanlı ve flanel gömlekli ya şlıca adamla konu şuyordu. 
«Herkes nerede?» 
Brian, «Endi şelenme, Dinah,» diye tekrarladı. «Burada ba şkaları da var. Onların 
seslerini duyuyor musun?» 
«E... Evet, duyuyorum. Ama Vicky teyzem nerede? Öld ürülen kim?» 
Uçağın sancak tarafındaki koltuktan kalkmı ş olan kadın tela şla ba ğırdı. 
«Öldürülen mi?» Brian ba şını kaldırarak ona bir göz attı. Kadın genç ve güze l 
bir esmerdi. «Biri gerçekten öldürüldü mü? Uça ğı mı kaçırdılar?» 
Brian, «Kimse öldürülmedi,» dedi. Bu tam da i şe yarayacak bir laftı i şte! 
Düşünceleri tuhafla şmıştı, demirinden kurtulmu ş bir tekneye benziyordu. «Sakin 
ol, yavrum.» 
Dinah, «Ama onun saçlarını tuttum,» diye ısrar etti . «Biri kafa derisini 
yüzmüştü!» 
Bütün bunların arasında bu olay da ba şa çıkılamayacak kadar inanılmazdı. Brian 
bu sözlerin üzerinde durmadı, Dinah'nın daha önce d üşündüğü şey birdenbire onun 
da aklına geldi. «Kahretsin! Uça ğı kim kullanıyor?» 
Ayağa kalkıp kırmızı gömlekli ya şlıca adama döndü. «Benim öne gitmem gerekiyor. 
Küçük kızın yanından ayrılmayın.» 
Kırmızı gömlekli adam, «Pekâlâ,» dedi. «Ama ne oluy or?» 
O sırada yanlarına otuz be ş ya şlarında gösteren bir adam katıldı. Đyi ütülenmi ş 
bir blucin ve gömlek giymi şti. Di ğerlerinin aksine son derecede sakindi. 
Cebinden ba ğa çerçeveli bir gözlük çıkardı. Gözlü ğü sallayarak saplarını açıp 
taktı. «Birkaç yolcumuz eksilmi ş gibi gözüküyor,» dedi. «Öyle de ğil mi?» Çok 
belirgin Đngiliz aksanıyla konu şuyordu. 
«Ben de bunu ö ğrenece ğim.» Brian öne do ğru yürüdü. Tam ara bölmeye geldi ğinde 
dönerek hızla yolcuları saydı. Kara gözlüklü kızın etrafındaki gruba iki ki şi 
daha katılmı ştı. Biri derin uykudan uyanmı ş ya da uyu şturucu çekmi ş gibi görünen 
bir genç kızdı. Di ğeri ise spor ceketinin diki şleri büzülmü ş ya şlıca bir beydi. 
«Sekiz ki şi.» Brian buna kendini ve ikinci mevkideki derin de rin uyuyan ve bu 
ana kadar hiçbir şeyin farkında olmayan o yolcuyu da kattı. 
On ki şi. 
Tanrı a şkına. Geri kalan yolcular neredeler? 
Ama şimdi bunu dü şünmenin zamanı de ğildi. Aslında daha önemli sorunlarla kar şı 
kar şıyaydılar. Brian hızla ilerledi. Đkinci mevkideki uyuyan adama pek bakmadı 
bile. 
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Servis yeri sinema perdesinin arkasındaydı. Perdeyl e birinci mevki bölmesinin 
arasına sıkı şmıştı. Orası da bo ştu. Mutfak da öyle. Ama orada gördü ğü şey onu 
çok endi şelendirdi. Tekerlekli içki servisi masası sancak ta rafındaki tuvaletin 
yanına çaprazlamasına konmu ştu, alt rafında kirli bardaklar vardı. 
Đçki servisi yapmaya hazırlanıyorlarmı ş, diye dü şündü. Olay ba şladı ğı sırada... 
o olay neyse... servis masasını çıkarıyorlarmı ş. Bu kirli bardakları daha önce 
toplamı şlardı sanırım. Kalkı ştan önce. O halde, olay neyse... kalkı ştan sonraki 
yarım saat içerisinde oldu. Çölün yukarısında havan ın çalkantılı oldu ğu 
bildirilmi ş miydi? Öyle sanıyorum. Ya Kuzey I şıklarıyla ilgili o garip laflar... 
Brian bir an Kuzey I şıklarıyla ilgili sözleri rüyasında görmü ş oldu ğunu sandı. 
Ne de olsa gördü ğü dü ş çok garipti. Ama daha sonra iyice dü şününce bunu 
kendisine Hostes Melanie Trevor'un söylemi ş oldu ğunu hatırladı. 
Neyse, bunu bırak şimdi. Ne oldu burada? Tanrı adına, ne? 
Bunu bilmiyordu. Ama terkedilmi ş içki servis arabasını gördü ğünde batıl 
inançlarla ilgili bir korku ve deh şet duydu ğunun da farkındaydı. Bir an içinden, 
herhalde Mary Celeste adlı hayalet gemiye ilk binen ler de aynı şeyi hissettiler, 
dedi. Yelkenleri düzgünce açılmı ş, kaptanının sofrası ak şam yemeği için 
hazırlanmı ş, halatlar özenle kangal haline getirilmi ş ve burundaki güvertesinde 
hâlâ bir gemicinin piposu tüten bir gemi... 
Brian büyük bir çaba harcayarak onu felce u ğratan bu dü şünceleri kafasından 
kovdu. Servis yeriyle pilot kabini arasındaki kapıy a gitti. Kapıya vurdu. Ama 
korktu ğu ba şına geldi. Ona kimse yanıt vermedi. Hiçbir i şe yaramayaca ğını 
bilmesine ra ğmen kapıyı yumrukladı. 
Ve tabii hiçbir şey olmadı. 
Tokmağı denedi ama yerinden kımıldatamadı. Uçakların Hava na, Lübnan ve Tahran'a 
kaçırıldıkları bu ça ğda alınan önlemlerden sadece biriydi bu. Brian uça ğı 
kullanabilirdi... Ama dı şarıdan de ğil. 
«Hey!» diye ba ğırdı. «Hey, çocuklar! Şu kapıyı açın!» 
Ama aslında ne oldu ğunu biliyordu. Mürettebat ortadan kaybolmu ştu. Yolcuların 
çoğu da öyle. Brian Engle iki pilotun da yok oldukları ndan emindi. 
Uçağın otomatik pilotla do ğuya do ğru uçtu ğundan emin oldu ğu gibi. 
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Brian kırmızı gömlekli ya şlıca adamdan Dinah'ya bakmasını istemi şti. Ancak kız 
sancak tarafındaki koltuktan kalkan kadının güzel v e yumu şak sesini duyar duymaz 
bütün dikkatini korkulacak bir heyecanla ona verdi.  Kadına sokularak çekingence 
onun eline uzandı, Dinah, Miss Lee'yle geçen yıllar dan sonra bir ö ğretmenin 
sesini hemen tanımayı ö ğrenmi şti. Siyah saçlı genç kadın da kızın elini rahatça 
tuttu. 
«Adın Dinah mı, hayatım?» 
Kız, «Evet,» dedi. «Ben körüm. Ama Boston'daki amel iyattan sonra görmeye 
başlayaca ğım. Yani... herhalde görece ğim. Doktorlar gözlerimin biraz görmeye 
başlaması olasılı ğının yüzde yetmi ş oldu ğunu söylediler. Tümüyle görme 
olasılı ğının ise yüzde kırk. Sizin adınız nedir?» 
Siyah saçlı kadın, «Laurel Stevenson,» diye kar şılık verdi. Bakı şlarıyla ana 
salonu taramayı sürdürüyordu. Yüzünde hâlâ o şaşkınlık ve sersemlik vardı. 
Dinah, «Laurel?» dedi. «Bu bir çiçek adı de ğil mi?» Tela şlı bir canlılıkla 
konu şmaya çalı şmıştı. 
Laurel, «Öyle,» dedi. 
Đngiliz aksanıyla konu şan ba ğa gözlüklü yolcu, « Đzninizle,» diye mırıldandı. 
«Ben de öne giderek dostumuza katılaca ğım.» 
Kırmızı gömlekli ya şlıca adam da atıldı. «Ben de sizinle gelece ğim.» 
Kazaklı genç adam aniden ba ğırdı. «Burada neler oldu ğunu ö ğrenmek istiyorum!» 
Yüzü bembeyaz kesilmi şti. Sadece yanaklarında kırmızı halkalar vardı. San ki 
allık sürmü ş gibi. «Ne oldu ğunu hemen, şimdi ö ğrenmek istiyorum.» 



Đngiliz, «Buna hiç şaşmadım,» diyerek öne do ğru yürümeye ba şladı. Kırmızı 
gömlekli adam da onun pe şinden gitti. Sersem sersem bakınan genç kız bir sür e 
onları izledi ama sonra ana salonla ikinci mevki ar asındaki bölmede durakladı. 
Nerede oldu ğunu bilemiyormu ş gibi bir hali vardı. 
Eski spor ceketli, ya şlı bey iskele tarafındaki camlardan birine giderek dı şarı 
baktı. 
Laurel Stevenson, «Ne görüyorsunuz?» diye sordu. 
«Karanlı ğı ve da ğları.» 
Albert meraklandı. «Rocky da ğlarını mı?» 
Eski spor ceketli ya şlı adam ba şını salladı. «Öyle sanıyorum, delikanlı.» 
Albert de öne gitmeye karar verdi. On yedi ya şında, son derece zeki bir çocuktu. 
O gecenin en önemli sorusu onun da aklına gelmi şti. «Bu uça ğı kim kullanıyor?» 
Sonra bunun önemli olmadı ğına karar verdi... Hiç olmazsa o ara. Uçak düzgünce  
ilerliyordu. Demek ki biri kullanıyordu. Ya da bir şey... yani otomatik pilot. 
Ama öyle de olsa onun yapabilece ği bir şey yoktu. Yani Berklee Müzik Kolejine 
eğitim için giden Albert Kaussner'in yapabilece ği bir şey. Ama As Kaussner 
olarak Mississippi'nin Batısındaki En Hızlı Silah Ç eken Musevi de oydu. (Yani 
hiç olmazsa rüyalarında.) As Kaussner cumartesileri  rahatına bakan, ayaklarını 
yata ğına dayamamaya dikkat eden ve hiçbir fırsatı kaçırm ayan bir ödül avcısıydı. 
Tozlu yollarda Musevi yiyecekleri satan bir yer ada yan bir delikanlı. Herhalde 
bu As rolüyle beni fazla koruyan kalpleri bolca sev gi dolu annemle babamdan 
kaçmaya çalı şıyorum, diye dü şünüyordu. Benim Küçükler Beyzbol Takımına girmeme 
izin vermemi şlerdi. Yetenekli ellerime zarar vermemden korktukla rı için. 
Zavallılar burnumun her akmaya ba şlayı şında zatürreeye tutuldu ğumu sanırlardı. 
Ve ben şimdi silah şor bir kemancıyım. Đlginç bir durum bu. Ama açıkçası 
uçakların kullanılması konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ve küçük kız onun hem 
ilgisini çeken, hem de aynı zamanda kanını donduran  bir şey söylemi şti. «Onun 
saçlarını tuttum. Biri kafa derisini Süzmü ştü.» 
Albert, Dinah'yla Laurel'den uzakla ştı. (Eski spor ceketli adam pencerelerin 
birinden bakmak için sancak tarafına do ğru gitmi şti. Kazaklı genç adam ise 
kavgaya hazırlanıyormu şcasına gözlerini ki şmiş ve di ğerlerine katılmak için ön 
tarafa do ğru yürümeye ba şlamı ştı.) Albert Dinah'nın geldi ği iskele yönündeki 
geçitte geriye do ğru gitti. 
Kız, «Biri kafa derisini yüzmü ştü!» demi şti. Albert birkaç sıra sonra kızın ne 
demek istedi ğini anladı. 
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Đngiliz, «Birinci mevkideki koltuklardan birinin üze rinde duran pilot kasketinin 
sizin olması için dua ediyorum, efendim,» dedi. 
Brian kilitli kapının önünde durarak ba şını e ğmişti. Kafası hızla çalı şıyordu, 
Đngiliz arkasından konu ştu ğunda hayretle irkildi ve topuklarının üzerinde hızl a 
döndü. 
Đngiliz yava şça, «Sizi korkutmak istemedim. Adım Nick Hopewell,»  diyerek elini 
uzattı. 
Brian da bu eli sıktı. Bu çok eski töreyi tekrarlar ken bütün bunların rüya 
olabilece ğini dü şündü. Tokyo'dan yaptı ğı o korkunç uçu ş ve Anne'in öldü ğünü 
öğrenmek buna yol açmı ş olabilirdi. 
Kafasının bir bölümü aslında öyle olmadı ğını biliyordu. Küçük kızın 
çı ğlıklarının bo ş birinci mevkiyle ili şkisi olmadı ğını bildi ği gibi. Ama Brian o 
fikre oldu ğu gibi buna da sıkıca sarıldı. Madem bunun yardımı oluyordu, böyle 
yapmaması için bir neden var mıydı? Her şey çılgıncaydı. Hem de öyle çılgınca 
ki, olanları dü şünmeye kalktı ğında beyni yerinden oynuyordu adeta. Ayrıca 
düşünmek için de zamanı yoktu aslında. Hiç zamanı yokt u. 
«Benim adım da Brian Engle,» dedi. «Tanı ştı ğımıza sevindim. Ama ko şullar...» 
Beceriksizce omzunu silkti. Aslında ko şullar neydi? Aklına durumu 
tanımlayabilecek bir sıfat gelmiyordu. 
Hopewell ba şını salladı. «Durum biraz garip de ğil mi? Ama galiba şu anda bunu 
düşünmemek daha iyi olacak. Mürettebat cevap vermiyor mu?» 
«Öyle.» Brian aniden yumru ğunu dü şkırıklı ğıyla kapıya vurdu. 



Hopewell onu yatı ştırmaya çalı ştı. «Yava ş. Yava ş. Bana o kasketten söz edin, Bay 
Engle. Sizi 'Kaptan Engle' diye ça ğırmanın beni ne kadar sevindirip 
rahatlataca ğını bilemezsiniz.» 
Brian istememesine ra ğmen gülümsedi. «Ben gerçekten Kaptan Pilot Engle'ım . Ama 
bu durumda beni Brian diye ça ğırabilirsin.» 
Nick Hopewell, Brian'ın sol elini tutarak heyecanla  öptü. «Galiba ben seni 
'Kurtarıcı' diye ça ğıraca ğım. Sence bunun bir sakıncası var mı?» 
Brian ba şını arkaya atarak gülmeye ba şladı. Nick de ona katıldı. Şimdi hemen 
hemen bo ş olan uçakta, kilitli uçu ş kabinin kapısı önünde durmu ş, deli gibi 
katılarak gülüyorlardı. Aynı anda kırmızı gömlekli adamla kazaklı yolcu oraya 
geldiler. Đkisine de çıldırdıklarına inanıyorlarmı ş gibi bakıyorlardı. 
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Albert Kaussner saçı bir süre sa ğ elinde tuttu. Dü şünceli dü şünceli ona 
bakıyordu. Siyah saçlar tavandaki lambaların ı şı ğında parlıyordu. Delikanlı 
bunun küçük kızın ödünü patlatmı ş olmasına hiç şaşmadı. Çünkü Albert de saçı 
göremeseydi herhalde çok korkardı. 
Delikanlı peru ğu tekrar koltu ğa attı. Onun yanındaki koltukta duran çantaya bir 
göz attı. Sonra da çantanın yanındaki şeye dikkatle baktı. Altından sade bir 
ni şan halkasıydı. Albert yüzü ğü alıp inceledikten sonra yerine bıraktı. A ğır 
ağır uça ğın arkasına do ğru yürümeye ba şladı. Bir dakikadan daha da kı şa bir 
sürede o kadar şaşırdı ki, uça ğı kimin kullandı ğı sorusunu bile unuttu. Ya da 
otomatik pilotla uçtukları takdirde yere nasıl inec ekleri sorununu. 
Uçağın yolcuları ortadan kaybolmu şlardı ama geride ola ğanüstü güzel ve bazen de 
şaşırtıcı bir hazine bırakmı şlardı. Albert hemen her koltukta mücevher buldu; 
bunların ço ğu ni şan yüzükleriydi. Ama pırlantalar, zümrüt ve yakutla r da vardı. 
Küpelerin ço ğu ucuz şeylerdi ama Albert bu konuda bilgili olmamasına ra ğmen 
bazılarının gerçekten pahalı parçalar olduklarını a nladı. Annesinin de bir iki 
parça de ğerli ziynet e şyası vardı. Onlar buradakilerin yanında pek ucuz 
şeylermi ş gibi gözüküyorlardı. Ayrıca koltukların üzerinde k ol dü ğmeleri, 
gerdanlıklar, kimlikler de vardı. Ve saatler, saatl er, saatler. Timex'lerden 
Rolex'lere kadar türlü saat. Kimisi kanepelere bıra kılmı ştı; kimisi bunların 
önüne yere, kimisi de aradaki geçide. I şıkların altında pırıldıyorlardı. 
Salonda en a şağı altmı ş gözlük oldu ğunu da farketti Albert. Tel, ba ğa ve altın 
çerçeveli gözlükler. Ciddi havalı gözlükler, punk'ç ı gözlükleri, sapları elmas 
taklidi ta şlarla süslenmi ş gözlükler. 
Etrafa kemer tokaları, askeri hizmet rozetleri ve a vuçlar dolusu bozuk para da 
saçılmı ştı. Kâ ğıt para hiç yoktu. Ama bozuk paraların toplamı en a şağı dört yüz 
dolardı. Salonda cüzdanlar da kalmı ştı. Küçük bozuk para çantaları kadar fazla 
değildi bunlar. Ama delikanlı on iki kadar cüzdan sayd ı. Bunların bazıları en 
iyi deridendi, bazıları da plastikten. Sonra çakıla r. Ve en a şağı on iki tane 
cep hesap makinesi. 
Bunlardan daha tuhaf olanları da vardı. Albert ten rengi plastikten yapılmı ş bir 
silindiri alarak bir süre inceledi. Sonunda bunun y apay bir cinsel organ 
oldu ğunu anlayarak tela şla yerine bıraktı. Bir koltukta güzel bir altın zin cire 
takılı, yine altından yapılmı ş küçük bir ka şık duruyordu. Koltuklarda ve yerde 
madeni cisimler ı şıldıyordu. Bunların ço ğu gümü ştü ama aralarında altından 
olanları da vardı. Delikanlı şaşkın kafasının vardı ğı sonucu desteklemek için 
birkaçını aldı. Evet, bunlardan bazıları krondular,  ço ğu ise di ş dolguları. 
Albert arka sıralardan birinde çelikten yapılmı ş küçücük iki çubuk da buldu. 
Onlara birkaç dakika öylece bakakaldı. Sonunda bu ç ubukçukların aslında 
ameliyatlarda kullanılan çiviler olduklarını anladı . Onların yeri hemen hemen 
boş bir uçak de ğil, bir yolcunun dizi ya da omzuydu. 
Albert çevreyi incelerken bir yolcuya daha rastladı . Sakallı, genç bir adamdı. 
En son sırada, iki koltu ğun üzerine yayılmı ş, yüksek sesle horluyordu. Aynı 
zamanda bir bira fabrikası gibi de kokuyordu. 
Đki sıra ötede ise kalbe takılan pillere benzer bir şey vardı. 
Albert uça ğın dibine gelince durdu ve bombo ş salona baktı. Usulca, titrek bir 
sesle, «Kahretsin,» dedi. «Neler oluyor burada?» 
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Kazaklı adam olanca sesiyle, «Burada ne oldu ğunu ö ğrenmek istiyorum!» diye 
bağırdı. Dü şmanca bir tavırla, hızla servis yerine girdi. 
Nick Hopewell parlak gözlerini ona dikip, « Şu anda mı?» dedi. «Bu kapının 
kilidini kırmaya hazırlanıyoruz. Pilotların da herk es gibi tahttan feragat 
ettikleri anla şılıyor. Ama yine de şansımız var. Bu yeni arkada şım pilot. Şu 
anda bu uçakta ücretsiz yolculuk yapıyor...» 
Kazaklı adam homurdandı. «Öyle mi? Birinin i şleri bo ş verdi ği ortada. Ve ben 
onun kim oldu ğunu bulaca ğım. Bundan emin olabilirsin.» Nick'e hiç bakmadan o nun 
önünden geçip suratını Brian'ınkine do ğru uzattı. Hakemle tartı şmaya hazırlanan 
bir futbolcuya benziyordu. «Sen American Pride'da m ı çalı şıyorsun, ahbap?» 
Brian, «Evet,» dedi. «Ama neden bu konuyu şimdilik bir yana bırakmıyoruz, 
efendim? Önemli olan...» 
Kazaklı genç adam, «Neyin önemli oldu ğunu sana ben söyleyece ğim!» diye ba ğırdı. 
Brian'ın yüzünü küçücük tükrük zerrelerinden olu şan bir perde kapladı. Brian bir 
an bu ukalanın boynunu iki eliyle kavramak ve kafas ını kemikleri çatırdayıncaya 
kadar yana döndürmek istedi. Şaşılacak bir istekti bu. Adam hâlâ ba ğırıyordu. 
«Bu sabah dokuzda Preudential Merkezinde, Bankers I nternational'ın 
temsilcileriyle randevum var. Tam saat dokuzda! Bu uçakta, iyi niyetle kendime 
yer ayırttım. Ve randevuma geç kalmak niyetinde de değilim! Şimdi üç şeyi 
öğrenmek istiyorum: Ben uyurken bu uça ğın programda olmayan bir ini ş yapmasına 
kim izin verdi? Uçak hangi alana indi? Ve bu neden yapıldı?» 
Nick Hopewell birdenbire, «Sen hiç 'Uzay Yolu' prog ramını seyrettin mi?» diye 
sordu. 
Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmi ş olan kazaklı adam ona döndü. Suratından 
Đngiliz'in çıldırdı ğına inanan bir ifade vardı. «Kahretsin! Sen neden s öz 
ediyorsun?» 
Nick, «Ola ğanüstü bir Amerikan programından,» dedi. «Bilim kur gu. Đnsanın 
kafasının içinde ya şadı ğı anla şılan garip, yeni dünyaları inceliyorlar. Ve e ğer 
sen, ahmak köpek, çeneni hemen kapatmazsan sana Bay  Spock'un ünlü Volkan uyutma-
tutu şunu gösteririm!» 
Kazaklı, «Benimle böyle konu şamazsın,» diye söylendi. «Sen benim kim oldu ğumu 
biliyor musun?» 
Nick, «Ah, tabii,» dedi. «Sen a şağılık, ahmak bir köpeksin! Uçak biletinin senin 
Dünyanın En Üstün Yaratı ğı oldu ğunu açıklayaca ğını sanan bir budala! Ayrıca çok 
da korkuyorsun. Bunun bir zararı yok. Ama bize enge l oluyorsun.» 
Kazaklının suratına kan öylesine hücum etmi şti ki, Brian adamın kafasının bir 
bomba gibi patlamasından korktu. Bir keresinde bir filmde böyle bir sahne 
görmüştü. Aynı şeyi gerçek ya şamda seyretmeyi istemiyordu. Adam, «Benimle böyle 
konu şamazsın!» diye ba ğırdı. «Sen Amerikan vatanda şı bile de ğilsin!» 
Nick Hopewell öyle hızla hareket etti ki, Brian ola nları anlayamadı bile. 
Nick ellerini ütülü blucinin sardı ğı kalçalarına dayamı ş, Brian'ın yanında 
duruyor ve kazaklı adam da onun suratına suratına b ağırıyordu. Sonra birdenbire 
durum de ği şti. Şimdi Nick kazaklı adamın burnunu sa ğ elinin i şaret ve üçüncü 
parmaklarıyla sıkıca yakalamı ştı. Kazaklı gerilemeye çalı ştı, Đngiliz 
parmaklarını sıktı... Sonra elini hafifçe çevirdi. Bir vidayı sıkı ştıran ya da 
saati kuran bir adam gibi. Kazaklı bö ğürdü. 
Nick, «Burnunu kırabilirim...» diye uyardı. «Çok ko lay olur. Bana inan.» 
Kazaklı hızla gerilemeye çabaladı. Ellerini Nick'in  kollarına vurdu ama bir 
sonuç alamadı. Nick yine elini çevirdi ve adam tekr ar bö ğürdü. 
«Galiba ne söyledi ğimi duymadın. Burnunu kırabilirim. Beni anlıyor mus un? 
Anlıyorsan bunu söyle.» 
Kazaklı bu sefer sadece bö ğürmedi, bir çı ğlık da attı. 
Uyuşturucu çekmi ş gibi görünen genç kız arkalarından, «Ah,» dedi. «V ay vay vay.» 
Nick adama yava şça, «Senin i ş randevularını konu şacak zamanım yok,» dedi. 
«Saldırganlık kılı ğına bürünmü ş isteriyle u ğra şacak zamanım da olmadı ğı gibi. 
Senin çözümün bir parçası olmadı ğın kesin. Ve ben senin sorunun bir parçası 
halini almana izin vermek niyetinde de de ğilim. Onun için seni tekrar ana salona 
gönderece ğim. Kırmızı gömlekli bu centilmen...» 



Kırmızı gömlekli adam, «Adım Don Gaffney,» diye açı kladı. O da Brian gibi 
oldukça şaşırmı ştı. 
Nick, «Te şekkür ederim,» dedi. Hâlâ o şaşılacak teknikle kazaklının burnunu 
tutuyordu. Brian adamın sıkı şmış burun deliklerinin birinden ince bir kan 
sızdı ğını farketti. 
Nick kazaklı adamı kendine daha da çekerek sanki bi r sır açıklayacakmı ş gibi 
dostça bir tavırla konu şmaya ba şladı. «Bay Gaffney sana refakat edecek. Ana 
salona varır varmaz, bir koltu ğa otur, kemerini de gövdenin ortasına sıkıca 
bağla, tamam mı, benim ukala dostum. Daha sonra, kapta n pilotumuz bir da ğa, bir 
binaya ya da bir ba şka uça ğa çarpma tehlikesi olmadı ğını anladı ğı zaman 
durumumuzu uzun uzadıya görü şme fırsatını bulabiliriz. Ancak şimdilik senin 
yardımına ihtiyacımız yok. Sana söylediklerimin hep sini de anladın mı?» 
Kazaklı adam öfke ve can acısıyla inledi. 
«Anladıysan lütfen ba ş parma ğını havaya kaldır.» 
Adam ba ş parma ğını kaldırdı. Brian adamın tırna ğına güzelce manikür yapılmı ş 
oldu ğunu farketti. 
Nick, «Güzel,» dedi. «Bir şey daha var. Burnunu bıraktı ğımda intikam alma 
iste ğine kapılabilirsin. Böyle hissetmene hiçbir diyece ğim yok. Ama kendini bu 
duyguya kaptırman çok büyük bir hata olur. Şunu hatırlamanı istiyorum: Burnuna 
yaptı ğımı testislerine de kolaylıkla yapabilirim. Hatta o nları öylesine kıvırıp 
bükerim ki, seni bıraktı ğım zaman kabinde çocukların uçakları gibi fırıl fır ıl 
dönerek uçarsın. Şimdi Bay...» Soru sorarmı ş gibi kırmızı gömlekli adama baktı. 
O da, «Gaffney,» diye tekrarladı. 
«Evet, Gaffney. Tamam. Affedersin. Şimdi Bay Gaffney'le gitmeni istiyorum. 
Đtiraz etmeyeceksin. Misilleme yapmak gibi bir şeye de kalkı şmayacaksın. Hatta 
bir tek kelime söyledi ğin takdirde kendini şimdiye dek bilmedi ğin bir azaplar 
dünyasını incelerken bulursun. Bunu anlıyorsan ba ş parma ğını kaldır.» 
Kazaklı adam ba ş parma ğını öyle heyecanla salladı ki, bir an diyaresi olan  bir 
oto-stopçuya bile benzedi. 
Nick, «Pekâlâ,» deyip adamın burnunu bıraktı. 
Kazaklı adam gerileyerek Đngiliz'e baktı. Gözlerinde hem öfke hem de şaşkınlık 
vardı. Üzerine bir kova so ğuk su dökülmü ş bir kediye benziyordu Adamın öfkesi 
Brian'ı etkilemedi. Ama şaşkınlı ğı ona biraz acımasına neden oldu. 
Kazaklı adam elini burnuna götürerek yerinde olup o lmadı ğına baktı. Şimdi iki 
burun deli ğinden de ince bir kan sızıyordu. Parmaklarına kan b ula ştı, bu kanlara 
gözlerine inanamıyormu şçasına şaşkınlıkla baktı. Sonra a ğzını açtı. 
Don Gaffney, «Ben sizin yerinizde olsaydım buna kal kı şmazdım,» dedi. «Bu adam 
sözlerinde ciddi. Benimle gelmen daha iyi olur.» Ka zaklının kolunu tuttu. Adam 
bir an Gaffney'nin çeki ştirmesine kar şı koydu. A ğzını tekrar açtı. 
Uyuşturucu kullanmı ş gibi hareket eden genç kız, «Bu kötü bir fikir,» d iye 
mırıldandı. 
Kazaklı a ğzını kapatarak Gaffney'nin onu birinci mevkinin dib ine do ğru 
sürüklemesine izin verdi. 
O sırada Nick'in adama kar şı duydu ğu öfke sönmü ştü bile. Pencerelerin birinden 
dı şarı.bakıyordu. «Galiba Rocky da ğlarının yukarısındayız. Güvenli bir 
yükseklikten uçtu ğumuz da anla şılıyor.» 
Brian da dı şarı bir göz attı. Evet, gerçekten de Rocky'lerin üz erinde 
uçuyorlardı. Manzaraya bakılırsa da ğ dizisinin tam ortasında bir yerdelerdi. 
Pilot on bin be ş yüz metre yükseklikten uçtuklarını tahmin etti. Me lanie 
Trevor'un söyledi ği gibi. Onun için durumları iyiydi... Yani şimdilik. 
Brian, «Haydi,» dedi. « Şu kapıyı kırmama yardım et.» 
Nick yanına gelip kapının önünde durdu. «Operasyonu n bu bölümüne ben komuta 
edebilir miyim, kaptan? Bu konuda biraz deneyimim v ar.» 
Brian, «Aman buyur,» dedi. Bir yandan da, Nick Hope well burun kıvırma ve kapı 
kırma deneyimlerini nasıl elde etti acaba, diye ken di kendine soruyordu. 
Herhalde onunki uzun bir hikâye. 
Nick, «Kilidin ne kadar sa ğlam oldu ğunu anlarsak yararı olur,» dedi. «Kilide 
fazla şiddetle vurdu ğumuzda pilot kabinine çok hızlı dalabiliriz. Çarpma mam 
gereken bir şeyin üzerine devrilmek hiç ho şuma gitmez.» 
Brian gerçe ği söyledi. «Açıkçası bunu bilmiyorum. Ama kilidin p ek sa ğlam 
oldu ğunu da sanmıyorum.» 



Nick, «Pekâlâ,» diye mırıldandı. « Şimdi bana do ğru dön. Sa ğ omzun kapıya do ğru 
olacak. Benim de sol omzum.» 
Brian, Đngiliz’in iste ğini yerine getirdi. 
«Şimdi saymaya ba şlıyorum. Üçe geldi ğimde ikimiz de aynı anda kapıya omzumuzla 
vuraca ğız. Bunu yaparken dizlerini bük. Kapının a şağısına vurursak kilit daha 
çabuk kırılır. Kapıya olanca gücünle vurma. Ortalam a bir güç uygula. Yeterli 
olmazsa yeniden deneyebiliriz. Anladın mı?» 
«Anladım.» 
Biraz kendine gelmi ş gibi olan kız, «Herhalde kapının anahtarını paspas ın 
altında bırakmıyorlar,» dedi. «Ya da buna benzer bî r şey yapmıyorlar. Öyle de ğil 
mi?» 
Nick şaşkınlıkla ona baktı, sonra da Brian'a döndü. «Gerçek ten de anahtarı bir 
yere bırakmı ş olabilirler mi?» 
Kaptan Pilot, «Hayır,» der gibi ba şını salladı. «Korkarım bu imkânsız. 
Kilitlenmesi teröristlere kar şı alınan bir önlem.» 
Nick, «Tabii ya,» dedi. «Tabii.» Kıza bakıp göz kır ptı. «Ama yine de kafanı 
kullandın.» 
Kız ona şaşkın şaşkın gülümsedi. 
Nick, Brian'a döndü. «Hazır mısın?» 
«Hazırım.» 
«Pekâlâ. Bir... iki... üç!» 
Đkisi birden aynı anda dizlerini bükerek kapıya yükl endiler ve kapı şaşılacak 
bir kolaylıkla açılıverdi. Servis yeriyle pilot kab ini arasında alçak bir e şik 
vardı. Brian'ın aya ğı buna takıldı. Az kalsın yanlamasına içeri yuvarla nıyordu. 
Ama Nick onu omzundan yakaladı, Đngiliz bir kedi kadar çevikti. 
Sonra kendi kendine konu şurmuş gibi, «Tamam,» dedi. « Şimdi neyle kar şı kar şıya 
oldu ğumuzu anlamaya çalı şalım mı?» 
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Pilot kabini bo ştu. Brian içeri bakarken tüyleri diken diken oldu. Bir 767'nin 
iç seyir sistemine verilmi ş bilgilere dayanarak otopilotla binlerce mil yol 
alabildi ğini bilmek iyi bir şeydi. Tanrı da Brian’ın kaç mil uçtu ğunu biliyordu. 
Ama iki bo ş koltu ğa bakmak bamba şkaydı. Kaptan pilotu donduran da bu oldu. Tüm 
meslek ya şamı boyunca uçu ş sırasında bo ş bir koltuk hiç görmemi şti. 
Ve i şte şimdi görüyordu. Pilot kontrolleri kendi ba şlarına hareket ediyor, 
uça ğın Boston rotasında kalması için gerekli o çok ince  düzeltmeleri 
yapıyorlardı. Panel ye şildi. Uça ğın durumunu gösteren kadrandaki iki küçük kanat 
yapay ufkun üzerinde dümdüz duruyorlardı. Đleriye do ğru meyilli iki küçük 
pencerenin ötesinde sabahın bu erken saatlerinde mi lyarlarca yıldız ı şıldıyordu. 
Genç kız usulca, «Vay vay vay...» diye mırıldandı. 
Nick de aynı anda, «Vay be,» dedi. « Şuraya bak, ahbap.» Pilot koltu ğunun sol 
yanındaki servis masasının üzerinde duran yarısına kadar kahve dolu fincanı 
i şaret etti. Bunun yanında da iki lokması koparılmı ş bir Danimarka çöre ği 
duruyordu. Brian aniden gördü ğü rüyayı hatırlayarak şiddetle titredi. 
Sonra, «Her şey çok çabuk olmu ş,» dedi. «Ne olduysa... şuraya bak... şuraya.» 
Önce pilotun koltu ğunu, sonra da yardımcı pilotunkini i şaret etti. Kontrolların 
ı şı ğında iki kol saati parlıyordu. 
Arkalarından biri, «Saat istiyorsanız,» dedi. « Đstedi ğinizi seçebilirsiniz. 
Arkada tonlarla saat var.» Brian omzunun üzerinden baktı ğında Albert Kaussner 
orada duruyordu. Ti şörtü ve ba şındaki küçük siyah kepiyle derli toplu ve çok da 
genç gözüküyordu. Yanında ise eski spor ceketli bey  vardı. 
Nick, «Gerçekten mi?» diye sordu. Đlk kez so ğukkanlılı ğını kaybetmi ş gibiydi. 
Albert, ekledi. «Saatler, mücevherler, gözlükler ve  cüzdanlar. Ama i şin en garip 
yanı... di ğer şeyler. Onlar bana insanların içlerinden çıkmı şlar gibi geliyor. 
Kalp pilleri ve ameliyatlarda kullanılan çiviler gi bi şeyler.» 
Nick, Brian Engle'a baktı. Rengi iyice uçmu ştu. «Aslında ben de o kaba ve geveze 
dostumuz gibi dü şünüyordum. Yani... ben uyurken uça ğın bir nedenle yere 
indi ğini. Ve mürettebatla yolculardan ço ğunun inerek uzakla ştıklarını.» 



Brian, «Uçak alçalmaya ba şladı ğı an uyanırdım,» diye açıkladı. «Bir alı şkanlık 
bu.» Gözlerini bo ş koltuklardan, yarısı içilmi ş kahve fincanından ve ısırılmı ş 
Danimarka çöre ğinden alamıyordu. 
Nick ba şını salladı. «Normal ko şullarda ben de böyle dü şünürdüm. O yüzden bana 
verilen içkiye bir ilaç katılmı ş oldu ğuna karar verdim.» 
Brian, «Kimse benim içkime ilaç karı ştırmadı,» dedi. «Çünkü ben hiçbir şey 
içmedim.» 
Albert atıldı. «Ben de öyle.» 
Brian, «Zaten uçak biz uyurken bir yere inmi ş ve tekrar havalanmı ş olamaz,» diye 
açıkladı. «Bir uçak otopilotla ilerleyebilir. Conco rde otopilotla ini ş de 
yapabilir. Ama uça ğı havalandırmak için kesinlikle insan gerekir.» 
Nick, «Demek hiçbir yere inmedik?» dedi. 
«Öyle.» 
«O halde bütün bu insanlar nereye gittiler, Brian?»  
«Bilmiyorum.» Brian ilerleyerek pilot yerine geçti.  
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Brian seyir görevlisinin defterini aldı. Hızı göste ren kadrana baktıktan sonra 
çabucak hesap yaptı. Sonra kulaklıkları taktı. 
«Denver Merkezi, burası American Pride 29. Tamam.» Düğmeyi çevirdi... ama hiçbir 
şey duymadı. Hiçbir şey. Ne parazit, ne konu şma, ne alan kontrolü, ne de di ğer 
uçaklar. Dü ğmeyi yeniden çevirdi. «Denver Merkezi, lütfen konu şun. Burası 
American Pride 29. Tekrarlıyorum. American Pride. B ir sorunumuz var. Denver, bir 
sorunumuz var.» 
Düğmeyi alıcıya getirdi. Dinledi. 
Sonra Albert Kaussner'in yüre ğinin korkuyla çırpınmasına neden olan bir şey 
yaptı. Avucuyla kontrol paneline, telsiz aygıtının hemen a şağısına vurdu. Boeing 
767 yüksek bir tekni ğin ürünüydü. Böyle bir uçakta aygıtları çalı ştırmak için bu 
tür bir yönteme ba şvurulmazdı. insan ancak eskiciden bir dolara aldı ğı modası 
geçmi ş radyoyu çalı ştırmak için böyle yapardı. 
Brian tekrar Denver Merkeziyle ba ğlantı kurmaya çalı ştı. Ve yine yanıt alamadı. 
Hiçbir ses çıkmıyordu. 
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Brian o ana kadar şaşkın şaşkın ve sersem sersem dola şmıştı. Ama şimdi korkmaya 
başlıyordu. Đyice korkmaya. Aslında o ana dek korkacak zaman bul amamıştı. Ke şke 
hâlâ öyle olsaydı... diye dü şünüyordu ama durum de ği şmişti. Brian telsizin imdat 
bandını bularak yeniden denedi. Yine bir yanıt alam ıyordu. Özel uçak 
pilotlarının kullandıkları dalgayı denedi. Dikkatle  dinledi. Ama en hafif bir 
ses duyamadı. Oysa özel uçak pilotları durmadan kon uşurlardı. 
Brian yeniden imdat bandını denedi. «Denver, konu ş! Hemen konu ş! AP 29! 
Kahretsin! Bana cevap ver!» 
Nick onun omzuna dokundu. «Yava ş, ahbap.» 
Brian tela şla, «Köpekler havlamıyor!» diye ba ğırdı. «Bu imkânsız ama durum 
böyle! Tanrım, ne oldu? Nükleer sava ş mı çıktı?» 
Nick tekrarladı. «Yava ş. Kendine gel, Brian. Ve bana, 'Köpek havlamıyor,' 
dedi ğin zaman ne demek istedi ğini söyle.» 
Brian ba ğırdı. «Denver Merkezini kastediyorum! O köpe ği! Đmdat bandını 
kastediyorum! O köpe ği! Özel uçakların kullandı ğı dalgayı kastediyorum! Ben 
şimdiye kadar...» Ba şka bir dü ğmeyi çevirdi. « Đşte bu orta dalga. Şimdi hepsinin 
de sıcak bir kaldırımda zıplayan kurba ğalar gibi vıraklamaları gerekirdi. Ama 
bir fısıltı bile duyulmuyor.» Bir ba şka dü ğmeye uzandı. Sonra da ba şını 
kaldırarak ona iyice yakla şmış olan Nick'le Albert Kaussner'e baktı. «Denver'den 
i şaret sinyalleri gelmiyor.» 
«Yani?» 
«Yani telsizim çalı şmıyor. Denver'den de yanıt gelmiyor. Ama panele bak arsan her 
şey yolunda. Saçma bu. Öyle olması gerekir.» Brian'ı n kafasında korkunç bir 
düşünce belirmeye ba şladı. Tıpkı bir nehrin yüzeyine çıkan suda şi şmiş bir 



cesede benziyordu bu. «Hey, delikanlı... pencereden  bir baksana. Sol 
taraftakinden. Bana ne gördü ğünü söyle.» 
Albert Kaussner uzun bir süre pencereden dı şarı baktı. «Hiçbir şey görmüyorum. 
Hiçbir şey. Sadece Rocky da ğlarının son etekleri ve ovaların ba şlangıcı.» 
«Hiç ı şık yok mu?» 
«Yok.» 
Brian aya ğa kalktı. Bacaklarının bütün gücü kesilmi şti. Uzun bir süre gözlerini 
yere dikip öylece durdu. 
Sonunda Nick Hopewell usulca, «Denver ortadan kaybo ldu, de ğil mi?» diye sordu. 
Brian seyir uzmanının defterine ve paneldeki göster gelere göre o anda Denver'in 
yetmi ş kilometre kadar güneyinde olmaları gerekti ğini biliyordu... Ama a şağıda 
sadece kapkaranlık bir ova uzanıyordu. Sonunda, «Ev et,» dedi. «Denver ortadan 
kayboldu.» 
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Bir an derin bir sessizlik oldu. Sonra Nick, Albert , eski spor ceketli adam ve 
genç kıza döndü. Bir anaokulu ö ğretmeni gibi ellerini hızla birbirine vurdu. 
Konuşmaya ba şladı ğında yine bir ö ğretmenden farkı yoktu. «Pekâlâ, çocuklar! 
Artık yerlerinize dönün. Burada biraz sessizlik ger ekiyor.» 
Kız haklı olarak, «Zaten sesimiz çıkmıyordu ki,» di ye itiraz etti. 
Eski spor ceket giymi ş olan yolcu, «Bu centilmen biraz yalnız kalmaları 
gerekti ğini kastediyor sanırım,» dedi. Kültürlü bir adam gi bi konu şuyordu. Ama 
yumuşak bakı şlı, endi şeli gözlerini Brian'a dikmi şti. 
Nick ba şını salladı. «Evet, ben de bunu kastettim. Lütfen.»  
Adam alçak sesle, «Kendini toplayabilecek mi?» diye  sordu. «Çok sarsılmı şa 
benziyor.» 
Nick güvenle, «Evet,» dedi. «Kendini toplayacak. Be n bunu sa ğlayaca ğım.» 
Adam di ğerlerine döndü. «Haydi, gelin, çocuklar.» Bir kolun u kızın, di ğerini de 
Albert'in omzuna attı. «Arkaya gidip oturalım. Pilo tumuzun i şi var.» 
Brian hâlâ telsizle etrafı ara ştırıyordu. Ama bunun bir yararı yoktu. Denver'in 
sesi çıkmıyordu. Colorado Springs ve Omaha'nın da ö yle. Sanki hepsi yeryüzünden 
silinmi şti. Brian terlerin yanaklarından gözya şları gibi aktıklarını 
hissediyordu. Gömle ği sırtına yapı şmıştı. Herhalde bir domuz gibi kokuyorum ya 
da... diye dü şündü. Sonra birden aklına bir şey geldi. Hemen askeri uçakların 
kullandıkları dalgayı buldu. «Hava Kuvvetleri Kontr olü! Hava Kuvvetleri 
Kontrolü! Burası American Pride 29. Bir sorunumuz v ar. Büyük bir sorun. Beni 
duyuyor musunuz? Tamam.» 
Ama yine cevap alamadı. 
Brian o zaman kafasının derinliklerinde bir şeyin kaymaya ba şladı ğını hissetti. 
Kafasındaki o örgütlenmi ş dü şüncelerden olu şan yapı sanki kapkaranlık bir 
uçuruma do ğru kayıyordu. 
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Nick Hopewell aynı anda boynuna yakın bir yerden om zunu kavradı. Brian irkildi. 
Az kalsın ba ğırıyordu. Ba şını çevirdi. Nick yüzünü ona iyice yakla ştırmı ştı. '- 
Şimdi de benim burnumu yakalayarak kıvırmaya ba şlayacak, diye dü şündü Brian. 
Ancak Đngiliz öyle bir şey yapmadı. Gözlerini ona dikip hafif ama heyecanlı  bir 
sesle konu şmaya ba şladı. «Gözlerindeki ifadenin farkındayım, dostum...  Ama bunu 
anlayabilmek için suratına bakmama gerek yok. Sesin den anla şılıyor... Koltukta 
öyle oturu şundan da. Şimdi beni dinle. Đyi dinle, pani ğe izin yok!» 
Đngiliz’in mavi gözleri Brian'ı dondurmu ştu sanki. Nick'e öylece bakakaldı. 
«Beni anlıyor musun?» 
Brian konu şmak için çabaladı. «Pani ğe kapılanlar bu meslekte tutunamazlar, 
Nick.» 
Đngiliz, «Bunu biliyorum,» dedi. «Ama bu ola ğanüstü bir durum. Ve şunu da 
unutmaman gerekiyor: Bu uçakta on iki ya da daha fa zla yolcu var. Görevin de her 
zamankinden farklı de ğil. Onları sa ğsalim yere indirmek.» 
Brian, «Bana görevimi hatırlatman gerekmiyor,» diye  homurdandı. 



Nick, «Korkarım gerekiyordu,» dedi. «Ama neyse ki a rtık eskisinden yüzde yüz 
daha iyi gözüküyorsun. Baya ğı rahatladım.» 
Brian kendini gerçekten daha iyi hissetmeye ba şlamı ştı. Biraz da titrek bir 
sesle, «Sen ne i ş yapıyorsun, Nick?» diye sordu. 
Đngiliz ba şını arkaya atarak güldü. « Đngiliz Elçili ğinde ata şeyim, dostum.» 
«Haydi oradan!» 
Nick omzunu silkti. « Đyi ya... Yanımdaki belgeler de öyle yazıyor. Bence bu 
yeterli sayılır sanırım. Gerekti ğinde o belgelere 'Majestelerinin Emiri' diye de 
ekleyebilirler. Ben düzeltilmesi gereken şeylerle ... onları düzeltirim. Ve şu 
anda da seninle ilgilenmem şart.» 
Brian alındı. «Sa ğol. Ama ben kendimdeyim.» 
«Pekâlâ. Şimdi... ne yapacaksın? A şağıdan sinyal almadan bir şeyler 
başarabilecek misin? Di ğer uçaklarla çarpı şmaktan kaçınabilecek misin?» 
Brian, «Bu paneldeki aletlerle yolumu rahatlıkla bu labilirim,» dedi. «Di ğer 
uçaklara gelince...» Radarı i şaret etti. «Bu aygıt havada bizden ba şka hiç kimse 
olmadı ğını iddia ediyor.» 
Nick usulca, «Ama yine de olabilir,» diye belirtti.  «Belki radar ve telsiz 
çalı şmıyor. Hiç olmazsa şimdilik. Az önce nükleer sava ştan söz ettin, Brian. 
Bence kar şılıklı nükleer bomba atsalardı, bundan haberimiz" o lurdu. Ama tabii bu 
bir kaza olmadı ğı anlamına da gelmez. 'Elektromanyetik püls' denile n fenomenin 
ne oldu ğunu biliyor musun?» 
Brian bir an Melanie Trevor'u dü şündü. Kız Mojave Çölünün yukarısında Kuzey 
I şıklarının görüldü ğünden söz etmi şti. Acaba sorun bu mu, diye dü şündü. Havayla 
ilgili garip bir fenomen? Evet, olabilir. Ama neden  hiç parazit duyamıyorum? 
Neden radar ekranında dalgalanmalar yok? Ayrıca... yüz elli, iki yüz yolcunun 
kaybolmasına Kuzey I şıklarının yol açtı ğını da sanmıyorum. 
Nick, «Evet?» dedi, 
Brian sonunda, «Harika bir tamircisin, Nick,» diye mırıldandı. «Ama bu durumun 
elektromanyetik püls'lerle ilgisi oldu ğunu sanmıyorum. Baksana bütün aletler 
kusursuz çalı şıyor.» 
«Ya... Boston'a kadar gitmek niyetinde misin?» 
Brian, artık panikten kurtulmu ş, kendine güvenini kazanmı ştı. Bu uça ğın kaptanı 
artık benim... Ve önemli olan da bu. Aslında bana b unu daha ba şlangıçta 
hatırlatmalıydın, dostum. O zaman bo şuna çabalamazdık. Sonra Đngiliz'e döndü. 
«Aşağıda, ülkede ya da bütün dünyada neler oldu ğunu bilmeden yolumuza devam 
etmek mi? Hayır, olamaz.» 
«O halde nereye gidiyoruz? Yoksa bu konuyu dü şünmek için zamana mı ihtiyacın 
var?» 
Pilotun böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Artık neler yapması gerekti ğini 
biliyordu. «Bence yolcularla konu şmanın zamanı geldi. Yani geride kalan birkaç 
ki şiyle.» Mikrofona uzandı. 
Aynı anda ikinci mevkide uyuyan kabak kafalı adam b aşını içeri uzattı. «Lütfen 
bana bu uça ğın mürettebatına ne oldu ğunu açıklar mısınız? Güzelce uyudum... Ama 
artık ak şam yemeği yemek istiyorum...» 
 
10 
 
Dinah Bellman kendini çok daha iyi hissediyordu. Et rafında ba şkalarının olması 
içini rahatlatıyordu. Laurel Stevenson, Albert Kaus sner ve adının Robert Jenkins 
oldu ğunu söyleyen eski spor ceketli adamla birlikte otur uyordu. 
Jenkins, « Şimdiye kadar kırktan fazla polisiye roman yazdım,» diye açıklamı ştı. 
«Şimdi de, bu tür roman meraklılarına konferans verme k için Boston'a gidiyorum.» 
Sonra da eklemi şti. «Ama şimdi yazmaya cesaret edemeyece ğim kadar ola ğanüstü bir 
esrarla kar şı kar şıyayım.» 
Dört yolcu orta bölümde, salonun ön tarafında oturu yorlardı. Kazaklı adam biraz 
daha geride, sancak tarafındaki bir koltuktaydı. Bu rnuna mendilini bastırmı ştı. 
Oysa kanama birkaç dakika önce durmu ştu. Yalnız ba şına oturan genç adam 
öfkesinden çıldırıyordu adeta. Onun yakınında otura n Don Gaffney kaygıyla onu 
inceliyordu. Gaffney bir tek kez onunla konu şmaya çalı şmış ve adını sormu ştu. 
Ama o, buru şuk mendilinin üzerinden müthi ş bir öfkeyle bakmakla yetinmi şti. 
Tabii Gaffney de ondan sonra herhangi bir şey sormaktan kaçınmı ştı. 



Laurel yalvarırcasına, «Burada ne oldu ğunu biraz olsun bilen yok mu?» diye 
sordu. «Yarın tatilime ba şlıyorum. On yıldan beri ilk kez tatil yapaca ğım. Ve şu 
başımıza gelenlere bakın.» 
Bu sözleri söyledi ği sırada Albert ona bakıyordu. Kadının, «On yıldan beri ilk 
kez derken,» gözlerini yana do ğru kaydırdı ğını ve kirpiklerini birkaç defa 
kırpı ştırdı ğını farketti. Ve birdenbire, bu hanım yalan söylüyo r, diye dü şündü. 
Bir nedenle yalan söylüyor. Laurel Stevenson'a daha  dikkatle baktı ama suratında 
yalan söyledi ğini belli eden bir ifade göremedi. Otuzuna basmak ü zereydi. (Ona 
göre orta ya ş otuzda ba şlıyordu.) Kadının güzelli ği kayboluyordu. Pek yakında 
silik sönük bir tip olup çıkacaktı. Şu anda yanakları da kızarmı ştı. Albert o 
yalanı niçin söyledi ğini bilmiyordu. Ama Laurel Stevenson bu yüzden bira z 
canlanmı ş ve eski güzelli ğine kavu şmuştu. 
Albert, bu kadın sık sık yalan söylüyor olmalı, diy e dü şündü. Sonra o ya da bir 
başkası Laurel'e yanıt veremeden yukarıdaki hoparlörle rden Brian’ın sesi 
yükseldi. 
«Sayın bayanlar ve baylar, ben kaptan pilotunuzum.»  
Kazaklı homurdandı. «Haydi oradan!» 
Gaffney ba ğırdı. «Kes sesini!» 
Kazaklı adam ona şaşkınlıkla baktı ve sustu. 
Brian konu şmasını sürdürdü. «Bildi ğiniz gibi şu anda ola ğanüstü bir durumla 
kar şı kar şıyayız. Bunu size açıklamama gerek yok. Etrafınıza bakarsanız ne demek 
istedi ğimi anlayacaksınız.» 
Albert, «Ben hiçbir şeyi anlayamıyorum...» diye mırıldandı. 
Brian, «Size ö ğrendi ğim bazı şeyleri açıklamak istiyorum. Korkarım bunlar sizi 
sevindirmeyecek. Ama beraber oldu ğumuza göre mümkün oldu ğunca açık konu şmaya 
çalı şaca ğım. Yerle ba ğlantı kurmam imkânsız. Be ş dakika önce uçaktan Denver'in 
ı şıklarını kolaylıkla görmemiz gerekirdi. Ama göremed ik. Şu anda ancak bir tek 
sonuca razı olabilirim, o da a şağılarda biri elektrik faturasını ödemeyi unuttu. 
Ve biraz daha bilgi edininceye kadar hepimizin de b u sonucu kabul etmesi daha 
iyi olur,» dedi ve sustu. 
Laurel, Dinah'nın elini tutuyordu. Albert deh şetle hafif bir ıslık çaldı. 
Polisiye roman yazarı Robert Jenkins ellerini bacak larına dayamı ş dalgın dalgın 
ilerideki bir noktaya bakıyordu. 
Brian, «Bütün bunlar kötü haberler,» diye konu şmasına yeniden ba şladı. « Đyi 
haber ise şu: Uçak hiçbir zarar görmedi. Bol yakıtımız var. Ve  ben bu tip 
uçakları hem kullanabilecek, hem de yere indirebile cek durumdayım. Herhalde 
hepiniz de benim gibi önce uça ğın indirilmesi gerekti ğini dü şünüyorsunuz. Bunu 
başarıncaya dek yapabilece ğimiz ba şka hiçbir şey yok: Ve bunun yapılabilece ğine 
inanmanızı istiyorum. «Size son olarak şunu söyleyece ğim: Maine eyaletinde, 
Bangor kentine inece ğiz.» 
Kazaklı adam yerinde hızla do ğrularak. «Neeee?» diye bö ğürdü. 
«Seyir aygıtlarımız gayet iyi çalı şıyor. Ama seyir sinyalleri için aynı şeyi 
söyleyemeyece ğim. Bu ko şullar altında Logan Havaalanına inmemeye karar verd im. 
Telsizle hiç kimseyle ba ğlantı kuramadım. Ne karada, ne de havada. Uça ğın 
telsizi çalı şıyor ama böyle bir durumda ona da güvenemiyorum. Ba ngor 
Uluslararası Havaalanının avantajlı yanları şunlar: Oraya denizden de ğil, kara 
üzerinden daha kolay yakla şılıyor. Varı ş saatimiz olan 8.30'da hava trafi ği de 
fazla de ğil. Tabii e ğer hava trafi ği diye bir şey varsa... Birle şik Devletler'in 
Doğu Kıyısındaki en uzun pist eskiden Hava Kuvvetlerin e ait olan bu alanda. 
Đngiliz ve Fransız dostlarımız, New York'a ula şamadıkları zaman Concorde'larını 
oraya indiriyorlar.» 
Kazaktı adam olanca sesiyle, «BU SABAH SAAT DOKUZDA  PRU'DA ÇOK ÖNEMLĐ B ĐR ĐŞ 
TOPLANTISINA KATILACA ĞIM.» diye ba ğırdı. MAINE'DEK Đ ADĐ B ĐR HAVAALANINA ĐNMENĐ 
YASAKLIYORUM!» 
Dinah adamın sesini duyunca irkilerek büzüldü. Yana ğını Laurel Stevenson'un 
göğsüne dayadı. A ğlamıyordu ama şimdilik. 
Adam hâlâ bö ğürüyordu. «BEN Đ DUYUYOR MUSUN? ÖNEMLĐ B ĐR TAHVĐLAT SATI ŞI ĐÇĐN 
BOSTON'DA BĐR GÖRÜŞME YAPMAM GEREKĐYOR! VE BEN O TOPLANTIYA ZAMANINDA YET ĐŞMEK 
NĐYETĐNDEYĐM!» 
Laurel, «Lütfen» dedi. «Lütfen. Çocu ğu korkutuyorsun.» 



Adam ba şını çevirip Laurel'e baktı. Bakı şında ürkütücü bir ifade vardı. «ÇOCU ĞU 
KORKUTUYOR MUYUM? CEHENNEMĐN BUCAĞINDA KÜÇÜK BĐR HAVAALANINA ĐNECEĞĐZ VE SEN 
TUTMUŞ...» 
Gaffney yerinden fırladı. «Yerine otur ve sesini ke s! Yoksa yumru ğu patlatırım?» 
Aslında adamdan yirmi ya ş kadar büyüktü. Ama kilosu daha fazla, gö ğsü de daha 
geni şti. Kırmızı flanel gömle ğinin kollarını dirseklerine kadar sıvamı ştı. 
Yumruklarını sıktı ğında kollarındaki kaslar kabarıyordu. Onda emekliye  ayrılmak 
üzere olan bir keresteci hali vardı. 
Kazaklı adam üst duda ğını gererek di şlerini ortaya çıkardı. Köpe ği anımsatan bu 
ifade Laurel'i korkuttu. Acaba bu adam deli mi, diy e dü şündü. 
Adam, «Bu i şi yalnız ba şına yapamazsın, babalık,» dedi. 
«Zararı yok.» Konu şan ikinci mevki yolcusu olan kabak kafalı adamdı. « Sesini 
kesmezsen yumru ğu indirece ğim.» 
Albert Kaussner de bütün cesaretini topladı. «Ben d e öyle ahmak herif.» Bu 
sözleri söyler söylemez çok rahatladı. 
Adam etrafına bakındı. Yine dudakları gerilip geril ip gev şiyor ve yüzünde o 
köpeklere özgü ifade beliriyordu. «Anlıyorum. Anlıy orum. Hepiniz de bana 
kar şısınız. Çok güzel.» Yerine oturup yine sertçe etraf ındakilere baktı. «Ama 
Güney Amerika tahvilleriyle ilgili piyasayı bilseyd iniz...» Sözlerini 
tamamlamadı. Yanındaki koltu ğun kenarında bir kokteyl peçetesi duruyordu. Onu 
aldı. Sonra da çeki ştirmeye ba şladı. 
Gaffney, «Böyle olması gerekmiyor,» dedi. «Ben zali m biri olarak do ğmadım. Öyle 
olmak istedi ğim de yok.» Laurel onun nazikçe konu şmaya çalı ştı ğını ama yine de 
tetikte oldu ğunu dü şündü. Hatta belki de hâlâ öfkeliydi. Gaffney konu şmasını 
sürdürdü. «Gev şeyip rahatına bak. Đşin iyi yanını görmeye çalı ş. Herhalde 
havayolları biletinin parasını sana iade eder.» 
Kazaklı adam ona bir göz attı, sonra da kokteyl peç etesine baktı. Onu 
çeki ştirmekten vazgeçip şerit şerit yırtmaya ba şladı. 
Kabak kafalı adam sanki hiçbir şey olmamı ş gibi, «Mutfaktaki küçük fırının nasıl 
yakılaca ğını bileniniz var mı?» diye sordu. «Çok acıktım» 
Kimse kar şılık vermedi. 
Adam kederle, «Bilen oldu ğunu sanmıyordum,» dedi. «Uzmanlık ça ğı bu. 
Yaşanılmayacak, utanılacak bir ça ğ.» Dönerek ikinci mevkiye gitti. 
Laurel ba şını e ğip Dinah Bellman'a baktı ğında kızın kırmızı plastik çerçeveli, 
kara camlı gözlü ğünün gizledi ği gözlerinden ya şlar aktı ğını farketti. O anda 
geçici olarak kendi korku ve şaşkınlı ğını biraz olsun unuttu. Küçük kıza 
sarılarak, «A ğlama hayatım,» diye fısıldadı. «Adam sadece sarsıld ı, i şte o 
kadar. Ama şimdi daha iyi» Sonra da için için ekledi. E ğer orada oturup kâ ğıt 
peçeteyi şerit şerit yırtmak ve sanki ipnotize olmu şsun gibi davranmak 'daha 
iyi" diye tanımlanabilirse. 
Dinah fısıltıyla, «Korkuyorum,» dedi. «O adam hepim izin birer canavar oldu ğunu 
düşünüyor.» 
Laurel şaşaladı. «Hayır, sanmıyorum. Bu da nereden aklına gel di?» 
Dinah mırıldandı. «Bilmiyorum...» Bu kadından ho şlanmı ştı. Onun sesini ilk 
duydu ğu an hem de. Ama Laurel'e bir an kendisi de dahil h epsini o gürültücü 
adama bakarken gördü ğünü açıklayacak de ğildi. O gürültücü adamın içine 
girivermi şti. Adamın adı Bay Tooms ya da Bay Tunney veya böyl e bir şeydi. Ve 
hepsi de ona bencil, kötü gulyabaniler gibi gözükmü şlerdi. 
Ama Laurel'e böyle bir şey söylerse Dinah'nın delirmi ş oldu ğunu sanabilirdi. O 
yüzden sesini çıkarmadı. 
Laurel kızı yana ğından öptü. Dinah'nın yüzü ate ş gibiydi. «Korkma, hayatım. Uçak 
güzel güzel uçuyor. Bunu hissetmiyor musun? Birkaç saat sonra yere inecek ve 
yine güvende olaca ğız.» 
«Bu çok iyi. Ama ben Vicky teyzemi istiyorum. Sence  nerede olabilir?» 
Laurel, «Bilmiyorum, yavrum,» dedi. «Ke şke bilseydim.» 
Dinah yine o gürültücü adamın gördü ğü suratları dü şündü. Kötü suratlar. Hain 
suratlar. Adam onu gözleri iri kara camların arkası nda gizli, domuz suratlı bir 
bebeğe benzetmi şti. Dinah bo ğuk bo ğuk hıçkırarak a ğlamaya ba şladı. Laurel'in 
kalbi sızlamı ştı. Kıza sarıldı. Birkaç dakika sonra o da a ğlıyordu. Dinah az 
sonra biraz sakinle şti. Laurel, Albert'e baktı ğında onun da gözlerinin nemlenmi ş 



oldu ğunu farketti. Kadının baktı ğını farkeden delikanlı gözlerini hemen tela şla 
ellerine dikti. 
Dinah, «Galiba a ğlamanın yararı yok,» diye mırıldandı. 
Laurel, «Evet, galiba öyle,» dedi. «Neden uyumayı d enemiyorsun, Dinah?» 
Kız üzüntüyle içini çekti. «Uyuyabilece ğimi sanmıyorum. Daha önce uyuyordum.» 
Laurel içinden, bana bunu anlatsana, dedi. 
Ve uçak yoluna devam etti. 
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Robert Jenkins ansızın, «O küçük kız bir saat kadar  önce ilginç bir şey 
söyledi,» dedi. 
O arada Dinah uykuya dalmı ştı. Albert Kaussner de uyukluyordu. Belki de 
Tombstone kasabasına dönmek için. Keman kutusunu ra ftan alıp kuca ğına koymu ştu. 
Doğrularak, «Ha?» diye mırıldandı. 
Jenkins, «Affedersin,» dedi. «Uyuyor muydun?» 
«Hayır. Uyanı ğım.» Albert sözlerini do ğrulamak için kanlanmı ş iri gözleriyle 
Jenkins'e baktı. Gözlerinin altında mor lekeler bel irmi şti. «Kız ne dedi?» 
«Miss Stevenson'a uyuyamayaca ğını söyledi. 'Daha önce uyuyordum,' dedi. Daha 
önce.» 
Albert, Dinah'ya bir göz attı. «Eh, yine uyuyor.» 
«Biliyorum. Ama önemli olan bu de ğil, o ğlum. Hiç de ğil.» 
Albert, Bay Jenkins'e, Mississippi'nin Batısındaki En Hızlı Silah Çeken Musevi 
As Kaussner'in kendine 'o ğlum' diye hitap edilmesinden ho şlanmadı ğını 
belirtecekti! Ama sonra bunu... şimdilik yapmamaya karar verdi. «O halde önemli 
olan nedir?» 
«Ben de uyuyordum. Kaptan pilotumuz... yani asıl pi lotumuz 'S ĐGARA ĐÇMEYĐN' 
panosunun ı şı ğını daha söndürmeden içim geçti. Ben her zaman böyl eyimdir. 
Trenler, otobüsler, uçaklar... motorları çalı şır çalı şmaz ben de dalar giderim. 
Ya sen, o ğlum?» 
«Ya ben ne?» 
«Sen de uyuyor muydun? Uyuyordun, öyle de ğil mi?» 
«Şey, evet.» 
«Hepimiz de uyuyorduk. Kaybolan yolcu ve mürettebat ın hepsi de uyanıktı.» 
Albert bu konuyu dü şündü. « Şey... Belki.» 
Jenkins adeta ne şeyle, «Saçmalama,» dedi. «Ben ekmek parası kazanmak  için 
polisiye romanlar yazıyorum. Tümdengelim benim bütü n ya şamım denilebilir. O 
insanlar ortadan kayboldu ğu sırada biri uyanık olsaydı avaz avaz haykırmaz 
mıydı? Ba ğırarak bizi uyandırmaz mıydı?» 
Albert dü şünceli bir tavırla ba şını salladı. «Evet, öyle sanırım. Sadece en 
gerideki adam dı şında. Onu hava saldırısının ba şladı ğını belirten sirenler bile 
uyandıramaz.» 
«Pekâlâ. Onun dı şında, diyelim. Ama hiç kimse ba ğırmadı. Öyle de ğil mi? Ve hiç 
kimse geride kalan bizlere ne oldu ğunu açıklayacak bir ipucu bırakmadı, i şte ben 
de bu yüzden şu sonuca vardım: Sadece uyanık yolcular götürüldü. Tabii 
mürettebat da.» 
«Evet. Belki.» 
«Endi şeli görünüyorsun, o ğlum. Yüzündeki ifadeden, bu fikir çok ho ş ama buna 
yine de aklım yatmıyor' diye dü şündüğün anla şılıyor. Bunun nedenini sorabilir 
miyim? Neyi atladım?» Aslında Jenkins'in hiç bir şeyi atlamadı ğından emin oldu ğu 
belliydi. 
Albert dürüstçe, «Bilmiyorum,» dedi. « Şimdi kaç ki şiyiz? On bir ki şi mi?" 
«Evet. Dipteki.... komaya girmi ş gibi yatan adamı da sayarsak tam on bir 
ki şiyiz.» 
«Siz haklıysanız daha kalabalık olmamız gerekmez mi ydi?» 
«Neden?» 



Albert birdenbire sustu. Aklına çocuklu ğunda dinledi ği bir hikâye gelmi şti. 
Tanrının kara sabah mele ğinin intikam aldı ğı firavunun hikâyesi. Şimdi 
gözlerinin önünde korkunç bir sahne vardı. Melek uç akta dola şarak yolcuları 
birer birer topluyordu. Ama neden, diye dü şündü. Neden? Ve titredi. 
«Albert?» Bay Jenkins'in sesi sanki çok uzaklardan geliyordu. «Albert, iyi 
misin?» 
«Evet. Sadece dü şünüyordum.» Hafifçe öksürdü. «Uyuyan bütün yolcular  geride 
bırakıldıysalar, o zaman altmı ş ki şi kadar olmamız gerekirdi. Hatta daha fazla. 
Yani ne de olsa bu gece uça ğı.» 
«Oğlum, sen hiç...» 
«Beni Albert diye ça ğırabilir misiniz, Bay Jenkins. Adım bu.» 
Yazar, delikanlının omzuna vurdu. «Affedersin. Üzgü nüm. Gerçekten. Sana tepeden 
bakmak niyetinde de ğildim. Sadece çok sarsıldım. Ve ben sarsıldı ğım zaman hemen 
kabu ğuma çekilirim... Tıpkı bir kaplumba ğa gibi. Ama benim kabu ğum polisiye 
romanlardan olu şur. Galiba şimdi de Philo Vance rolündeydim. O bir dedektif. 
Usta bir dedektif. Onu artık çoktan ölmü ş olan S.S. Van Dine yaratmı ştı. 
Herhalde o kitapları hiç okumadın. Son zamanlarda p ek okuyan yok zaten. Çok 
yazık. Neyse... Özür dilerim.» 
Albert sıkılmı ştı. «Rica ederim.» 
«Sen Albert'sin ve bundan sonra da Albert olarak ka lacaksın... Az önce sana hiç 
gece yolculu ğu yapıp yapmadı ğını soracaktım.» 
«Hayır. Şimdiye dek kıtanın bir yanından di ğerine hiç uçmadım.» 
«Ben uçtum. Hem de kaç defa. Ve birkaç kez çok uyku m oldu ğu halde bu iste ğime 
inatla direndim. Bir süre mahsus uyumadım. Özellikl e daha gençken. O zamanlar bu 
yolculuklar daha gürültülü olurdu. « Şimdi... şunu demek istiyorum. Bu tür gece 
uçu şlarında yolculardan pek azı hemen uyur... Yani ilk saatlerde uyuyan pek 
yoktur. Sonra hemen herkes uykuya dalar. Ama önce b irçok kimse manzarayı 
seyreder, e şleri ya da yol arkada şlarıyla konu şur, bir iki içki içer...». 
Albert, «Yani yerlerine yerle şirler...» dedi. 
Jenkins ba şını salladı. «Kendilerine küçük birer yuva hazırlar lar. Pilot 
kabininin önündeki servis arabasını farkettin mi o ğ... Albert?» 
Delikanlı, «Evet, farkettim,» diye yanıt verdi. 
Jenkins'in gözleri parladı. «Evet. Tabii ya. Onu ya  farkedecektin ya da üzerine 
yuvarlanacaktın. Ama tekerlekli servis arabasına iy ice dikkat ettin mi?» 
«Sanmıyorum. Benim farketmedi ğim bir şeyi gördü ğünüze göre... » 
«Çevremizde olup biteni gözler de ğil, kafa farkeder, Albert. Tümdengelim 
konusunda e ğitilmi ş bir kafa. Ben bir Sherlock Holmes de ğilim. Ama arabayı 
durdu ğu dolaptan yeni çıkarmı ş olduklarını farkettim. Uçak kalkmadan önce 
yolcuların içtikleri içkilerin kadehleri de alt raf ta duruyordu. Bütün bunlardan 
şu sonucu çıkardım: Uçak kazasız belasız havalandı. Uçak belirli bir yüksekli ğe 
eri şti. Ve neyseki ondan sonra oto-pilot çalı ştırıldı. Kaptan pilot kemerlerin 
bağlanmasıyla ilgili uyarı panosunun ı şıklarını söndürdü. E ğer i şaretleri yanlı ş 
yorumlamıyorsam bu olay yolculu ğun ilk yarım saati içerisinde oldu. Yani gece 
birde. Panonun ı şıkları söndürüldü ğünde hostesler kalkıp ilk görevlerine 
başladılar. Yani yakla şık yüz elli ki şiye kokteyl verdiler. O arada pilot 
yükseklik ve rota konusunda otopilotu ayarladı. Bir kaç ki şi uykuya daldı. Yani 
biz, on bir ki şi. Geri kalanlardan bazıları belki kestiriyorlardı.  Ama uykuları 
olanlardan kurtulacak kadar derin de ğildi. Di ğerleri ise uyanıktılar.» 
Albert, «Yuvalarını hazırlıyorlardı,» dedi. 
«Evet! Yuvalarını hazırlıyorlardı!» Jenkins bir an durdu, sonra da biraz 
melodrama kaçan bir tavırla ekledi. «Ve sonra olan oldu!» 
«Olan nedir, Bay Jenkins?» diye sordu Albert. «Bu k onuda bir fikriniz var mı?» 
Jenkins uzun bir süre kar şılık vermedi. Sonra keyifsizce konu şmaya ba şladı. 
Albert o zaman Robert Jenkins'in o dramatik tavırla rına ra ğmen kendisi kadar 
korktu ğunu anladı. Yazar, «Kilitli oda esrarı tümdengelim yönteminin en katıksız 
halidir,» dedi. «Ben de bu türde birkaç roman yazdı m. Daha do ğrusu birçok şey 
yazdım. Ama açıkçası böyle bir olaya karı şaca ğım hiç aklıma gelmezdi.» 
Albert ona baktı ve söyleyecek bir şey bulamadı. Uçak kapalı bir oda 
sayılabilirdi. Belki burada cinayet de i şlenmi ş olabilirdi. Ama o zaman cesetler 
neredeydi? Cesetler neredeydi? Korku yeniden bacakl arından karnına do ğru sızmaya 



başladı. O zaman, kendimi hiç de ünlü silah şor As Kaussner gibi hissetmiyorum, 
diye dü şündü. Đlk kez oluyor bu. 
Jenkins alçak sesle konu şmasını sürdürdü. « Đş sadece uçakla ilgili olsaydı, bir 
senaryo yazabilirdim. Ne de olsa şu son yirmi be ş yıl ekmek paramı bundan 
çıkardım. Böyle bir senaryoyu dinlemek ister misin? » 
Albert, «Tabii,» dedi. 
«Pekâlâ. Diyelim ki 'Dükkân' gibi gizli bir resmi ö rgüt bir deney yapmaya karar 
verdi. Ve biz de deney konularıyız. Bu tür bir dene yin amacı... bu ko şullar 
altında... ciddi zihinsel ve ruhsal stresin sıradan  Amerikalıların üzerindeki 
etkisini belgelemek olabilir. Onlar, yani deneyi ya pan bilim adamları uça ğın 
oksijen sistemine insanı ipnotize eden kokusuz bir gaz katarak...» 
Albert sanki büyülenmi şti. «Öyle gazlar var mı?» 
Jenkins, «Tabii var,» dedi. «Örne ğin, Diazaline. Ya da Methoprominol. Bir 
zamanlar kendilerini 'ciddi' sayan okuyucuların Sax  Rohmer'ın Fu Manchu 
romanlarına güldüklerini anımsıyorum. Onlardan 'uta nılacak sıradan melodramlar' 
diye söz ediyorlardı.» Ba şım salladı. « Şimdi CIA ve DIA gibi alfebetik 
örgütlerin paranoyaları sayesinde Sax Rohmer'ın en korkunç kâbusu sayılabilecek 
bir dünyada ya şıyoruz. Aslında bir sinir gazı olan Diazaline en iy isi! Bu gazın 
çok çabuk etki yaptı ğını söylüyorlar. Şimdi, gaz havaya verildikten sonra herkes 
uykuya daldı, Pilot dı şında. Onun maskesi vardı ve bu yüzden temiz hava 
soluyordu.» 
Albert, «Ama...» diye ba şladı. 
Jenkins gülerek tek elini kaldırdı. «Neye itiraz ed ece ğini biliyorum, Albert. 
Ama ben bunu açıklayabilirim. Đzin veriyor musun?» 
Delikanlı, «Evet,» der gibi ba şını salladı. 
«Pilot uça ğı indirdi. Diyelim ki Nevada'da gizli bir havaalanı na. Gaz 
verildi ğinde uyanık olan yolcular... ve tabii hostesler, be yaz tulumlu, 
tehlikeli görünü şlü adamlar tarafından uçaktan alındılar. Gaz verild i ği sırada 
uykuda olan yolculara... onların arasında sen ve be n de vardık... dokunulmadı. 
Biz uyumayı sürdürdük. Sadece uykumuz biraz daha de rinle şti. Pilot da uça ğı 
tekrar havalandırdı. Normal yüksekli ğe eri şince eski rotayı buldu. Otopilotu 
çalı ştırdı. Uçak Rocky da ğlarına vardı ğında gazın etkisi kaybolmaya ba şladı. 
Diazaline 'hafif etkili' diye tanımlanan gazlardan.  Yani sonradan bir yan etkisi 
görülmüyor. Bizde de sersemlik, ba ş a ğrısı gibi şeyler yapmadı. Pilot iç 
ileti şim sistemiyle kör kızın ba ğırarak teyzesini ça ğırdı ğını duydu. Çocu ğun 
herkesi uyandıraca ğını anladı. Deneyin ikinci evresi ba şlamak üzereydi. O yüzden 
pilot yerinden kalkarak kabinden çıktı. Kapıyı da a rkasından kapattı.» 
«Bunu nasıl yapabilir? Dı şarıda tokmak yok ki.» 
Jenkins bunun çok basit bir sorun oldu ğunu belirtmek için elini salladı. «Ah, bu 
dünyanın en basit şeyi, Albert. Pilot bir seloteyp parçasından yararla ndı. Bunu 
yapı şkan tarafı dı şa gelecek şekilde yerle ştirdi. Kapıyı böylece çekti ve o da 
kendi kendine kilitlendi tabii.» 
Albert hayran hayran gülümsedi. Sonra da gülümsemes i dondu. «O zaman pilot 
içimizden biri.» 
«Evet ve hayır. Senaryoma göre pilot yine pilot, Al bert. Yani izinli olarak 
Boston'a gitti ği söylenilen ve sözde o yüzden aramızda olan kaptan . Felaket 
anla şıldı ğı sırada o birinci mevkide, pilot yerinin ancak dok uz metre kadar 
gerisinde bir koltukta oturuyordu.» 
Albert deh şet dolu, alçak bir sesle, «Kaptan Engle,» dedi. 
Jenkins, bir teoremi kanıtlamı ş bir geometri profesörü edasıyla memnun memnun 
başını salladı. «Evet. Kaptan Engle.» 
Đkisi de kazaklı adamın sanki ate şi varmı ş gibi garip garip parlayan gözleriyle 
onları süzdü ğünü farketmediler. Sonra adam önündeki koltu ğun arkalı ğındaki 
cepten uça ğın özel dergisini aldı. Kapa ğını kopararak şerit şerit yırtmaya 
başladı. 
Dudakları sessizce kıpırdıyordu. 
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Albert, Robert Jenkins'e heyecanla bakıyordu. Gözle ri ı şıl ısıldı. Ceketi eski 
olsun olmasın yazar gerçekten kafalı bir adamdı. He r şeyi bir çırpıda 
açıklayıvermi şti. 
Jenkins delikanlıyı dikkatle süzüyordu. Ne şesizce gülerek, « Đlginç bir senaryo 
değil mi?» diye sordu. 
«Yere iner inmez o adamı yakalamalıyız.» Albert tel aşla yana ğını ovu şturup 
duruyordu. «Siz, ben, Bay Gaffney ve o Đngiliz. O sert bir adama benziyor. Ama 
ya Đngiliz de pilotla birlikse? Kaptan Engle'ın gorili olabilir. Yani biri sizin 
gibi i şin içyüzünü anladı ğı takdirde pilota yardım edecek biri.» Jenkins 
kar şılık vermek için a ğzını açtı ama delikanlı heyecanla sözlerini sürdürd ü. 
«Đkisini de yakalamalıyız. Bunun bir yolunu bulmalıyı z.» As Kaussner'e yakı şacak 
bir biçimde güldü. Yıldırımdan daha hızlı oldu ğunu bilen bir erke ğin gülü şüydü 
bu. «Ben belki dünyanın en zeki insanı de ğilim, Bay Jenkins. Ama beni bir deney 
faresi gibi kullanmalarına da izin veremem.» 
Jenkins uysalca, «Ama aslında bu imkânsız,» dedi. 
Albert gözlerini kırpı ştırdı. «Ne?» 
«Sana özetledi ğim senaryo. Bu imkânsız.» 
«Ama... ama... siz dediniz ki...» 
«Ben, ' Đş sadece uçakla ilgili olsaydı... bir senaryo yazabi lirdim,' dedim. Ve 
bir hikâye uydurdum. Güzel bir hikâye. Bu fikri bir  kitapta kullansaydım, 
menajerim romanı hemen satabilirdi... Ama ne yazık ki bu olay sadece uçakla 
ilgili de ğil. Denver kenti belki hâlâ a şağılarda bir yerde. Öyleyse biri kentin 
bütün ı şıklarını söndürdü. Deminden beri saat tutuyor ve bu nu rotamıza uydurmaya 
çalı şıyorum. Ve artık sorunun sadece Denver'le bitmedi ğini de anlıyorum. Omaha, 
Des Moines... a şağıda, karanlıklarda o kentlerden en ufak bir iz bile  yok. Hatta 
ben bir tek ı şık bile göremedim. Ne çiftlik evleri, ne ambarlar n e de 
turnikeler. Bütün bunlar gece çok iyi gözükür. Ama şimdi her taraf zifiri 
karanlık. Tepkilerimizi incelemek için hepimize gaz  verecek kadar ahlak 
kurallarına aldırmayan resmi bir örgüt oldu ğuna inanabilirim. Hiç olmazsa 
teoride. Ama ben 'Dükkân'ın bile üzerinden geçti ğimiz her kentin yöneticilerini 
bütün ı şıkları söndürmeleri için ikna edebileceklerine ve b öylece kendimizi 
yapayalnız sanmamızı sa ğlayabileceklerine inanamam.» 
Albert ba şka bir tahminde bulundu. « Şey... Belki bunların hepsi de bir oyun. 
Yani belki de hâlâ yerdeyiz ve pencere dı şındaki her görüntü projeksiyon 
makineleriyle sa ğlanıyor. Bir keresinde böyle bir film görmü ştüm.» 
Jenkins ba şını üzüntüyle, a ğır a ğır salladı. «Onun ilginç bir film oldu ğundan 
eminim. Ama bu yöntemin gerçek ya şamda uygulanabilece ğini sanmıyorum. Tabii 
bizim teorik gizli örgüt süper geni ş perdeli üç boyutlu bir film tekni ği 
geli ştirmi ş olabilir. Ama sanmıyorum. Olaylar sadece bu uça ğın içinde geçmiyor, 
Albert. Đşte tümdengelim de bu noktada bir i şe yaramıyor.» 
Albert deli gibi, «Ama pilot!» diye ba ğırdı. «O en uygun zamanda, en uygun 
yerdeydi. Buna ne diyeceksiniz?» 
«Sen beyzbola meraklı mısın, Albert?» 
«Efendim? Hayır. Yani bazen Dodgers takımını televi zyonda seyrediyorum. Ama 
gerçek bir meraklı sayılmam.» 
«Sana çok şaşırtıcı, bir istatistikten söz edece ğim. Ted Williams 1957'de arka 
arkaya on altı sayı yaptı. Bu rekoru bir daha kimse  kıramadı. Bin yıl sonra bile 
kıramayacaklar.» 
«Yani?» 
«Bence Kaptan Pilot Engle'ın bu gece uçakta olması bir rastlantıydı. Ted 
Williams'ın yaptı ğı on altı sayı da öyle. Ve böyle bir durumu dü şündüğümde bunun 
bizim için şanslı bir rastlantı oldu ğuna inanıyorum.» 
Albert, «O halde neler oluyor?» diye fısıldadı. 
Yazar endi şeyle uzun uzun içini çekti. «Korkarım bunu bana de ğil, bir ba şkasına 
sorman gerekiyor. Ne yazık ki, Larry Niven ya da Jo hn Varley uçakta de ğil.» 
«Onlar da kim?» 
Jenkins, «Bilim kurgu yazarları,» dedi. 
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Nick Hopewell ansızın, «Sen herhalde bilim kurgu hi kâyeleri okumuyorsun,» 
deyiverdi. Brian ba şını çevirip o ana kadar seyir görevlisinin yerinde sessizce 
oturan Đngiliz’e baktı. 
«Çocukken onlar için çıldırırdım. Ya sen?» 
Nick gülümsedi. «On sekiz ya şına kadar Kutsal Üçlü'nün, Robert Heinlein, John 
Christopher ve John Wyndham'dan olu ştu ğuna inanırdım. Şimdi burada oturmu ş o 
eski hikâyeleri kafamdan geçiriyorum, ahbap. Zaman- çarpılması, uzay-yarılması ve 
yabancı yaratıkların baskını gibi tuhaf şeyler dü şünüyorum.» 
Brian ba şını salladı. Tuhaf şeyler dü şünen sadece kendi olmadı ğı için 
rahatlamı ştı. 
«Aşağıda bir şeyler kalıp kalmadı ğını anlamanın yolu yok de ğil mi?» 
Pilot, «Hayır,» dedi. «Yok.» Kafasında türlü kötü s enaryo dola şıyordu. En kötüsü 
de bulutlardan sıyrıldıklarında yeryüzünden bütün i nsanların ve inece ği alanın 
da silinmi ş oldu ğuyla ilgili hikâyeydi. O zaman bu ku şu nereye konduracaktı? 
Nick, «Beklemek bana her zaman zor gelmi ştir,» diye açıkladı. «Yani i şin en zor 
bölümü.» 
Brian, hangi i şin, diye dü şündü ama sesini çıkarmadı. 
Nick birdenbire, «Bizi iyice a şağılara indirsen,» diye önerdi. «Yani yerden bin 
beş yüz metre yüksekli ğe. Çevreyi çabucak inceleyebilmek için. Belki birka ç 
küçük kent ve karayolu görebilirsek içimiz rahat ed er.» 
Brian bunu çoktan dü şünmüştü. Hem de büyük bir istekle. «Güzel bir fikir. Ama  
yapamam.» 
«Neden?» 
«Benim ilk sorumlulu ğum yine de yolcular, Nick. Onlar pani ğe kapılabilirler. Ne 
yapaca ğımı önceden açıklasam bile. Özellikle Pru'da çok ön emli bir randevusu 
olan o a ğzıbozuk dostumuzu dü şünüyorum. Şu burnunu büktü ğün adamı.» 
Nick, «Ben onun icabına bakarım,» diye yanıt verdi.  «Mesele çıkarmaya kalkacak 
di ğerlerinin de.» 
Brian, «Bunu ba şarabilece ğinden eminim,» dedi. «Ama yolcuları bo ş yere 
korkutmanın da hiç gere ği yok. Zaten eninde sonunda ne oldu ğunu ö ğrenece ğiz. 
Bildi ğin gibi sonsuza dek havalarda uçamayız.» 
«Çok do ğru, ahbap.» Nick'in sesi alaycıydı. 
«Tabii bu söyledi ğini yine de yapabilirim. Bin be ş yüz metreda bulutların altına 
inebilece ğimden emin oldu ğumda. Ne yazık ki, haberle şebilece ğim ba şka uçak 
olmadı ğı için bu konuda karar veremiyorum. 
Aslında a şağıda havanın nasıl oldu ğundan bile haberim yok. Ve şu anda normal 
havadan da söz etmiyorum. Đstiyorsan bana gülebilirsin.» 
«Güldü ğüm yok, ahbap. Hatta gülecek halde bile de ğilim. Bana inan.» 
«Bilim kurgu hikâyelerindeki gibi bir zaman çatla ğından geçti ğimizi farzedelim. 
Bulutların arasından a şağıya iniyoruz ve bir de bakıyoruz ki Çiftçi Jones'un  
tarlalarında bir sürü brontozor otluyor. Tabii heme n arkasından bir siklon bizi 
parça parça ediyor. Ya da elektrik fırtınasında kav ruluyoruz.» 
Nick sordu. «Sence bu mümkün mü?» 
«Pek sanmıyorum. Ama ne demek istedi ğimi anlıyorsun de ğil mi? Neyle kar şı 
kar şıya oldu ğumuzu bilmiyoruz. New York'un yerinde belirmi ş olan bir da ğa 
çarpabiliriz. Ya da ba şka bir uça ğa. Kahretsin! Hatta belki de bir roket meki ğe. 
Eğer bu bir zaman çatla ğıysa, geçmi ş gibi gelece ğe de kolaylıkla geçebiliriz.» 
Nick pencereden dı şarı baktı. «Gökyüzünde bizden ba şka kimse yok gibi.» 
«Evet, bu yükseklikte öyle. Ama a şağıda ne oldu ğunu kim bilir? Ve 'kim bilir' 
sözcükleri bir pilot için oldukça tehlikeli bir şeye i şaret ediyor demektir. 
Bangor'a vardı ğımızda kentin üzerinden uçaca ğım. Tabii yine bu yükseklikte bulut 
varsa. Atlantik Okyanusunun üzerinde uçarak dönüp b ulutların altına inece ğim. 
Đlk ini şe okyanus üzerinde geçersek bizim için daha iyi olu r.» 
«Demek yolumuza devam edece ğiz.» 
«Evet.» 
«Ve bekleyece ğiz?» 
«Yine, evet.» 
Nick içini çekti. «Eh, kaptan sensin.» 
Brian güldü. «Bu da üçüncü 'evet'.» 
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Pasifik ve Hint Okyanuslarının diplerindeki derin ç ukurlarda balıklar güne şi 
görmeden, hatta hissetmeden ya şar ve ölürler. Bu harika yaratıklar çukurların 
dibinde hayalet balonlar gibi dola şırlar. Đçlerinden sızan ı şık onları 
aydınlatır. Görünü şte oldukça zarif ve dayanıksızdırlar. Oysa aslında biyolojik 
geli şimin birer harikası sayılabilirler. Çünkü bir insan ı ka şla göz arasında 
pencere camı gibi yamyassı edecek derecede şiddetli basınçlara dayanabilecek 
biçimde yaratılmı şlardır. Ama o büyük güçleri aynı zamanda da en zayı f 
yanlarıdır. Kendi garip gövdelerinde hapistir onlar . Sonsuza kadar o karanlık 
derinliklerde ya şarlar. Yakalandıkları ve yüzeye, güne şe do ğru çekildikleri an 
patlayıverirler. Onları yok eden dı ş basınç de ğil, bunun yoklu ğudur. 
Craig Toomy de kendi karanlık çukurunda yeti şmiş, yüksek basınçlı bir ortamda 
yaşamıştı. Babası Amerikan Bankasının müdürlerindendi. Evd en uzun sürelerle 
ayrılan, fazla hırslı biriydi. Kendisi gibi tek o ğlunu da amansızca, zalimce 
zorluyordu. Craig küçük bir çocukken babasının anla ttı ğı hikâyeleri deh şetle, 
titreyerek dinlerdi. Ama bu da şaşılacak bir şey de ğildi. Çünkü Roger Tommy tek 
çocu ğunda deh şet duygusunu uyandırmayı istiyordu. Bu hikâyelerin çoğu 
'Umacılar'diye bilinen korkunç bir ırkla ilgiliydi.  
Onların i şi, hayattaki görevleri zamanlarını ziyan eden tembe l çocukları 
avlamaktı. (Roger Toomy'nin dünyasında herkesin ve her şeyin bir i şi, yapılacak 
ciddi bir görevi vardı.) Craig yedi ya şına geldi ğinde babası gibi fazla hırslı 
bir yaratık oldu. Çocuk kararını vermi şti: Umacılar onu hiçbir zaman 
yakalayamayacaklardı. 
Craig'in annesi alkolikti. Kadın ancak kocasından k orktu ğu için içkisini kontrol 
etmeye çalı şıyordu. Roger Toomy ölüp mezara gömüldü ğü zaman o da rahat bir soluk 
aldı. Artık içki şi şelerini arayıp bulacak ve onları kıracak, onu tokat layarak, 
«Tanrı a şkına, kendini topla,» diye ba ğıracak kimse kalmamı ştı. Catherine Toomy 
de kendisini iyice içkiye verdi. Craig'i kâh şımartıyor, kâh büyük bir 
kayıtsızlıkla davranarak çocu ğu adeta donduruyordu. Bu, kadının damarlarındaki 
cinin miktarına ba ğlıydı. Catherine Toomy'nin davranı şları tuhaf, hatta bazen 
korkunçtu. Craig on ya şına bastı ğı gün çocu ğun iki ayak parma ğının arasına iri 
bir kibrit sokarak yaktı. Alev Craig'in etine do ğru a ğır a ğır yakla şırken kadın 
da « Đyi ki Do ğdun» şarkısını söylemeye ba şladı. Ayrıca o ğluna, «Onu söndürmeye 
ya da atmaya kalkarsan seni hemen yetimhaneye götür ürüm,» demeyi de unutmadı. 
Catherine Toomy sarho şken hep bu tehdidi savururdu. «Aslında senin yerin 
yetimhane, Craig.» Çocuk korkudan a ğlarken, «Tıpkı babana benziyorsun,» diye 
bağırdı. «E ğlenmeyi hiç bilmezdi. Sen de bilmiyorsun. Sen iç sı kıcı bir 
yaratıksın, Craig'im.» Çocu ğun derisi yanmaya ba şladı ğı an do ğumgünü şarkısını 
bitirip kibriti söndürdü. Ama Craig kibritin sarı a levini ve yanarak kararan 
çöpünü hiç unutmadı. 
Basınç. 
Çukurda basınç. 
Craig Toomy okulda ba şarılarını sürdürdü. Daha sonra girdi ği şirkette de öyle. 
Ve be ş yılda iyice yükseldi. 
Craig sekiz ay önce çalı ştı ğı şirketin yönetim kuruluna cüretli bir plan sundu. 
Buna göre piyasada ku şku uyandıran Arjantin tahvillerinden çok miktarda 
alınacaktı. Craig bu tahvillerin sanıldı ğından daha sa ğlam olduklarına 
inanıyordu. Bu sayede oldukça fazla para kazanabile ceklerine de. Güvenle, 
«Yüzyılın en ba şarılı vurgunu olacak,» diyordu. Ama aslında bu konu da ku şkuları 
da yok de ğildi. Ancak nedense ısrarla bu konu üzerinde duruyo rdu. Sonunda Çöl 
Güneşi Bankacılık Şirketi planı uyguladı. 
Craig Toomy şimdi Boston'daki Prudence Merkezinde be ş büyük bankanın tahvilat 
bölümlerinin yöneticileriyle bulu şacaktı. Ve üç gün sürecek toplantı daha 
başlarken herkes Craig Toomy'nin doksan günden beri bi ldi ği o gerçe ği 
öğrenecekti. Satın aldı ğı tahvillerin de ğerleri iyice dü şmüş ve altı sente kadar 
inmi şti. Çöl Güne şi yönetim kurulu üyeleri gerçe ğin geri kalan bölümünü de 
öğreneceklerdi. Craig izin verilen miktarın üç katı f azla tahvil satın almı ştı. 
Bu u ğurda kendi parasını da son kuru şuna kadar harcamı ştı. Ama adamlar tabii 
buna aldıracak de ğillerdi. 
Denizin dibindeki o derin çukurlarda yakalanıp hızl a yüzeye, varlı ğından bile 
kuşkulanmadıkları güne şe do ğru sürüklenen o balıkların neler hissettiklerini ki m 
bilebilir? Son anlarında deh şet yerine mutluluk duymaları olasılı ğı yok mudur? 



Đşte Craig Toomy de American Pride'in Boston'a gidece k olan uça ğına binerken 
utanç yerine müthi ş bir rahatlık, deh şetle karı şık çılgınca bir mutluluk 
duyuyordu.Patlayacaktı ama buna da aldırmıyordu. Ha tta o anı sabırsızlıkla 
bekliyordu. Haftalardan beri ilk kez buldu ğu kâ ğıtları yırtmamı ş, uçak daha 
kalkarken uykuya dalmı ştı. O kör yumurcak ciyaklamaya ba şlayıncaya kadar da bir 
bebek gibi uyumu ştu. 
Ama şimdi ona her şeyin de ği şti ğini söylüyorlardı. Buna izin verilemezdi. 
Verilmemeliydi. Onu a ğla yakalayıp yüzeye do ğru çıkarmaya ba şlamı şlardı. 
Derisinin gerildi ğini hissediyordu. Artık fikir de ği ştirip onu tekrar denizin 
derinliklerine atamazlardı. 
Bangor? 
Maine eyaletinde Bangor kenti? 
Ah, hayır! Olamaz! 
Craig Toomy uçaktaki yolcuların ço ğunun ortadan kaybolduklarının belli belirsiz 
farkındaydı. Ama buna aldırdı ğı yoktu. Önemli olanlar onlar de ğillerdi ki. O 
yolcuların babasının her zaman BÜYÜK TABLO diye tan ımladı ğı şeyde yerleri yoktu. 
Asıl Pru'daki toplantı BÜYÜK TABLO'nun bir parçasıy dı. 
Boston yerine Maine eyaletine, Bangor'a gitmek... K imin fikri bu? Tabii ki 
pilotun. Engle'ın fikri. Şu uyduruk kaptanın. Engle... Bak i şte o BÜYÜK 
TABLO'nun bir parçası olabilir pekâlâ. Hatta bir DÜ ŞMAN AJANI da olabilir. Engle 
mikrofonla konu şmaya ba şlar ba şlamaz bunu sezdim. Ama bu sefer kendi 
önsezilerime güvenmeme gerek yoktu. Öyle de ğil mi? Tabii. Ve şu sıska 
delikanlıyla eski püskü spor ceketli adamın konu şmalarını dinledim. Adamın giyim 
konusunda hiç zevki yok ama sözleri çok mantıklıydı ... Hiç olmazsa bir noktaya 
kadar. Bütün yolcuların deney konusu oldu ğunu sanıyor. 
Oysa deney konusu olan benim. Sadece ben. 
Ama ben onlara gösterece ğimi 
Tabii belki de pilotu öldürmem gerekecek. Đngiliz'i de. 
Ama şimdiye kadar hiç kimseyi öldüremedim. Bu i şi ba şarabilir miyim? Evet, evet! 
Havadayken de ğil ama. Đngiliz çok çevik ve güçlü. Burada i şi güvenle yapmamı 
sağlayacak silah da yok. Ama yere inince? 
Evet! Gerekiyorsa yapaca ğım! 
Gerekiyorsa ikisini de öldürebilirim. Hatta hepsini  de. 
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Laurel Stevenson kestiriyordu. On yıldan beri ilk k ez tatil yapaca ğı yalandı. 
Boston'a hiç tanımadı ğı bir adamla bulu şmaya ve onunla yatmaya gidiyordu. Adamın 
adı Darren Crosby'di. Genç kadının onun yüzünü hatı rlaması için foto ğrafına 
bakmasına da gerek yoktu. Çünkü Darren Crosby'nin s uratının hatlarını 
ezberlemi şti bile. Laurel sadece bu i şe neden giri şti ğini anlayamıyordu. 
California Üniversitesi'nin Kütüphanecilik Bölümünd en mezun olmu ştu. Belki bir 
model kadar güzel de ğildi. Ama vücudu biçimli, yüzü de ho ştu. Birkaç yakın 
arkada şı vardı. Laurel'in 'Dostlar ve Â şıklar' sütununun yardımıyla 
mektupla ştı ğı bir adamla bulu şmak için Boston'a gitti ğini duysalar herhalde çok 
şaşırırlardı. Aslında Laurel de şaşıyordu ya buna. 
Genç kadın kendi kendine yine, ben ne yapmaya çalı şıyorum diye sordu. 
Uçak hava bo şlu ğuna rastladı ğı için bir an sarsıldı. Gözlerini açarak etrafına 
bakındı. Daha önce gördü ğü genç kız önündeki koltuktan dı şarıyı seyrediyordu. 
Laurel, «Ne görüyorsun?» diye sordu. «Bir şey var mı?» 
Kız, «Eh,» dedi. «Güne ş do ğdu. Ama hepsi o kadar.» 
«Ya yer?» Laurel bakmak için yerinden kalkmak istem iyordu. Dinah'nın ba şı hâlâ 
göğsündeydi. Onu uyandırmaktan kaçınıyordu. 
«Yer gözükmüyor. A şağısı bulutlarla kaplı.» Kız dönüp baktı. Gözleri bir az 
berrakla şmış, yüzüne hafif bir renk gelmi şti. «Benim adım Bethany Simms. Ya 
sizinki?» 
«Laurel Stevenson.» 
«Her şey yoluna girecek mi dersin?» 
Laurel, «Öyle sanırım,» dedi. Sonra da istemeye ist emeye ekledi. «Umarım.» 
«Bulutların a şağısında neler olabilece ğini dü şünerek korkuyorum. Zaten Boston'a 
gitmem konusunda endi şeliyim. Annem birdenbire Shawna teyzemin yanında bi rkaç 



hafta geçirmemin harika bir şey olaca ğına karar verdi. Oysa okul on gün sonra 
açılacak. Tabii aslında annem uçaktan kuzu kuzu ine ceğimi, ondan sonra da Shawna 
teyzemin iplerimi çekece ğini sanıyordu.» 
«Hangi ipleri?» 
«Uyuşturucuyu bırak. En yakındaki merkeze giderek bu alı şkanlıktan kurtulmaya 
çalı ş.» Bethany parmaklarını kısa kesilmi ş siyah saçlarının arasına soktu. «Her 
şey çok tuhafla ştı. Bana bu olay da onların bir devamıymı ş gibi geliyor.» 
Laurel'e dikkatle baktı, sonra da ciddi ciddi ekled i. «Bütün bunlar gerçekten 
oluyor de ğil mi? Yani... kendimi çimdikledim tabii. Birkaç de fa. Ve hiçbir şey 
deği şmedi.» 
«Bütün bu olanlar gerçek.» 
Bethany, «Ama gerçe ğe hiç benzemiyor,» dedi. «Sanki felaketlerle ilgili  o 
budalaca filmlerden birini çeviriyoruz. 'Hava Alanı  1990' gibi bir şeyi. Wilford 
Brimley ve Olivia de Haviland gibi eski oyuncuları görebilmek için etrafıma 
bakınıp duruyorum. Tehlike anında kar şıla şıp birbirlerine â şık olacaklar.» 
Laurel, «Onların uçakta olduklarını sanmıyorum,» de di. 
«Ya sen Laurel? Senin de felaket-filmi gibi bir sor unun var mı?» 
Laurel, «Sanırım yok,» diye kar şılık verdi. Sonra gülmeye ba şladı. Çünkü 
kafasında kırmızı neon ı şıklarıyla yazılmı ş gibi parlayan bir cümle belirmi şti. 
Seni gidi yalancı. 
Bethany de eliyle a ğzını kapatarak kıkır kıkır güldü. «Tanrım... Bu dur um 
gerçekten çılgınca.» 
Laurel ba şını salladı. «Biliyorum...» Bir an durdu, sonra da,  «Uyu şturucudan 
kurtarılmaya gerçekten ihtiyacın var mı, Bethany?» diye sordu. 
«Bilmiyorum.» Kız dönerek tekrar pencereden dı şarı baktı. Artık gülmüyordu. Sesi 
de sıkıntılıydı. «Belki. Eskiden bunu e ğlenmek için yaptı ğımı dü şünüyordum. Ama 
artık bilmiyorum. Galiba bu alı şkanlık kontroldan çıktı. Ama bu şekilde 
gönderilmek... Kendimi mezbahaya sokulmu ş bir domuz gibi hissediyorum.» 
Laurel, «Üzgünüm...» dedi ama aslında kendisi için de üzülüyordu. Kör kız onu 
seçmi şti. Bir ikinci yolcunun sorumlulu ğunu daha yüklenmek istemiyordu. Artık 
iyice uyandı ğından çok korktu ğunu da anlıyordu. 
Bethany mırıldandı. «Ben de öyle. Ama şimdi bunu dü şünerek üzülmenin zamanı 
değil sanırım.» 
Laurel, «Galiba öyle,» dedi. 
«O 'Havaalanı' tarzı felaket filmlerinde pilotlar o rtadan hiç kaybolmuyorlar, 
değil mi?» 
«Anımsadı ğım kadarıyla kaybolmuyorlar.» 
«Saat altı oldu. Daha iki buçuk saatimiz var.» 
«Evet.» 
Bethany içini çekti. «Hiç olmazsa dünya yerli yerin de olsa bari! Bu da bir 
başlangıç sayılır.» Laurel'e dikkatle baktı. «Sende 'O t' yok de ğil mi?» 
«Korkarım yok.» 
Bethany omzunu silkerek Laurel e yorgun yorgun gülü msedi. Etkileyici bir 
gülümsemeydi bu. «Eh... Sen benden ilerdesin. Ben s adece korkuyorum.» 
Brian Engle bir süre daha hesaplarını inceledi. Kol  saatine bir göz attı. Sekizi 
iki geçiyordu. Nick'e bakmadan, «Tamam,» dedi. «Zam anı geldi sanırım. Ya 
ölece ğiz ya da ya şayaca ğız.» 
Uzanarak, «Lütfen Kemerlerinizi Ba ğlayın» yazılı panonun ı şıklarını yaktı. Zil 
alçak ve tatlı bir sesle çaldı. Brian mikrofonu ald ı. «Sayın bayanlar ve baylar. 
Konuşan yine Kaptan Engle. Şu anda Atlantik Okyanusunun üzerindeyiz. Maine 
kıyılarının yakla şık kırk be ş kilometre do ğusunda. Biraz sonra Bangor yöresine 
doğru ilk dalı şımıza geçece ğim. Normal şartlarda panonun ı şıklarını bu kadar 
erken yakmazdım. Ama durum normal de ğil. Ve annem bana her zaman, 'Cesaretin en 
önemli yanı tedbirdir,' derdi. Bu nedenle sizin de kemerlerinizi sıkıca 
bağlamanızı istiyorum. Görünü şte a şağıda tehlikeli bir durum yok. Ama telsiz 
bağlantımız kesildi ğinden, hava ko şulları hepimizi şaşırtabilir. Bulutların 
dağılaca ğını ummu ştum. Vermont üzerinde bulutlar yer yer açılmı ştı. Ne yazık ki, 
sonra tekrar kapandılar. Ancak deneyimli bir pilot olarak size şunu 
söyleyebilirim: A şağıda gördü ğünüz bulutlardan havanın pek de kötü olmadı ğı 
anla şılıyor. Bangor'da hava kapalı, hatta hafif ya ğmurlu olabilir. Artık ini şe 
geçiyorum. Lütfen sakin olun. Her şey yolunda.» 



Nick, «Sözlerin çok rahatlatıcıydı,» dedi. «Sen pol itikacı olmalıymı ş-sın, 
ahbap.» 
Brian mikrofonu kapattı. «Onların şu anda rahat olduklarını pek sanmıyorum. 
Açıkçası ben de hiç rahat de ğilim.» Aslında meslek ya şamı boyunca bu kadar 
korktu ğunu hiç hatırlamıyordu. Tokyo'dan yaptı ğı uçu ş sırasındaki basınç kaybı 
bile şimdiki durumun yanında gölgede kalıyordu. 
«Benim de ödüm patlıyor, ahbap.» Nick'in sesi tuhaf la şmış, bo ğukla şmıştı. 
«Falkland'da insanların öldüklerini gördüm. Ben de baca ğıma Kur şunu yedim. 
Teflon dizim de bunun kanıtı. Beyrut'ta kamyon dolu su patlayıcı yüzünden havaya 
uçmama ramak kaldı. 1982'de oldu bu. Ama şimdiye dek hiç böyle korkmamı ştım. 
Đçimden seni yakalayarak tekrar yükselmemizi söyleme k geliyor. 'Bu ku ş bizi 
nereye kadar götürebilirse götürsün,' diyorum.» 
«Bunun bir yararı olmaz ki.» Brian’ın sesi de titri yordu. «Sana daha önce 
söyledi ğimi unutma. Sonsuza kadar havada kalamayız.» . 
«Biliyorum. Ama bulutların altında neler varsa onla rdan korkuyorum. Ya da neler 
yoksa...» 
«Eh, bunu birlikte ö ğrenece ğiz.» 
«Başka çare yok, de ğil mi, ahbap?» 
«Hiç yok.» 
Uçak hâlâ alçalıyordu. 
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Bütün yolcular ana salondaydı. Ço ğu zaman inatla ikinci mevkide oturmayı 
sürdürmü ş olan kabak kafalı adam bile aralarına katılmı ştı. Uça ğın en dibindeki 
sakallı yolcu dı şında yolcuların hepsi uyanıktılar. Hepsi de adamın 
horultularını duyuyorlardı. Albert Kaussner bir an ona kar şı acı bir kıskançlık 
duydu. Ke şke ben de sa ğsalim yere indikten sonra uyansaydım. Bu adamın yap aca ğı 
gibi, «Biz neredeyiz yahu?» deseydim. 
Salondan duyulan di ğer ses de Craig Toomy'nin dergiyi yırtarken çıkan 
hı şırtıydı. Adamın ayaklarının etrafı kâ ğıt şeritlerle dolmu ştu. 
Don Gaffney, «Lütfen şundan vazgeçer misin?» dedi. Sesi sinirliydi. «Bu s es 
insan, çıldırtıyor, ahbap.» 
Craig ba şını çevirip iri, ifadesiz gözlerle ona baktı. Sonra  döndü ve tekrar 
dergiyi yırtmayı sürdürdü. 
Don Gaffney bir şey söylemek için a ğzını açtı, ama vazgeçti. 
Laurel kolunu Dinah'nın omzuna atmı ştı. Küçük kız da onun di ğer elini 
avuçlarının arasına almı ştı. 
Albert, Gaffney'in hemen önünde Jenkins'le beraberd i. Onun önünde de kısa, siyah 
saçlı genç kız dimdik oturuyordu. Bethany'nin önünd e ise kabak kafalı ikinci 
mevki yolcusu vardı. 
Adam yüksek sesle, «Neyse sonunda yemek yiyebilece ğiz,» dedi. 
Kimse sesini çıkarmadı. Salonun havası iyice gerilm i şti. Albert Kaussner 
vücudundaki bütün tüylerin diken diken oldu ğunun farkındaydı. Rahatlamak için As 
Kaussner ki şili ğine bürünmeye çalı ştı. Ama anla şılan As tatile çıkmı ştı. 
Bulutlara iyice yakla şmışlardı artık. Laurel, a şağıya inmeyelim, diye. haykırmak 
istedi. Ah, lütfen. Uça ğı indirmeyin. Ama ba şka ne seçenekleri vardı ki? 
Bethany Simms bo ğuk bir sesle, «Çok korkuyorum,» diye mırıldandı. Or ta bölümdeki 
koltuklardan birine geçip kemerini ba ğladı. Ellerini sıkıca karnına dayadı. 
«Galiba bayılaca ğım.» 
Craig Toomy ona bir göz attı. Sonra buldu ğu bir haritayı yırtmaya koyuldu. 
Albert bir dakika sonra kemerini çözüp yerinden kal ktı. Gidip Bethany'nin yanına 
oturdu. Kemeri ba ğlamayı da unutmadı. Kız hemen delikanlının elini ya kaladı. 
Cildi mermer kadar so ğuktu. 
Albert, «Her şey düzelecek,» dedi. Mississippi'nin Batısındaki En  Hızlı Silah 
Çeken Musevi gibi konu şmaya gayret etmi şti. Ama a ğzından korkudan ödü patlayan 
on yedi ya şındaki keman ö ğrencisinin sesi çıktı. 
Bethany, «Ke şke...» diye söze ba şladı. Ancak uçak sarsıldı ğı için bir çı ğlık 
attı. 
Dinah tiz ve kaygılı bir sesle Laurel'e, «Ne oldu?»  diye sordu. 
«Uçak mı bozuldu? Yere mi dü şece ğiz?» 



«Hayır, sanmıyorum...» 
Brian’ın sesi hoparlörlerden yükseldi. «Bu normal, hafif bir çalkantı. Lütfen 
sakin olun. Bulutların arasına girdi ğimizde biraz daha şiddetli sarsılaca ğız. 
Çoğumuz böyle şeyleri ya şamıştır. Onun için tela şlanmayın.» 
«Cıııırt!» 
Don Gaffney tekrar Craig Toomy'ye bir göz attı. Ve içinden o kaçık köpe ğin 
elindeki dergiyi kapıp bununla adamı dövmek geldi. 
Bulutlara iyice yakla şmışlardı artık. Robert Jenkins'in güçlü önsezileri yok tu. 
Ama içinden bir ses, o bulutlardan sıyrıldı ğımız an insanların şimdiye dek 
görmedi ği bir şeyle kar şıla şaca ğız, diye fısıldıyordu. Đnanılmayacak bir şey 
olacak bu... Ama yine de ona inanmak zorunda kalaca ğız. Ba şka seçene ğimiz 
olmayacak. Elleriyle koltu ğun iki yanını kavradı. Bir ter damlası gözüne do ğru 
aktı. 
Dinah tela şla, «Her şey düzelecek mi?» diye sordu. Küçücük elleriyle Lau rel'in 
parmaklarını hemen hemen canını yakacak bir güçle s ıkıyordu. «Her şey gerçekten 
düzelecek mi?» 
Laurel dı şarı baktı. Uçak bulutları yalayarak ilerliyordu. So nra tekrar 
sarsıldı. Kadın inlememek için kendini zor tuttu. Y aşamında ilk kez korku 
yüzünden hastalanmı ştı. «Öyle olaca ğını umarım, hayatım,» diye mırıldandı. «Öyle 
olaca ğını umarım. Ama bilmiyorum...» 
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Nick, «Radarda ne görüyorsun, Brian?» diye sordu. « Ola ğanüstü bir şey var mı? 
Herhangi bir şey?» 
Brian, «Hayır,» dedi. «Radar sadece dünyanın a şağıda oldu ğunu açıklıyor ama i şte 
o kadar. Biz...» 
«Dur!» Nick sanki bo ğazı iyice sıkılmı ş gibi bo ğuk bir sesle konu şuyordu. 
«Yüksel. Bu i şi tekrar dü şünelim. Bulutların da ğılmasını bekleyelim...» 
«Ne yeteri kadar zamanımız ne de yakıtımız var.» Br ian gözlerini panele 
dikmi şti. «Sıkı tutun. Đniyoruz.» 
Uçak bulutların arasına daldı. Şimdi gökyüzü bombo ştu. Sanki az önce orada bir 
uçak yokmu ş gibi. 
  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
BULUTLARIN ĐÇĐNDE. BANGOR'A HOŞGELDĐNĐZ. ALKI ŞLAR. TA ŞIYICI KAYI Ş. ÇALMAYAN 
TELEFONLAR. GRAĐG TOOMY UFAK BĐR YOLCULUK YAPIYOR. KÜÇÜK KÖR KIZIN UYARISI. 
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Ana salonun ı şıkları azaldı. Uçak şimdi daha şiddetle sarsılıyordu. Yine müthi ş 
bir yalpalamadan sonra Albert sa ğ omzunda bir a ğırlık hissetti. Bethany'nin ba şı 
omzuna dayanıp kalmı ştı. Genç kız bayılmı ştı. 
Uçak yeniden sarsıldı. Bir gürültü oldu. Dinah bir çı ğlık atarken, Gaffney de 
bağırdı. «Neydi bu? Tanrı a şkına, neydi bu!» 
Robert Jenkins alçak sesle, « Đçki servis arabası,» diye açıkladı. «Araba 
çıkarılmı ştı ya. Herhalde o yana do ğru kaydı.» 
Uçak ba ş döndürücü şekilde bir dalı ş yaparken servis arabası da devrildi. 
Bardaklar kırıldı. Dinah yine bir çı ğlık attı. 
Laurel tela şla, «Bir şey yok,» dedi. «Bana o kadar sıkı sarılma, Dinah, y avrum. 
Her şey yolunda...» 
«Lütfen! Ölmek istemiyorum! Ölmek istemiyorum ben!»  
«Bu normal bir sarsıntı,» Brian'ın hoparlörden yüks elen sesi oldukça sakindi... 
Ama yazar Jenkins'e bu seste zorla kontrol altında tutulan deh şet varmı ş gibi 
geldi. Pilot sözlerini tamamladı. «Sakin olun.» 
Koridorun di ğer yanından bir ses geldi. «Caart!» 
Gaffney o tarafa do ğru döndü. «Bırak artık, a şağılık herif! Yoksa derginin geri 
kalan kısmını sana yuttururum.» 
Craig ona nazik nazik baktı. «Dene bakalım, seni ya şlı e şşek!» 



Uçak yine yükselip alçaldı. Albert, Bethany'nin üze rinden e ğilip dı şarıya baktı. 
Bulutların arasında bir açıklık olması için çaresiz ce dua ediyordu. 
Ama her taraf göz alabildi ğine koyu kur şuniydi. 
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Nick, «Bulutların yüksekli ği nedir, ahbap?» diye sordu. Bulutların arasına 
girildi ğinden bu yana oldukça rahatlamı ş görünüyordu. 
Brian, «Bilmiyorum,» dedi. «Sana sadece şu kadarını söyleyebilirim. Bulutlar 
umduğumdan daha alçak.» 
«Ya çok alçaksa?» 
Pilot açık açık, «Aletlerde hafif bir aksama olursa  kendimizi "denizde buluruz,» 
dedi. «Ama öyle olaca ğını sanmıyorum. Yüz elli metreye kadar inece ğim. Etraf 
hâlâ bulutlarla kaplı olursa o zaman yeniden yüksel ip Portland'a gidece ğim.» 
«Belki şimdiden oraya do ğru gitmen daha iyi olur.» 
Brian ba şını salladı. «Orada hava hemen hemen her zaman bura dakinden kötüdür.» 
«Ya Presque adası? Orada uzak mesafeli bir SAC üssü  yok mu?» 
Kaptan pilot bir an, bu adam gere ğinden fazla şey biliyor, diye dü şündü. Sonra 
da cevap verdi. «Oraya ula şamayız. Ormana dü şeriz.» 
«O halde Boston'a ula şmamız da imkânsız.» 
«Tabii ya.» 
«Ama bu da kötü bir kararmı ş gibi gözüküyor, ahbap.» Uçak yine görünmeyen bir 
hava akımıyla kar şıla şıp ü şümüş bir köpek gibi sarsıldı. 
Brian, «Daha ba şımız dertte de ğil,» diye hatırlattı. «Ama yere çok yakla ştık.» 
«Biz...» Brian birdenbire sustu. Çok rahatlamı ştı. «Tamam! Bulutlardan 
sıyrılıyoruz.» 
Uçağın kara burnunun ötesinde bulutlar sise dönü şüyordu. Daha a şağılarda kur şuni 
Atlantik Okyanusu uzanmaktaydı. 
Brian mikrofondan, «Bulutların altına indik, bayanl ar baylar,» dedi. «Onlardan 
iyice sıyrılır sıyrılmaz bu hafif sarsıntılar da so na erecek. Birkaç dakika 
sonra a şağıdan gelen bir gürültü duyacaksınız. Bu size ini ş takımlarının 
açıldı ğını haber verecek. Bangor yöresine inmeye hazırlanı yorum.» Mikrofonu 
kapayarak seyir görevlisinin yerinde oturan Nick'e,  «Bana şans dile,» dedi. 
«Dilemez olur muyum, ahbap... dilemez olur muyum?» 
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Laurel pencereden dı şarı baktı ve nefesi gırtla ğına takılıp kaldı. Bulutların 
arasından okyanus gözüküyordu. Sonra karaya yakla ştılar. Tarlaların, 
ağaçlıkların ve bir gölcü ğe benzeyen su birikintisinin üzerinden geçtiler. 
Kadın, ama evler nerede, diye dü şündü. Yollar, arabalar, binalar ve elektrik 
telleri? Bir çı ğlık attı. 
Dinah da neredeyse haykırıyordu. «Ne var? Ne var, L aurel? Ne oldu?» 
Laurel aniden zaferle, «Hiçbir şey olmadı,» diye ba ğırdı. A şağıda bir yolun 
deniz kıyısındaki küçük bir kente do ğru uzandı ğını görmü ştü. 
«Hiçbir şey olmadı! Hepsi a şağıda! Hepsi hâlâ a şağıda!» 
Robert Jenkins arkasından, «Bayan,» dedi. «Korkarım  çok yanılıyorsunuz» 
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American Pride uça ğı Bangor'a do ğru alçalmayı sürdürüyordu. Nick birdenbire, 
«Onu görüyorum!» diye ba ğırdı. «Havaalanını görüyorum! Tanrım! Ne harika bir  
manzara!» 
Brian homurdandı. «Alanı görüyorsan yerinden kalkmı şsın demektir.» Dönmeden 
konu şmuştu. Çünkü dönüp bakacak zamanı yoktu. «Kemerini ba ğla ve sesini de kes!» 
Ama o uzun pist gerçekten harikaydı! 
Brian telsizle tekrar ba ğlantı kurmaya çalı ştıysa da, bunun bir yararı 
olmayaca ğını biliyordu. «Bangor kulesi. Acil durum. Acil dur um. Pistte trafik 
varsa yolumdan çekin. Đni şe geçiyorum.» 
Uçak yava şlıyordu. Sonra alana indi. Bu i şi ba şarmı şlardı! 



Brian, «Normal bir ini şti,» dedi. «Önemli bir şey de ğildi.» Titreyerek uzun uzun 
soluk verdi ve uça ğı durdurdu. Đnce vücudu sarsılarak büküldü. Eliyle yüzünü 
silmeye çalı ştı. Avucuna terler doldu ğunda da bitkince güldü. 
Nick elini onun omzuna koydu. « Đyi misin,Brian?» 
«Evet.» Brian yine mikrofona uzandı. «Bayanlar, bay lar Bangor'a ho şgeldiniz.» 
Arkadan, «Ya şa!» sesleri gelince de güldü. 
Nick Hopewell gülmüyordu. Brian'ın koltu ğunun üzerinden e ğilmi ş ön camdan dı şarı 
bakıyordu. Etrafta hiçbir hareket yoktu. Ne ilerley en bir uçak, ne de bir 
kamyonet. 
Nick usulca, «Bu 'Ho şgeldiniz' sözcü ğü için te şekkür ederim, dostum,» dedi. 
«Sana derin bir minnet duyuyorum. Çünkü galiba bu s özleri senden ba şka söyleyen 
olmayacak. Burada bir tek insan bile yok» 
Brian telsizden hiç ses alamamı ş olmasına ra ğmen Nick'in fikrini kabul etmeyi de 
pek istemiyordu. Üzerinde ' Đç Güç' yazdı dü ğmeye do ğru uzandı. Sonra nedense 
içinden gelen sese uyarak dü ğmeyi çevirmedi. Zaten yakıt harcadı ğım için bana 
çatacak kimse yok, diye dü şündü. Ho ş, ziyan edecek fazla yakıtımız da kalmamı ştı 
ya. Kemeri çözüp aya ğa kalktı. 
Nick, « Şimdi ne olacak, Brian?» diye sordu. O da aya ğa kalkmı ştı, pilot ilk kez 
o zaman Đngiliz'in kendisinden on santim daha uzun oldu ğunu farketti. Kendi 
kendine, şu ana kadar komuta bendeydi, dedi. Bu garip olaylar ın ba şlangıcından 
beri bendeydi. Ama galiba artık durum de ği şecek. Ancak buna aldırdı ğı yoktu. 
Uçağı bulutların arasına sokarken bütün cesaretini tüke tmi şti. Đçin için, 
herkesin burnunu kıvırıp büken, dostum, diye ekledi . Komutayı ele almayı 
istiyorsan bunu sana memnunlukla devrederim. Hatta istiyorsan kasketimi de 
veririm. Ama ancak uçaktan indikten sonra. Sen ve g eri kalan 'Kazlar' yere ayak 
basıncaya kadar sizden sorumluyum. 
Az önce Nick bir soru sormu ştu. Brian ona cevap vermesi gerekti ğini dü şündü. 
«Şimdi uçaktan inecek ve neler oldu ğunu anlayaca ğız.» 
Nick onun omzunu tuttu. «Sence...» 
Kaptan pilot nedense bu harekete öfkelendi. Nick'in  elinden kurtularak, «Bence 
uçaktan inmemiz gerekiyor,» diye homurdandı. «Uça ğa merdiveni yakla ştıracak hiç 
kimse yok. Onun için acil durumlarda kullanılan kız aktan yararlanaca ğız. Ondan 
sonra her şeye sen karar vereceksin, ahbap.» Kabinden çıktı...  Az kalsın yan 
yatan servis arabasının üzerine devriliyordu. Cam k ırıkları etrafa saçılmı ştı. 
Alkol kokusu insanın gözlerini ya şartıyordu. Brian arabanın üzerinden atladı, 
Nick birinci mevki kompartmanının dibinde onu yakal adı. 
«Brian, seni kıracak bir şey söylediysem özür dilerim. Harika bir i ş basardın.» 
Brian, «Beni kırmadın,» dedi. «Sadece şu son on saatlik süre için de, Pasifik 
Okyanusunun üzerinde basınç dü şmesiyle u ğra şmak zorunda kaldım. Sonra eski 
karımın Boston'da olmayacak bir yangında öldü ğünü ö ğrendim. Ve Birle şik 
Devletlerin ortadan kalktı ğını da. Biraz sersemim.» ikinci mevkiden geçip ana 
salona girdi. Bir an derin bir sessizlik oldu. Yolc ular bembeyaz suratlarıyla ne 
oldu ğunu anlamamı şçasına oturuyor ve ona bakıyorlardı. 
Sonra Albert Kaussner kaptan pilotu alkı şlamaya ba şladı. Bir dakika Bob Jenkins 
de ona katıldı... Don Gaffney ve... Laurel de... Ka bak kafalı adam etrafına 
bakındı, sonra o da el çırpmaya ba şladı. 
Dinah, Laurel'e, «Ne var?» diye sordu. «Ne oluyor?»  
«Kaptan pilot...» Laurel a ğlamaya ba şladı. «Bizi sa ğsalim a şağıya indiren 
kaptan.» 
O zaman Dinah da alkı şlamaya ba şladı. 
Brian sersem sersem onlara bakakaldı. Arkasında dur an Nick de alkı şlayanlara 
katıldı. Yolcular kemerlerini çözerek aya ğa kalktılar. Sadece üç ki şi Brian'ı 
alkı şlamıyordu. Baygın olan Bethany, hâlâ arka sırada ho rlayan sakallı yolcu ve 
Craig Toomy. Toomy garip bir şekilde parlayan irile şmiş gözleriyle onlara 
bakıyordu. Sonra dergiden bir şerit daha yırttı. 
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Brian kızardı ğını hissetti. Delilikti bu. Ellerini kaldırdı ama y olcular onu 
alkı şlamayı sürdürdüler. «Bayanlar, baylar, lütfen... lü tfen... Emin olun 
sıradan bir ini şti bu...» 



Bob Jenkins, Gary Cooper'in ba şarılı bir taklidini yaptı. «Ah, ama... Ben bir 
şey yapmadım ki.» Albert kahkahalarla gülmeye ba şladı, Bethany gözlerini açarak 
şaşkın şaşkın etrafına bakındı. 
«Sağsalim yere indik de ğil mi? Tanrım! Harika! Hepimizin ölece ğini sanıyordum.» 
Brian, «Lütfen,» diye tekrarladı. Yolcular bir kahr aman arıyorlardı ve onu 
bulmu şlardı. Bunu kabul etmeli, hatta bu durumdan yararla nmalıydı. Çünkü daha 
onları uçaktan indirmesi gerekiyordu. «Pencerelerde n dı şarı baktınız. Onun için 
sizin de benim kadar bilginiz var. Uçaktaki yolcula rın ço ğu ve mürettebat biz 
uyurken ortadan kayboldular. Bu delice bir şey. Ama şimdi daha da delice bir 
olayla kar şı kar şıyayız. Görünü şe bakılırsa ba şka pek çok insan daha ortadan 
kayboldu... Ama mantık etrafta bir yerde ba şkalarının da olması gerekti ğini 
söylüyor. Bu olay neyse, ondan sa ğsalim kurtulduk. Onun için ba şkalarının da 
kurtulmu ş olmaları gerekir.» 
Polisiye roman yazarı Bob Jenkins usulca bir şeyler mırıldandı. Albert onu duydu 
ama sözcükleri seçemedi. «Yanlı ş mantık...» gibi bir şeyler söylemi şti galiba. 
«Bence bu olayla ba şa çıkmanın en iyi yolu her şeyi teker teker ele almak 
olacak. Ataca ğımız birinci adım şu: Uçaktan inece ğiz.» 
Craig Toomy sakin ve mantıklı bir tavırla, «Ben Bos ton'a gitmek için bilet 
aldım,» dedi. «Ve Boston'a gitmek istiyorum.» 
Nick, Brian'ın arkasından öne çıktı. Craig, Đngiliz’e baktı ve gözleri kısıldı. 
Nick parmaklarını adamın burnunu yine sıkacakmı ş gibi oynattı. Vaktiyle annesi 
«Đyi ki Do ğdun» şarkısını söylerken ayak parmaklarının arasında yana n bir 
kibritle oturmak zorunda kalan Craig, Đngiliz’in ne demek istedi ğini hemen 
anladı. Zeki bir insandı o, bekleyebilirdi. 
Brian, «Acil durumlarda kullanılan kızaktan yararla naca ğız,» dedi. «Size bunun 
nasıl yapıldı ğını anlatmak istiyorum. Beni dikkatle dinleyin, son ra tek sıra 
halinde dizilin ve pe şimden uça ğın burnuna do ğru gelin.» 
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Dört dakika sonra uça ğın ön kapısı içeri do ğru açıldı. Bir hı şım oldu ve turuncu 
bir yata ğa benzeyen kızak yere do ğru uzandı. Brians Nick yolculardan olu şan kısa 
sıranın ba şında duruyorlardı. 
Đngiliz alçak sesle, «Dı şarıdaki havada bir tuhaflık var,» diye fısıldadı. 
«Ne demek istiyorsun?» Brian sesini daha da alçaltt ı. «Hava zehirli mi?» 
«Hayır... Daha do ğrusu sanmıyorum. Ama bu havanın ne tadı var, ne de kokusu.» 
Brian endi şeyle, «Sen kaçırmı şsın,» dedi. 
Nick ba şını salladı. «Hayır, kaçırmadım. Burası bir havaala nı, ahbap, 
kahrolasıca bir bu ğday tarlası de ğil. Burnuna petrol ya da mazot kokusu geliyor 
mu?» 
Kaptan pilot havayı kokladı. Gerçekten de havada hi ç koku yoktu. Đngiliz’in 
'tat' diye tanımladı ğı, kolaylıkla adlandırılamayan o nitelik de. 
Bethany Simms endi şeyle sordu. «Bir şey mi var? Yani... kötü bir şey varsa 
öğrenmek istedi ğimi pek sanmıyorum. Ama...» 
Brian, «Kötü bir şey yok,» dedi. Yolcuları saydı. On ki şiydiler. Pilot Nick'e 
döndü. «Arkadaki yolcu hâlâ uyuyor. Onu kaldıralım mı dersin?» 
Nick bir an dü şündü, sonra da, «Hayır,» der gibi ba şını salladı. «Bo şver! 
Derdimiz ba şımızdan a şkın. Bir de ak şamdan kalma birine dadılık mı edece ğiz?» 
Brian güldü. O da aynı şeyi dü şünüyordu. «Haklısın. Pekâlâ. Önce sen kay 
bakalım, Nick. Kıza ğın alt ucunu tut. Ben de geri kalanlara yardım edec eğim.» 
«Belki önce senin inmen daha do ğru olur. Belki o gürültücü dostumuz buraya 
indi ğimiz için yine olay çıkarmaya kalkı şır.» 
Brian, Craig'e bir göz attı. Adam elinde ince bir e vrak çantasıyla sıranın en 
arkasında duruyor, bo ş gözlerle tavana bakıyordu. Yüzü vitrin mankenlerin inki 
kadar ifadesizdi. Pilot, «Onunla ba şım derde girecek de ğil," diye açıkladı... 
«Çünkü ne yapaca ğı beni hiç ilgilendirmiyor, ister uçakta kalsın, is ter insin, 
benim için bir.» 
Nick güldü. «Benim için de öyle. Haydi bakalım, büy ük göç ba şlasın.» 
«Ayakkabılarını çıkardın mı?» Nick elindeki siyah m okasenleri havaya kaldırdı. 
Brian, «Tamam,» dedi. «Haydi bakalım.» Bethany Simm s'e döndü. «Dikkatle bak. Onu 
sen izleyeceksin.» 



«Ah, Tanrım... bu hiç ho şuma gitmiyor.» Ama Bethany yine de Brian'a yakla şarak 
kaygıyla Nick'in kayı şını izledi. Đngiliz bu i şi ustalıkla ba şarmı ştı. 
Sonra yukarıya, «Çok kolay,» diye seslendi. « Đlk mü şterimizi bekliyorum.» 
Brian kıza döndü. «Bu sensin. Adın Bethany'ydi de ğil mi?» 
Genç kız endi şeyle, «Evet,» dedi. «Ama bu i şi yapabilece ğimi sanmıyorum. Her 
sömestr beden e ğitiminden çakardım. Sonunda ev bilgisi sınıfına geç meme izin 
verdiler.» 
Brian, «Bu i şi kolaylıkla ba şaracaksın,» dedi. «Ayakkabılarını çıkardın mı?» 
Bethany eski, pembe bez ayakkabılarını çıkarmı ştı. Ama kapıdan uzakla şmaya 
çalı şıyordu. «Kaymadan önce bir içki içersem belki...» 
Albert birdenbire, «Haydi, Bethany,» dedi. Delikanl ı keman kutusunu koltu ğunun 
altına sıkı ştırmı ştı. «O kızaktan benim de ödüm patlıyor. Ama sen kay arsan, ben 
de aynı şeyi yapmak zorunda kalaca ğım.» 
Kız ona şaşkınlıkla baktı. «Neden?» 
Albert'in suratı kıpkırmızıydı. «Çünkü sen kızsın. Evet, biliyorum, ben cins 
ayrımı yapan bir köpe ğim. Ama gerçek bu.» 
Bethany bir an delikanlıya baktı. Sonra gülerek kız ağa yöneldi. Biraz 
beceriksizce de olsa a şağıya kaymayı ba şardı, «Ah, Tanrım! Sanki çocuklu ğuma 
döndüm.» 
Bethany'yi Albert izledi. Sonra Jenkins, Gaffney ve  kabak kafalı adam. 
Sıra Laurel'le Dinah'ya geldi ğinde küçük kız durakladı. «Uçaktan neden iniyoruz? 
Burada hiç kimse yok ki!» 
Brian'la Laurel bir an birbirlerine baktılar. Sonra  pilot, «Gidip bakmadıkça 
bunu kesin olarak bilemeyiz ki,» dedi. «Öyle de ğil mi?» 
Dinah ba şını salladı. «Ama ben biliyorum. Burada ne bir koku  var, ne de ses. 
Ama... ama...» 
Laurel, «Ama ne, Dinah?» diye sordu. 
Kız kararsızca durdu. Onlara uçaktan inmekten korkm adı ğımı açıklamalıyım, diye 
düşündü. Laurel nasıl olsa bana yardım edecek. Ama bur ada... ters bir şeyler 
var. Kötü bir şeyler. Ve i şte ben bundan korkuyorum. Ama büyükler çocuklara 
inanmazlar ki. Özellikle kör olanlarına. Onlara bur ada kalamayaca ğımızı 
anlatmalıyım. Uça ğa binmeli ve yeniden havalanarak buradan uzakla şmalıyız. Ama 
tabii beni dinlemezler. 
Kız sonra boyun e ğmiş gibi, «Neyse...» dedi. «Yardım et de ineyim, Laure l.» 
Kör kızı, genç kadın izledi. 
Böylece uçakta sadece Brian, arkada uyuyan sarho ş ve kâ ğıt yırtmaktan ho şlanan 
Craig Toomy kalmı ştı. 
Pilot olabildi ğince nazik bir tavırla, «Sıra sizde, dostum,» dedi.  
Craig Toomy garip bir sesle, «Seni şikâyet edece ğimi biliyorsun, de ğil mi?» diye 
sordu. «Havayollarından otuz milyon dolar tazminat isteyece ğim. Ve ba ş suçlunun 
da sen oldu ğunu bildirece ğim.» 
«Bu sizin bilece ğiniz bir şey, Bay...» 
«Toomy. Craig Toomy.» 
«Bay Toomy.» Brian bir an duraksadı. «Bay Toomy ba şımıza neler geldi ğini biliyor 
musunuz?» 
Craig bir süre kapıdan bombo ş alana baktı. Tabii biliyorum, diye dü şünüyordu. 
Umacıların i şi bu. Umacılar akılsız ve tembel insanları toplamay a geldiler. 
Tıpkı babamın dedi ği gibi. Sonra aynı garip sesle Houston'daki Prudent ial 
Merkezinde yapılacak toplantının ne kadar önemli ol duğunu bilmiyorsun tabii,» 
dedi. «Oysa ülkelerin ekonomik Ederi buna ba ğlı...» 
«Bay Toomy, bütün bunlar çok ilginç. Ne yazık ki za manım yok...» 
Craig birdenbire haykırdı. «Zaman! Sen zaman konusu nda ne biliyorsun ki? Bunu 
bana sor! Bana sor! Ben zamanla ilgili her şeyi biliyorum! Her şeyi. Zaman az! 
Zaman çok az!» 
Brian kendi kendine, kahretsin, dedi. Bu deli köpe ği a şağıya itece ğim. Ama aynı 
anda Craig Toomy dönerek atladı. 
Aşağıya do ğru kayarken hâlâ ba ğırıyordu. «Lanet olsun! Zaman çok az!» 
Brian, «Kahretsin,» diye homurdandı. «Amma da kaçık !» Bir süre kıza ğın 
yukarısında durup etrafına, uça ğının o rahatlatıcı, tanıdık dünyasına baktı... 
Sonra da atladı. 
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On yolcu uça ğın dev kanadının altında toplanmı ştı. 
Nick, « Şimdi ne yapaca ğız, kaptan?» diye sordu. 
«Bunu sen bana söyle.Yani... bize.» 
Đngiliz, pilota, «Ciddi misin?» der gibi baktı. Bria n da hafifçe ba şını salladı. 
Nick, «Galiba önce terminal binasına girmemiz do ğru olacak,» dedi. «Oraya en 
çabuk hangi yoldan gidebiliriz? Bu konuda bir fikri n var mı?» 
Brian ba şıyla yanda duran bagaj arabalarını i şaret etti. «Herhalde bu i şi en 
çabuk bagaj ta şıma kayısıyla ba şarabiliriz.» 
«Pekâlâ. O tarafa do ğru gidelim mi, sayın bayanlar ve baylar?» 
Kısa bir yürüyü ştü. Ama Dinah'yla el ele ilerleyen Laurel bunun ya şamının en 
garip yürüyü şü oldu ğunu dü şündü. Etrafta çıt çıkmıyordu. Ne bir ku ş ötüyor, ne 
de bir motor homurdanıyordu. 
Hepsi Nick'in pe şi sıra teker teker ta şıma kayı şına yerle şerek içeri ye 
girdiler. 
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Yolcular büyük salonda sessiz bir şaşkınlıkla etraflarına bakınıyorlardı. O 
zamana dek böylesine bombo ş bir terminal hiç görmemi şlerdi Tavandaki lambalar 
yanmıyordu. Kapılardan süzülen lo ş ı şı ğın ise içeri, yi aydınlatması imkânsızdı. 
Nick kesin bir tavırla konu şmaya çalı ştı ama sesi kaygılıydı. «Tamam. 
Telefonları bir deneyelim mi?» 
Đngiliz telefonlara do ğru giderken, Albert de araba kiralanan kontuara yak la ştı. 
Burası kapkaranlıktı. Delikanlı ansızın irkildi. Ar kasında bir hı şırtı olmu ştu. 
Albert keman kutusunu bir sopa gibi havaya kaldırar ak döndü. Ama hemen arkasında 
Bethany duruyordu. Kız sigarasını yakmakla me şguldü. 
Kaşlarını kaldırarak, «Seni korkuttum mu?» diye sordu.  
Albert keman kutusunu indirirken mahcup mahcup gülü msedi. «Biraz.» 
«Affedersin.» Kız kibriti söndürüp yere attı. Sigar asından derin bir nefes 
çekti. «Oh. Hiç olmazsa bu daha iyi. Uçakta sigara içmeye cesaret edemedim. Bir 
şeyi patlatırım diye.» 
Bob Jenkins a ğır a ğır onlara yakla ştı. «Biliyor musunuz sigarayı on yıl önce 
bıraktım.» 
Bethany, «Lütfen nutuk çekme,» dedi. «Bu i şten sa ğsalim ve aklımız da ba şımızda 
olarak kurtulursak bir ay her gün nutuk dinleyece ğim zaten.» 
Jenkins ka şlarını kaldırdı. «Aslında ben senden bir sigara ist eyecektim. Bana 
eski alı şkanlıkları yenilemenin tam zamanıymı ş gibi geliyor.» 
Bethany gülerek yazara bir sigara uzattı. Jenkins s igarayı dudaklarının arasına 
sıkı ştırdı. Kız da yaktı. Yazar bir süre öksürdü. 
Bethany kayıtsızca «Sen sigarayı bırakalı gerçekten  çok olmu ş,» diye mırıldandı. 
Jenkins, «Öyle,» der gibi ba şını salladı. «Ama yine çabucak alı şaca ğım. Eski 
alı şkanlıkların en deh şet verici yanı da bu... Siz, ikiniz, saati farketti niz 
mi?» 
Albert, «Hayır,» dedi. 
Jenkins tuvalet kapısının üzerindeki saati i şaret etti. Saat 4.07'de durmu ştu. 
«Bu her şeye uyuyor. Şimdi olanlardan 'Olay' diye söz edelim. Çünkü aklım a ba şka 
bir sözcük gelmiyor. Olay, biz bir hayli yol aldıkt an sonra ba şladı. 4.07 Do ğu 
Yaz Saati, 1.07 Pasifik Yaz Saati demektir. Đşte böylece her şeyin ne zaman olup 
bitti ğini biliyoruz.» 
Bethany, «Harika!» diye ba ğırdı. 
Jenkins onun sesindeki hafif alayı ya farketmedi ya  da aldırmadı. «Ama bana bu 
i şte bir yanlı şlık varmı ş gibi geliyor. Ke şke güne şi görebilseydik. O zaman emin 
olabilirdim.» 
Albert «Ne demek istiyorsunuz?» diye sordu. 
«Saatler... daha do ğrusu elektrikli saatler bir i şe yaramıyor. Çünkü ceryan yok. 
Ama güne şi görebilseydik o zaman gölgelerimizin yönü ve uzun lu ğuna bakıp zaman 
konusunda bir fikir edinebilirdik. Saatim dokuzu çe yrek geçti ğini gösteriyor ama 
ona da güvenemiyorum. Bana sanki daha geçmi ş gibi geliyor. Tabii bunu kanıtlamam 
da, açıklamam da imkânsız. Ama bana öyle geliyor.» 



Albert bir an dü şündü. Çevresine bakındı. Sonra Jenkins'e döndü. «Bi liyor 
musunuz, gerçekten öyle galiba. Bana da sanki ö ğle yeme ği zamanı yakla şmış gibi 
geliyor. Ne delice bir fikir de ğil mi?» 
Bethany, «Hiç de delice sayılmaz,» diye cevap verdi . «Buna jetle yolculuk yapmak 
neden oldu.» 
Jenkins, «Ben aynı görü şte de ğilim,» dedi. «Biz batıdan do ğuya do ğru geldik, 
küçük hanım. Bu durumda yolcular tersini, yani saat i oldu ğundan daha erken 
sanırlar.» 
Albert'in aklına bir şey geldi. «Uçakta bir şeyler söylediniz. Kaptan burada 
başkalarının olabilece ğini söyledi ğinde, 'Yanlı ş mantık,' dediniz. Ama bana her 
şey do ğruymu ş gibi geliyor. Hepimiz uyuyorduk. Ve şimdi de buradayız. Olay, 
Bangor saatiyle 4.07'de olduysa o zaman kentte heme n herkes uykudaydı demektir.» 
Jenkins nazikçe, «Evet,» dedi. «O zaman şimdi neredeler?» 
Albert şaşaladı. « Şey...» 
Nick telefonu hızla kaparken bir gürültü oldu. Dene di ği son telefondu bu. « Đş 
yok! Hiçbiri çalı şmıyor. Kumbaralılar da, kumbarasızlar da. Köpekleri n 
Cavlamadı ğını söylüyordun, Brian. Buna telefonların çalı şmadıklarını da 
ekleyebilirsin.» 
Laurel usulca sordu. « Şimdi ne yapaca ğız?» 
Kabak kafalı yolcu, «Yukarıya çıkalım,» diye önerdi . «Lokanta orada olmalı.» 
Hepsi dönüp ona baktılar. Gaffney burun kıvırdı. «S enin aklın da buna takılmı ş, 
ahbap.» 
Kabak kafalı adam tek ka şını kaldırarak ona baktı. «Bir kere adım, 'ahbap' 
değil, Rudy Warwick. Sonra insan karnı tokken daha iyi  dü şünür.» Omzunu silkti. 
«Doğa kanunu bu.» 
Jenkins, «Bence Bay Warwick çok haklı,» dedi. «Hepi mizin biraz bir şeyler yemesi 
gerekiyor. Ayrıca yukarıda olanları açıklayacak ipu çları bulabiliriz. Hatta bana 
bunu ba şaracakmı şız gibi geliyor.» 
Nick omzunu silkti. Aniden yorulmu ş ve sersemlemi ş gibiydi. «Neden olmasın? 
Kendimi kahrolasıca Robinson Crusoe gibi hissetmeye  ba şlıyorum.» 
Artık çalı şmayan yürüyen merdivene do ğru ilerlediler. Albert, Bethany ve Jenkins 
en arkadaydılar. 
Albert birdenbire, «Siz bir şey biliyorsunuz, de ğil mi?» diye sordu. «Nedir bu?» 
Jenkins düzeltti. «Belki bir şey biliyorum. Belki de bilmiyorum. Ama şu ara bir 
şey söyleyecek de ğilim... Sadece bir öneride bulunaca ğım.» 
«Nasıl bir öneri?» 
«Sözüm sana de ğil, bu küçük hanıma. Kibritlerini harcama, Bethany.  Đşte önerim 
bu.» 
«Ne?» Kız ka şlarını çatıp yazara baktı. 
«Ne dedi ğimi duydun.» 
«Evet, duydum ama ne demek istedi ğinizi anlamadım. Herhalde yukarıda bir tütüncü 
var, Bay Jenkins. Orada bol bol kibrit oldu ğundan eminim. Sigaralar ve 
kullanıldıktan sonra atılan çakmaklardan da vardır. » 
Jenkins ba şını salladı. «Ben de aynı fikirdeyim. Ama yine de k ibritlerini ziyan 
etmemeni söyleyece ğim.» 
Albert, dedektifin adı Philo Christie mi neydi, diy e dü şündü. Şimdi nerede. 
Jenkins'e tam bunu söyleyece ği ve romanlarından biri olmadı ğını anımsataca ğı 
sırada Brian Engle birdenbire merdivenin a şağısında durdu. 
«Bay Toomy nerede?» 
Warwick, «Kim?» diye sordu. 
«Boston'da önemli bir randevusu olan yolcu.» 
Gaffney homurdandı. «Ondan bize ne? O beladan kurtu ldu ğumuza sevinmeliyiz.» 
Ama Brian kaygılıydı. Toomy'nin onlardan ayrılmı ş olması ho şuna gitmiyordu. 
Bunun nedenini bilmiyordu ama sinirleri gerilmi şti. Soru sorarcasına Nick'e 
baktı. 
Đngiliz omzunu silkti, sonra da ba şını salladı. «Onun gitti ğini görmedim, ahbap. 
Telefonlarla u ğra şıyordum. Üzgünüm.» 
Brian, «Toomy!» diye ba ğırdı. «Craig Toomy! Neredesin?» 
Ama ona yanıt veren olmadı. Etrafa yine o sıkıcı, g arip sessizlik çöktü. Sonra 
Laurel'in tüyleri diken diken oldu. Böyle yüksek ta vanlı bir yerde pilotun 
sesinin yankılanması gerekmez miydi? Ama böyle olma mıştı. 
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Di ğerleri a şağıda etrafı ara ştırırken Craig Toomy çalı şmayan yürü. yen 
merdivenden bir fare sessizli ğiyle çıkmı ştı. Nereye gitmesi gerekti ğini 
biliyordu. Oraya eri şti ğinde neyi bulması gerekti ğini de. 
Geni ş bir salondan geçerek bir koridora çıktı. Tam korid orun sonuna vardı ğında 
geni ş pencerelerin birinden tekrar alana baktı. Görülece k bir şey yoktu orada. 
Ama Craig'in gözleri irile şmeye, kalbi korkuyla dolmaya ba şladı. 
Birdenbire bir ölü ona, geliyorlar, dedi. Bu Craig' in babasının sesiydi. O ğlunun 
kalbinin karanlık bir kö şesindeki hayaletlerle dolu, ufak mozoleden konu şuyordu. 
Craig, «Hayır,» diye fısıldadı. «Kimse gelecek de ğil.» 
Sen çok kötü davrandın. Daha da kötüsü tembellik et tin. 
«Hayır.» 
Evet. Bir randevun vardı, bunu atlattın. Kaçtın. En  olmayacak yere hem del Maine 
eyaletindeki Bangor kentine. 
Craig, «Suç bende de ğildi,» diye mırıldandı. «Beni istemememe ra ğmen buraya 
getirdiler. Beni... beni kaçırdılar.» 
Đçindeki o ses cevap vermedi. Sadece bir ho şnutsuzluk dalga dalga etrafını 
sardı. 
ONLAR buradalardı... Ve dönecekler. Bunu biliyorsun  de ğil mi? ] 
Craig bunu biliyordu. Umacılar geri geleceklerdi. O nu avlamak için döneceklerdi. 
Craig umacıları hissediyordu. Onları hiç görmemi şti ama ne deh şet verici 
yaratıklar olduklarını biliyordu. Bu konuyu bilen s adece kendisi miydi? Craig, 
ah, hayır, dedi içinden. Bence o küçük kör kızın da  Umacılar konusunda bilgisi 
var. Ama bu önemli de ğil. Önemli olan, Umacılar o bela dolu, korkunç inle rinden 
çıkıp Bangor'a gelmeden önce Boston'a gidebilmek. Y oksa onlar beni ba ğırıp 
haykırtarak diri diri yiyecekler. Pru'ya gitmeli ve  bizimkilere neler yaptı ğımı 
anlatmalıyım. Ondan sonra özgür olurum. 
Craig pencerenin önünden ayrılıp koridorun dibine d oğru ilerledi orada aradı ğı 
kapıyı buldu. Kapının üzerinde, «Hava Alanı Güvenli k Gücü» yazılıydı. Đçeri 
girmeliyim, diye dü şündü. Şöyle ya da böyle içeri girmeliyim. Bütün bunların.. . 
bu çılgınlıkların benimle bir ilgileri olması gerek miyor. Onları kabullenmem 
şart de ğil. Artık hiç de ğil... Elini uzatarak kapının tokma ğına dokundu. Bo ş bo ş 
bakan gözlerinde birdenbire kararlı bir ifade belir di. Uzun, çok uzun bir 
süreden beri stres içindeyim. Yedi ya şından beri mi? Hayır... galiba daha da 
önce ba şladı. Kendimi bildim bileli stres içindeyim ben. Şu sonuncu delilik de 
sürtün ba şka bir türü. Belki de bütün bunlar, o eski püskü ce ketli adamın dedi ği 
gibi bir deney. Gizli bir resmi örgütün ya da tehli keli yabancı bir gücün 
ajanları deney yapıyorlar. Ama ben artık deneylere katılacak de ğilim. Ben 
kaçmayı tercih ediyorum. Boston'a gidecek ve ba şladı ğım i şi bitirece ğim. Böyle 
yapmazsam... 
Craig o zaman ne olaca ğını biliyordu. Çıldıracaktı. Tokma ğı çevirdi ve kapı 
açıldı. Craig içeri girdi. 
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Brian'la Nick hepsinden önce ikinci kata çıktılar. Di ğerleri de onların 
etrafında toplandılar. 
Đngiliz, «Haydi,» diye ba şladı. Ama Dinah atıldı. «Durun.» Sesi güçlü ve 
tela şlıydı. Di ğerleri merakla kıza döndüler. Dinah, Laurel'in elin i bırakarak 
kollarını havaya kaldırdı. Ba şparmaklarını kulaklarının arkasına dayayarak 
ellerini yelpaze gibi açtı. 
Brian, «Ne...» diyecek oldu. Dinah kesin bir tavırl a onu susturdu. «Hi şşş...» 
Kız önce hafifçe sola döndü. Durakladı. Sonra pence relerden içeri süzülen beyaz 
ı şık üzerine dü şünceye kadar di ğer yana dönmesini sürdürdü. Bu ı şıkta uçuk rengi 
daha da solgun görünüyordu. Sanki bir hayaletin sur atıydı bu. Dinah kara 
gözlü ğünü çıkardı. Đri kahverengi gözleri hiç de bo ş bo ş bakmıyorlardı. 
Uykudaymı ş gibi, alçak sesle, « Đşte...» dedi. Laurel korkunun buzdan bir el gibi 
kalbini kavradı ğını hissetti. Bunu hisseden yalnız o de ğildi. Bethany'le Don 
Gaffney iki yandan ona sokuldular. Dinah mırıldandı . « Đşte... ı şı ğı 



hissedebiliyorum. Doktorlar tekrar görebilece ğimi bu yüzden anladıklarını 
söylediler. Ben ı şı ğı her zaman hissederim. I şık kafamın içindeki bir ısı 
kayna ğına benzer.» 
Brian, «Dinah, ne...» diye ba şladı. 
Nick dirse ğiyle onu dürttü. Đngiliz’in yüzü sarkmı ş, hatları gerilmi şti. Alnı 
kırı ş kırı ş olmu ştu. «Sesini çıkarma, ahbap.» 
Dinah pencereye do ğru yürüdü. «I şık burada.» Ellerini uzatıp parmaklarıyla cama 
dokundu. Sonra da usulca, mutsuz bir ifadeyle, «Cam da da bir tuhaflık var,» diye 
mırıldandı. 
Laurel, «Dinah,» dedi. 
Kız dönmeden, «Hi şş...» diye fısıldadı. «Bir şey duyuyorum.» 
Fısıltıyla söylenen bu sözcükler Albert Kaussner'in  kafasının isimsiz ve 
mantıksız bir korkuyla dolmasına neden oldu. Brian ise bütün dikkatini Dinah'ya 
vermi şti. Kendi soluklarını i şitiyordu. Di ğerlerininkini de... Ama ba şka hiçbir 
ses duyulmuyordu. Pilot, Dinah'ya öyle geliyor... d iye dü şündü. Hepsi o kadar. 
Ama yine de emin de ğildi. 
Laurel tela şla, «Ne?» diye sordu. «Ne duyuyorsun, Dinah?» 
Dinah pencereden dönmeden kar şılık verdi. «Bilmiyorum. Ses çok hafif. Uçaktan 
indi ğimizde de bu sesi duydu ğumu sandım. Ancak sonra yanıldı ğıma karar verdim. 
Ama şimdi daha iyi duyuyorum. Hatta camın arkasından bil e. Bu biraz... çatırtıya 
benziyor.» 
Brian, Nick'e dönüp alçak sesle, «Sen bir şey duyuyor musun?» diye sordu. 
Nick de yine fısıltıyla yanıt verdi. «Hiçbir şey duymuyorum. Ama çocuk kör. 
Kulaklarına çifte görev yaptırmaya alı şmış.» 
Brian, Nick'in kula ğına, «Bence bu bir sinir krizi,» diye fısıldadı. 
Dinah pencereden dönerek iki adamın taklidini yaptı . «'Sen bir şey duyuyor 
musun?' 'Hiçbir şey duymuyorum. Ama çocuk kör. Kulaklarına çifte gör ev 
yaptırmaya alı şmış.'» Bir an durdu, sonra da ekledi, «'Bence bu bir s inir 
krizi.'» 
Dinah'nın bu davranı şı Laurel'i hem korkuttu, hem de şaşırttı. «Dinah, sen neden 
söz ediyorsun?» Nick ve Brian'a Dinah'dan çok daha yakın olmasına ra ğmen onların 
fısılda şmalarını duymamı ştı. 
«Onlara sor.» Kızın sesi titriyordu. «Ben deli de ğilim! Gözlerim görmüyor ama 
deli de ğilim!» 
Brian çok sarsılmı ştı. «Pekâlâ, Dinah. Pekâlâ.» Laurel'e baktı. «Nick' le 
konu şuyorduk. Bizi duymu ş. Tâ pencerenin önünden hem de.» 
Bethany, «Kulakların çok keskin, hayatım,» dedi. 
Dinah ba şını salladı. «Ben bir şeyler duyuyorum. Ve şimdi de dı şarıdan gelen 
sesi i şitiyorum. Şu yönden geliyor.» Pencereden do ğuyu i şaret ediyordu. «Ve bu 
kötü bir şey. Korkunç bir ses. Đnsanın ödünü patlatıyor.» 
Don Gaffney kararsızca, «Onun ne oldu ğunu biliyor musun küçük hanım?» diye 
sordu. «Belki bunun bir yararı olur.» 
Dinah, «Bilmiyorum,» dedi. «Ama onun gittikçe daha çok yakla ştı ğını 
hissediyorum.» Kara camlı gözlü ğünü takarken elleri titriyordu. «Buradan 
gitmemiz gerekiyor. Hem de çabucak. Çünkü bir şey geliyor. O çatırtıya benzeyen 
sesleri çıkaran şey.» 
Brian, «Dinah, geldi ğimiz uça ğın yakıtı tükenmek üzereydi,» diye açıkladı. 
Kız tiz bir sesle haykırdı. «O halde uça ğa yakıt koy? O geliyor! Bunu anlamıyor 
musun? Geliyor. O geldi ği zaman biz burada olursak hepimiz ölece ğiz! Hepimiz de 
ölece ğiz.» Hıçkırarak a ğlamaya ba şladı Laurel ona sarıldı. Ama Dinah'nın son 
sözleri genç kadının şok yüzünden sersemleyen kafasında yankılanıyordu. « O 
geldi ği zaman biz burada olursak hepimiz ölece ğiz. Hepimiz de ölece ğiz.» 
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Craig Toomy o piç kurusunun yaygarasını duydu ama a ldırmadı Aradı ğını 'Markey' 
yazılı bir çekmecede bulmu ştu. Bu bir tabancaydı ve aynı zamanda doluydu. 
Silahlardan pek anlamayan Craig tabancanın .32'lik mi yoksa .38'lik mi oldu ğuna 
karar veremedi. Ama bu onun için hiç önemli de ğildi. 
Craig döndü ve birdenbire kendini yapayalnız hisset ti. Olgunluk ça ğına 
eri şti ğinden beri hiç böyle korkunç bir yalnızlık duymamı ştı. 



Elindeki tabanca birden iyice a ğırla ştı. Şimdi bir elinde silah, di ğerinde de 
çantayla öylece duruyordu. Yüzünde son derecede mut suz bir ifade vardı. 
Gözyaşları arasında, «Kimseye zarar vermek istemiyorum... » diye mırıldandı. «Ama 
bu... dayanılacak gibi de ğil...» Bir an gerçekler etrafını sardı. Nörotik 
kalkanlardan olu şan karma şık savunma sistemini a şarak hayatı boyunca ya şadı ğı o 
sı ğına ğa girmeye çalı ştılar. Craig, inleyerek bir iskemleye çöktü. «Hayır , 
olamaz. Öyle de ğil. Bu fikri reddediyorum. Tümüyle reddediyorum.» 
Babası hemen, Umacılar buradaydılar, dedi. Ve geri dönecekler. Onlar geldikleri 
zaman burada olmamaya çalı ş... Yoksa neler olur, biliyorsun. 
Craig biliyordu tabii. Umacılar onu yiyeceklerdi. D iri diri yiyeceklerdi. 
Genç adam üzüntüyle şaşkın şaşkın, «Ama ben kimseye zarar vermek istemiyorum 
ki,» diye mırıldandı. Dalgın dalgın uzanıp yan masa daki bir kâ ğıdı aldı, şerit 
şerit yırtmaya ba şladı. Ama babasının o buz gibi sesini hâlâ duyuyord u. Yoksa 
neler olur, biliyorsun. 
  
BEŞĐNCĐ BÖLÜM 
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Dinah'nın uyarısını izleyen o sıkıntılı sessizli ği en sonunda Robert Jenkins 
bozdu. Konferans veriyormu şçasına, « Şu anda bazı sorunlarla kar şı kar şıyayız,» 
dedi. «Dinah bir şey duyuyorsa bunun ne oldu ğunu ö ğrenmemiz gerekir. Ve ben az 
önceki gösteriden sonra Dinah'ya inanıyorum. Sesin ne oldu ğunu bilmiyoruz. 
Sorunlarımızdan biri bu. Uçakta yakıt olmaması da b ir ikincisi.» 
Nick. «Alanın dibinde bir 727 var,» diye hatırlattı . «Onu uçurabilir misin, 
Brian?» 
Pilot, «Evet,» dedi. 
Nick ellerini Bob Jenkins'e do ğru uzatarak, « Đşte, bir sorunumuzu daha 
hallettik,» dercesine omzunu silkti. 
Bob Jenkins, «Tekrar havalanabildi ğimizi dü şünelim,» diye konu şmasını sürdürdü. 
«Nereye gidece ğiz? Đşte bu da üçüncü sorun.» 
Dinah hemen atıldı. «Uzaklara. O sesten çok uzaklar a. O sesten ve onu çıkaran 
şeyden kaçmalıyız.» 
Bob Jenkins usulca, «Sence ne kadar zamanımız var?»  diye sordu. «O buraya ne 
zaman eri şecek? Bu konuda bir fikrin var mı?» 
Laurel'in kollarında kendini güvende hisseden Dinah , «Hayır,» dedi. «Bence o 
hâlâ çok uzakta. Henüz zamanımız var sanıyorum. Ama ...» 
Jenkins, «Öyleyse Bay Warwick'in önerdi ği şeyi yapalım,» diyerek ba şını salladı. 
«Restorana gidip biraz bir şeyler yiyelim. Ondan sonra ne yapaca ğımızı 
konu şuruz. Yeme ğin, Mösyö Poirot'nun 'küçük gri hücrelerim' dedi ği şeylerin 
üzerinde iyi bir etkisi vardır.» 
Dinah tela şlandı. «Oyalanmamalıyız.» 
Bob Jenkins, «On be ş dakika,» dedi. «Hepsi o kadar. Dinah, sen bile do ğru 
hareket etmeden önce mantıklı dü şünmenin gerekti ğini bilecek ya ştasın.» 
Albert ansızın polisiye roman yazarının lokantaya b elirli bir nedenle gitmek 
istedi ğini anladı. Bay Jenkins'in küçük gri hücreleri gerç ekten iyi çalı şıyordu. 
Albert, bize bir şey gösterecek, diye dü şündü. Ya da kanıtlayacak. Sonra da 
Dinah'ya, «Canım herhalde on be ş dakikamız var,» dedi. 
«Şey...» Dinah oradan hemen gitmek istiyordu. «Galiba ...» 
Bob Jenkins, «Tamam,» diye ba ğırdı. «Karar verildi.» Di ğerlerinin kendini 
izleyeceklerinden emin bir tavırla lokantaya do ğru yürümeye ba şladı. 
Brian'la Nick birbirlerine baktılar. 
Albert usulca, «Biz de gidelim,» dedi. «Bir şeyler biliyor sanırım.» 
Brian, «Neler örne ğin?» diye sordu. 
«Bunu tam olarak bilmiyorum. Ama ö ğrenmeye de ğecektir sanıyorum.» 
Albert, Jenkins'i izledi. Bethany de onu. Di ğerleri de pe şlerine takıldılar. 
Laurel, Dinah'nın elini tutmu ştu. Küçük kızın yüzü bembeyazdı. 
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Dokuzuncu Bulut Lokantası aslında bir kafeteryaydı.  Dipte şi şeler ve 
sandviçlerle dolu bir buzdolabı vardı. Yanda ise pa slanmaz çelikten yapılmı ş bir 
kontuar. 
Robert Jenkins kasanın yanında durdu. Albert'le gen ç kız içeri girerlerken, 
«Bana bir sigara daha verir misin, Bethany?» dedi. 
Bethany, «Sen de amma bedavacısın» diye söylendi, a ma aslında şaka ediyordu. 
Yazara bir sigara uzattı. Sigarayı yakmak için kibr it kutusunu da çıkarmı ştı. 
Bob Jenkins o zaman, «Ben bunlardan birini kullanay ım, daha iyi,» diyerek 
kasanın yanında duran kâseyi i şaret etti. Buraya kutularla kibrit doldurulmu ştu. 
Yazar bir kutuyu alıp açtı. Bir kibrit aldı. 
Bethany ba şını salladı. « Đyi ya. Ama neden?» 
Jenkins, « Đşte bunu şimdi ö ğrenece ğiz,» diyerek di ğerlerine baktı. Hepsi onların 
çevresinde bir yarım daire olu şturmu şlardı. Sadece Rudy Warwick buzdolabını 
açmı ş içindekileri inceliyordu. 
Jenkins kibriti çaktı. Ama kibrit yanmadı. Tekrar t ekrar denedi. Fakat her 
seferinde ba şarısız oldu. «Vay vay vay.» Jenkins'in sesinde hiç şaşkınlık 
belirtisi yoktu. «Galiba bunlar ıslak. O halde kâse nin dibinden bir kutu 
alalım.» Dedi ği gibi de yaptı. 
Albert bütün kibritlerin kuru gibi gözüktüklerini d üşünüyordu. Onun arkasında 
Nick'le Brian tekrar bakı ştılar. Jenkins yeni kutudan aldı ğı kibriti de 
yakamamı ştı. 
«Vay vay vay. Đşte yeni bir sorun daha. Bethany, senin kibrit kutun u ödünç 
alabilir miyim?» Kız kutuyu sessizce ona uzattı. 
Nick atıldı. «Bir dakika! Bildi ğin nedir, ahbap?» 
«Sadece içinde bulundu ğumuz durumun ba şlangıçta sandı ğımızdan daha karma şık 
oldu ğunu biliyorum.» Jenkins'in bakı şları sakindi ama yüzünde bitkin bir ifade 
belirmi şti. «Bana hepimiz de bir tek büyük hata yapmı şız gibi geliyor. Ama bu 
şartlar altında ba şka türlü davranamazdı... Ancak bu konuda dü şüncemizi 
deği ştirmedi ğimiz sürece bir ilerleme gösteremeyiz. Ben bu yanlı şı 'perspektif 
hatası' diye tanımlayaca ğım.» 
Warwick onlara do ğru geldi. Bir sandviçle bir şi şe bira almı ştı. Bu yüzden 
oldukça keyiflendi ği anla şılıyordu. «Ne oluyor, çocuklar?» 
Brian, «Biliyorsam, kahrolayım,» diye homurdandı. « Ama açıkçası durum hiç ho şuma 
gitmiyor.» 
Bob Jenkins, Bethany'nin kutusundan aldı ğı kibriti çaktı. Kibrit daha ilk 
denemede yandı. «Ah...» Yazar sigarasını yaktı. Tüt ünün kokusu Brian'ın ho şuna 
gitti. Bir an dü şününce bunun nedenini anladı. Nick Hopewell'in tra ş losyonu ve 
Lauret'in parfümü dı şında burnuna gelen tek koku buydu. Birdenbire yol 
arkada şlarının ter kokularını bile duymadı ğını farketti. 
Jenkins elinde yanan kibrit çöpünü kasedekilerin ba şlarına dokundurdu. Ama 
hiçbiri tutu şmadı. Hepsi de büyülenmi ş gibi olanları seyrediyordu. Sonunda 
birkaç kibrit hafifçe parıldar gibi olup söndüler. Çöplerden hafif bir duman 
yükseldi. Bunun da kokusu yoktu. 
Jenkins di ğerlerine dönüp dü şünceli bir ifadeyle gülümsedi. «Ben bu kadarını 
bile beklemiyordum.» 
Brian, «Pekâlâ,» dedi. « Şimdi bize ne oldu ğunu anlat. Ben...» 
O sırada Rudy Warwick peynirli ve salamlı sandviçin  üzerindeki, kâ ğıdı açıp 
ekmekten irice bir parça ısırdı. Sonra yüzünü tiksi ntiyle buru şturup lokmasını 
yere tükürdü. «Bozulmu ş! Kahretsin! Böyle şeylerden nefret ederim.» 
Jenkins çabucak sordu. «Bozulmu ş mu?» Gözlerinden mavi elektrik kıvılcımları 
saçılıyordu adeta. «Ama, hiç sanmıyorum! Bu tür etl ere son zamanlarda o kadar 
çok koruyucu madde katıyorlar ki, güne şte sekiz saat kalmadıkça kokmaz. Ayrıca 
buzdolabının elektri ğinin ne Zaman kesildi ğini saate bakarak saptayabiliriz. 
Aradan daha be ş saat bile geçmemi ş.» 
Albert, «Belki,» dedi. «Ama zamanın saatlerin göste rdi ğinden daha geç oldu ğunu 
söyledin.» 
«Evet, ama sanmam ki... Buzdolabının içi hâlâ so ğuk muydu, Warwick? Kapa ğı 
açtı ğın zaman içi hâlâ so ğuk muydu?» 



Rudy Warwick, «Pek de so ğuk de ğildi,» diye kar şılık verdi. «Daha çok serindi. 
Ama bu sandviç berbat, i şte.» Sandviçi ona uzattı. «Bunun bozulmadı ğını 
düşünüyorsan bir dene.» 
Jenkins sandviçe baktı. Sonra bütün cesaretini topl ayarak di ğer ucundan ısırdı. 
Yüzünde tiksinti dolu, bir ifade belirdi ama lokmas ını hemen tükürmedi. Bir iki 
kez çi ğnedi. Sonra da dönerek ekmek parçasını avucuna çıka rdı. Daha sonra 
yandaki çöp kutusuna attı. «Bayatlayıp bozulmamı ş. Tadı kalmamı ş. Bana sanki bir 
kâğıt parçasını çi ğniyormu şum gibi geldi. Do ğrusu sandviçin koktu ğunu sanmana 
hiç şaşmadım.» 
Warwick inatla, «Kokmu ştu,» diye ısrar etti. 
Jenkins, « Şimdi birayı dene,» diye önerdi. «O bozulmu ş olamaz. Kapa ğı sıkıca 
kapalı. Buzdolabına konmamı ş bile olsa yine de bozulmaz.» 
Warwick elindeki bira şi şesine dü şünceli dü şünceli baktı. Sonra da ba şını 
sallayarak yazara uzattı. «Artık bunu istemiyorum.»  
Jenkins, «Gerekiyorsa biradan da içerim,» dedi. «Am a kendimi bilim u ğruna bir 
kez tehlikeye attım, içinizden biri şu birayı dener mi? Bence bu önemli.» 
Nick, «Birayı bana ver,» diyerek uzandı. 
«Hayır, bana ver.» Konu şan Don Gaffney'di. «Tanrım! Bir biraya ihtiyacım va r. 
Daha önce sıcak bira bile içtim ama gözlerim şaşıla şmadı.» Şi şeyi açıp ba şına 
dikti. Sonra da dönerek a ğzındaki birayı tükürdü. «Tanrım! Köpü ğü filan kalmamı ş 
bunun.» 
Bob Jenkins, «Sahi mi?» diye ba ğırdı. «Güzel! Harika! Bu hepimizin de 
görebilece ği bir şey!» Kontuarın arkasına girerek raftan bir bardak a ldı. Don 
Gaffney'nin tezgâha bıraktı ğı şi şeyi alıp barda ğa bira doldurdu. Ama biraya 
benzemiyordu artık. Hiç köpü ğü yoktu. 
Nick a ğır a ğır, «Pekâlâ,» dedi. «Biranın köpü ğü kesilmi ş. Bazen böyle olur. 
Kapak iyi sıkı ştırılmamı ştır...» 
«Ancak buna tatsız bir salamlı sandviçi de eklersen  o zaman bazı olasılıklar 
ortaya çıkar.» 
Brian patladı. «Hangi olasılıklar?» 
Jenkins, «Bir dakika,» dedi. «Önce Nick'in iddiasın ı çürütelim.» Raftan aldı ğı 
bardakları hızla kontuarın üzerine dizdi. «Bana bir a getirin. Birkaç şi şe de 
alkolsüz içki.» 
Albert'le Bethany bu iste ği yerine getirmek için buzdolabına gittiler. Kız al çak 
sesle, «Bu adam deli mi?» diye sordu. 
«Sanmıyorum.» Albert, Jenkins'in ne yapmak istedi ğini belli belirsiz kavramaya 
başlıyordu. «Sana kibritini harcamamanı söylemi şti, hatırlıyor musun? Böyle bir 
şey olaca ğını biliyordu. Đşte o yüzden lokantaya girmemizi istedi. Bize bu ola yı 
göstermek için.» 
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Craig bu arada kâ ğıttan otuz altı ince şerit yırtmı ştı. Umacılar daha da 
yakla şmışlardı artık. Craig onların yakla ştıklarını kafasında 
sezinleyebiliyordu. Bu da ayrı bir a ğırlıktı. Yine ta şıyamayaca ğı bir a ğırlık. 
Artık gitme zamanı gelmi şti. 
Craig tabancayla çantasını alarak aya ğa kalktı. Odadan çıkıp koridora ilerlerken 
kafasında neler söyleyece ğini tasarlıyordu. Seni vurmak istemiyorum. Ama 
gerekirse vuraca ğım. Beni Boston'a götür. Seni vurmak istemiyorum. A ma gerekirse 
vuraca ğım. Beni Boston'a götür. 
Craig bekleme salonuna girerken, «Gerekirse vuraca ğım,» diye homurdandı. 
«Gerekirse vuraca ğım...» Sonra yine dikkatini pencerelerden içeri süz ülen o 
sönük ı şık çekti. O yöne do ğru döndü. Umacıların dı şarıda bir yerde olduklarını 
hissediyordu. Bir i şe yaramayan, tembel insanların hepsini yemi şti onlar. Şimdi 
Craig'i avlamak için geliyorlardı. Boston'a gitmeli yim. Geri kalan kısmımı ancak 
böyle koruyabilirim... Çünkü onlar insanı korkunç b ir biçimde öldürüyorlar... 
Feci bir biçimde. 
Ağır a ğır pencerelere yakla şarak dı şarı baktı. Di ğer yolcuların mırıltılarına da 
aldırmadı. 
Bob Jenkins bardaklara her şi şeden biraz bira koydu. Bunların hepsi de 
köpüksüzdü. Nick'e, « Şimdi ikna oldun mu?» diye sordu. 



Đngiliz, «Evet,» dedi. « Şimdi... neler oldu ğunu biliyorsan hemen açıkla, ahbap. 
Lütfen açıkla.» 
Yazar, «Bir fikrim var,» diye yanıt verdi. «Korkarı m pek iç açıcı bir şey de ğil. 
Ama ben bilginin uzun vadede bilgisizlikten daha iy i... daha güvenli oldu ğuna 
inanırım. Đnsan gerçekleri ilk ö ğrendi ği an ne kadar sarsılırsa sarsılsın bu 
böyledir. Sizce de mantıklı de ğil mi?» 
Gaffney hemen, «Hayır,» dedi. 
Jenkins omzunu silkip alaycı bir tavırla hafifçe gü ldü. «Ne olursa olsun ben 
böyle dü şünüyorum. Şimdi... ba şka bir açıklamada bulunmadan lütfen hepiniz 
etrafınıza bakın. Gördüklerinizi bana söyleyin.» 
Di ğerleri yakın çevrelerine büyük bir dikkatle bakındı lar. Bu yüzden de 
lokantanın dibinde duran ve pencereden bakan Craig Toomy'yi farketmediler. 
Laurel sonunda, «Ben hiçbir şey göremiyorum,» dedi. «Çok üzgünüm, ama bir şey 
göremiyorum. Gözlerin benimkilerden keskin olmalı.»  
«Hiç de de ğil. Ben de senin gibi hiçbir şey göremiyorum. Ama havaalanları günde 
yirmi dört saat açıktır. Olay sırasında belki havaa lanı tenhaydı. Günün o 
saatinde yani. Ama terminalin böyle bombo ş oldu ğuna da inanamam. Herhalde burada 
birkaç ki şi vardı. Kahve içiyor ve belki de erkenden kahvaltı  ediyorlardı. Sonra 
uçak bakım teknisyenleri. Havaalanı personeli. Akta rma yapacak yolcular. 
Terminal binasına ilk girdi ğim zaman aklım iyice karı ştı. Neden? Çünkü 
havaalanları hiçbir zaman tümüyle bombo ş olamazlar. Đtfaiye ve polis 
karakollarının hiçbir zaman bombo ş olmadıkları gibi. Şimdi etrafınıza bakın ve 
kendi kendinize şunu sorun: 'Yarı yenmi ş yemekler nerede? Ya yarı içilmi ş 
içkiler?' Uçaktaki servis arabasını anımsayın. Alt rafta kirli kadehler vardı. 
Sonra pilot kabinindeki yarı yenmi ş çörek. Ve yarısı içilmi ş kahve. Ama burada 
öyle bir şey yok. Olay sırasında burada insanların bulundu ğunu gösteren izler 
nerede?» 
Albert yava şça, «Uçakta, hakkında yazı okudu ğum bir gemiyi dü şünüyordum,» diye 
anlattı. «Mary Celeste adlı tekneyi. Gemiyi buldukl arı zaman bombo şmuş. Ama 
mürettebatın e şyası hâlâ yerli yerinde duruyormu ş. Hatta ocakta yemek bile 
pi şiyormu ş. Biri ön güvertede hâlâ yanan bir pipo bulmu ş.» 
Jenkins heyecanla, «Bravo!» diye ba ğırdı. Şimdi hepsi de ona bakıyorlardı. Bu 
yüzden de Craig Toomy'nin yakla ştı ğını görmediler. Üstelik elindeki tabancanın 
namlusu da artık üzerlerine do ğru çevrilmi şti. 
Jenkins, «Bravo,» diye tekrarladı. « Đşte i şin canalıcı noktasına parma ğını 
bastın, Albert. Şimdi bir adım daha at ve bana bu terminalle uça ğımızın arasında 
ne fark oldu ğunu söyle.» 
Albert bir an ona bo ş gözlerle baktı. Sonra da birdenbire durumu kavradı . 
«Yüzükler! Çantalar! Cüzdanlar! Paralar! Çiviler! B urada öyle şeyler yok!» 
Jenkins usulca, «Do ğru,» dedi. «Yüzde yüz do ğru. Dedi ğin gibi, burada öyle 
şeyler yok. Ama biz uyandı ğımızda uçakta bu tür e şyalar vardı.» 
«Başka bir boyuta uçtu ğumuzu dü şünüyorsun de ğil mi?» Albert'in sesi inanç 
doluydu. «Tıpkı bilim kurgu hikâyelerinde oldu ğu gibi.» 
Dinah birdenbire ba şını yana do ğru e ğdi. 
Yazar, «Hayır,» dedi. «Bence...» 
Dinah tiz bir sesle, «Dikkat edin!» diye ba ğırdı. «Birinin geldi ğini...» 
Ama çok geç kalmı ştı. Craig Toomy uyu şukluktan kurtulur kurtulmaz hızla harekete 
geçti. Daha Nick ya da Brian dönemeden bir kolunu B ethany'nin boynuna dolayarak 
kızı geri çekti. Tabancayı onun şaka ğına dayadı. Bethany deh şetle, çaresizce 
gıdaklar gibi bir ses çıkardı. 
«Onu vurmak istemiyorum. Ama gerekirse vururum.» Cr aig soluk solu ğaydı. Artık 
boş bo ş da bakmıyordu. Gözleri deh şet ve paranoyak bir zekâyla doluydu. «Duyuyor 
musunuz? Beni Boston'a götürün.» 
Brian ona do ğru hamle yapmak istedi ama Nick elini gö ğsüne dayayarak onu 
engelledi. Gözleri hâlâ Craig'deydi. «Yava ş, ahbap. Bu tehlikeli olur. Dostumuz 
iyice kaçırmı ş.» 
Bethany kıpırdanıp duruyordu. «Beni neredeyse bo ğacaksın! Lütfen, kolunu 
boğazıma bastırma!» 
Dinah, «Ne oluyor?» diye haykırdı. «Ne var?» 
Craig, Bethany'ye ba ğırdı. «Kımıldama! Kıpırdanıp durma! Beni istemedi ğim bir 
şeyi yapmaya zorlayacaksın!» Tabancayı kızın şaka ğına iyice bastırdı. Ama 



Bethany hâlâ çırpınıyordu. Albert o zaman Bethany'n in Craig'in elindekinin 
tabanca oldu ğunu farketmedi ğini anladı. 
Nick sert sert, «Dur, kızım,» dedi. «Çırpınma.» 
Albert ya şamında ilk kez Arizonalı Yahudi gibi dü şünmekle kalmadı. O efsanevi 
silah şor gibi davranmaya da karar verdi. Gözlerini Craig' den ayırmadan keman 
kutusunun ucunu iki eliyle kavradı. 
Craig yine, «Onu öldürmek istemiyorum...» diye konu şmaya ba şlarken kız di şlerini 
onun koluna geçirdi. Craig, «Ahhh!» diye haykırdı. Kolu gev şemi şti. Bethany 
eğilerek kaçmaya çalı ştı. Craig tabancayı ona do ğru çevirirken, Albert keman 
kutusunu havaya kaldırıp öne do ğru atıldı. 
Craig'in yüzünden hem canının yandı ğı, hem de çok öfkelendi ği anla şılıyordu. 
Nick kükredi. «Yapma, Albert!» 
Craig Toomy delikanlının yakla ştı ğını farkederek namluyu ona do ğru çevirdi. 
Albert bir an namluya baktı. Bu hiç de rüya ya da h ayallerindekine benzemiyordu. 
Namluya bakmak, açık bir mezara bakmaktan farksızdı . Albert, galiba bir hata 
yaptım, diye dü şünürken Craig teti ği çekti. 
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Patlama yerine, «Pat,» diye bir ses duyuldu. Albert  ti şörtünün gö ğsüne bir şeyin 
çarptı ğını hissetti. Ama vuruldu ğunu anlayacak zaman bulamadan keman kutusunu 
olanca gücüyle Craig'in kafasına indirdi. Aynı anda  babasının öfkeli sesi 
kulaklarında çınladı. Nen var senin, Albert? Pahalı  bir müzik aletine böyle 
yapılır mı? 
Kemanın pirinç kilitlerinden biri Craig Toomy'nin a lnına gelip yardı. Yaradan 
şaşılacak kadar çok kan fı şkırmaya ba şlamı ştı. Adamın dizleri büküldü. Bayılarak 
yere yı ğıldı. 
Albert bir an delice ama harika bir şey dü şündü. Tanrım! Bu rolü: şimdiye dek 
hiç böyle ba şarıyla oynamamı ştım! Sonra soluk alamadı ğını farketti. Çevresine 
şaşkın şaşkın bakarak hafifçe gülümsedi. Ve As Kaussner'in, « Galiba vuruldum,» 
derken, Craig gibi dizleri büküldü. Delikanlı keman  kutusunun üzerine yı ğılıp 
kaldı. 
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Albert sadece otuz saniye baygın kaldı. Kendine gel di ğinde Brian endi şeyle onun 
yanaklarını tokatlıyordu. Bethany yanında diz çökmü ş, ı şıl ı şıl gözleriyle ona, 
«Kahramanım benim,» dercesine bakıyordu. 
Onun arkasında Dinah, Laurel'in kollarında a ğlıyordu. Albert tekrar Bethany'ye 
baktı ve kalbinin sanki bütün gö ğsünü kaplayacak kadar şi şti ğini hissetti. 
«Arizona Yahudisi yine ortaya çıktı.» 
Bethany, «Ne dedin, Albert?» diye sorarken bir yand an da onun yana ğını 
okşuyordu. Eli harika denilecek kadar yumu şak ve serindi. Albert â şık oldu ğuna 
karar verdi. 
Delikanlı, «Hiç,» dedi. Pilot yine yüzüne tokadı in dirdi. Bir taraftan da 
endi şeyle tekrarlayıp duruyordu. « Đyi misin, o ğlum? Đyi misin?» 
Albert, «Sanırım,» dedi. «Beni tokatlayıp durma art ık. Adım 'Albert'. Ama 
dostlarım beni 'As' diye ça ğırırlar.» 
Nick Hopewell, Bethanyn'nin yanına diz çöktü. Gözle rine inanamıyormu şçasına 
şaşkın şaşkın gülümsüyordu. «Ya şayacaksın sanırım, ahbap. Ya şamım boyunca böyle 
bir şey hiç görmedim... Üstelik az şey görmü ş de sayılmam. Siz Amerikalılar 
sevmekten kaçınmayacak kadar delisiniz. Elini uzat.  Sana bir hatıra verece ğim.» 
Albert onun dedi ğini yaptı. Eli titriyordu. Nick delikanlının avucun a bir kur şun 
bıraktı. «Onu yerden aldım. Ezilmemi ş bile. Kur şun tam gö ğsüne geldi sanırım. 
Sonra da sekti. Ti şörtünde hafif bir barut yanı ğı var. Tanrı seni çok seviyor 
olmalı, ahbap.» 
Albert bitkinlikle, «Tabancanın ate ş almayaca ğını sanmı ştım,» diye itiraf etti. 
Bob Jenkins, «Hem budalaca, hem de çok cesur bir da vranı ştı, delikanlı,» dedi. 
Yüzü bembeyazdı. Sanki her an bayılıverecekmi ş gibiydi. «Yazarlara hiçbir zaman 
inanma. Onları dinle ama sakın inanma! Tanrım, ya y anılmı ş olsaydım?» 



Brian, «Neredeyse yanıldı ğın kanıtlanacaktı,» diye mırıldanarak Albert'in aya ğa 
kalkmasına yardım etti. «Bu tıpkı kâsedeki kibritle ri yakmana benziyordu. 
Tabancada, sadece kur şunu namludan fırlatacak kadar güç vardı. Ama biraz daha 
güç olsaydı, kur şun Albert'in ci ğerlerine girerdi.» 
Albert'in ba şı döndü ve yalpaladı. Bethany kolunu hemen onun bel ine doladı. 
Hayran hayran Albert'e bakarak gülümsedi. «Çok cesu r davrandın! Đnanılmayacak 
bir şeydi bu.» 
Albert sakin sakin -ve biraz da sersemce- güldü. «S ağol. Fazla bir şey yapmı ş 
sayılmam.» Birdenbire kızın kendisine iyice sokulmu ş oldu ğunu farketti. Bethany 
dayanılamayacak kadar nefis kokuyordu. Albert o zam an kendini çok iyi hissetti. 
Sonra e ğilip keman kutusunu aldı. Üzerine kan ve saç teller i yapı şmıştı. 
Delikanlının midesi bulandı. Sonra kutuyu açıp kema nına baktı. Pek zarar 
görmemi şe benziyordu. Albert solu ğunu hafifçe verdi. Sonra aklına Craig Toomy 
geldi ve rahatlı ğın yerini endi şe aldı. «Hey... o adamı öldürmedim ya? Kafasına 
çok sert vurdum da.» Lokanta kapısının yakınında ye rde yatan Craig Toomy'ye 
baktı. Don Gaffney onun yanında diz çökmü ştü. Craig'in alnı ve yüzü kan 
içindeydi. 
Gaffney, «Ya şıyor,» dedi. «Sadece bayıldı.» 
Rüyalarında az adam temizlememi ş olan Albert'in midesi a ğzına geldi. «Tanrım! 
Kan içinde!» 
Nick «Önemli de ğil,» dedi. «Ba ştaki yaralar fazla kanar.» Craig'in; yanına gidip 
nabzını saydı. «Onun kızın şaka ğına tabancayı dayadı ğını unutma, ahbap. Teti ği 
çekseydi kur şun o kadar yakından kızın beynine saplanabilirdi. S ayın Bay Toomy 
bunu hak etti. Hiç üzülme.» Aya ğa kalktı. «Zaten nabzı da düzgün ve güçlü.» Bir 
masadaki kutudan ka ğıt peçeteler aldı. «Birkaç dakika sonra kendine gel ir 
sanırım. Sadece ba şı a ğrıyacak, i şte o kadar. Bence o mutlu anı dü şünerek bazı 
önlemler almamız do ğru olur. Gaffney, şu taraftaki masalarda örtüler var. Bana 
bir iki örtü getirebilir misin? Şu bizim Bay 'Boston'a Hemen Gitmeliyim'in 
ellerini arkasından ba ğlamalıyız.» 
Laurel usulca, «Bunu yapman şart mı?» diye sordu. «Ne de olsa adam baygın ve 
yarası da kanıyor.» 
Nick kâ ğıt peçeteleri Craig'in ba şındaki yaraya bastırdı. Kafasını kaldırıp genç 
kadına baktı. «Sen Laurel'sin de ğil mi?» 
«Evet.» 
«Eh, Laurel, bu kadar ince dü şünmesek de olur. Bu adam deli. Bilmiyorum onu bu 
hale şu son maceramız mı soktu, yoksa zaten kaçı ğın teki miydi. Bütün bildi ğim 
onun tehlikeli oldu ğu. E ğer Dinah'ya yakın olsaydı, Bethany yerine onu 
yakalardı. Onu ba ğlamazsak bir dahaki sefere bunu yapabilir.» 
Craig inleyerek ellerini bitkince salladı. Bob Jenk ins hemen ondan uzakla ştı. 
Oysa adamın tabancasını Brian Engle pantolonunun be line sokmu ştu bile. Laurel de 
gerileyerek Dinah'yı yanına çekti. 
Küçük kız endi şeyle, «Biri mi öldü?» diye sordu. 
«Hayır, hayatım.» 
«Onun geldi ğini daha önceden duymam gerekirdi. Ama ö ğretmen gibi konu şan o adamı 
dinliyordum.» 
Laurel, «Üzülme,» dedi. «Her şey yoluna girdi, Dinah.» Sonra gözlerini bo ş 
terminal binasında gezdirdi. Burada hiçbir şey yolunda de ğildi. Hiçbir şey. 
O arada Nick, Gaffney'in getirdi ği kırmızı beyaz masa örtülerinden birini alıp 
ustalıkla büktü. Sonra Craig'i hızla döndürdü. 
Laurel sert sert, «Bu kadar katı davranman şart mı?» diye sordu. 
Nick onu süzdü. Kadın gözlerini hemen ondan kaçırdı . Elinde olmadan Nick 
Hopewell'in gözleriyle Darren Crosby'ninkileri kar şıla ştırdı. Darren ona pek çok 
foto ğraf göndermi şti. Laurel de onun gözlerine bakarak, bu adam do ğru dürüst 
davranacak biri, diye dü şünmüştü. Uça ğa binerken de kendi kendine, bu benim için 
büyük bir macera olacak, demi şti. Müthi ş, romantik bir macera. Evet... Orta ya şa 
gelmeden ba şından bir macera geçsin istemi şti. Ve sonra kendini bu garip 
maceranın ortasında bulmu ştu. Acil ini şler... Bombo ş havaalanları... Tabancalı 
bir deli... Her şey insanın aklını karı ştırıyordu. Nick Hopeweli'in gözlerinde 
hiç şaşkınlık yoktu. Ama merhamet de. Đngiliz’in mavi gözleri, Laurel'in 
ürpermesine neden oluyordu. Bu duygunun romantik şeylerle ili şkisi oldu ğu da 



söylenemezdi. Bir ses, bundan emin misin, diye fısı ldadı. Laurel bu sesi hemen 
susturdu. 
Nick, Craig'in ellerini arkasından ba ğlarken adam çaresizce çırpındı, Đngiliz, 
«Yavaş, sevgili dostum,» dedi. « Đşte oldu.» Aya ğa kalktı «Onu bir Noel hindisi 
gibi ba ğladık. Gerekirse ikinci bir masa örtüsü daha kullan abiliriz.» Bir 
masanın kenarına ili şerek Bob Jenkins'e döndü. «Konu şmamız kabaca yarıda 
kesildi ği zaman ne anlatıyordun?» 
Jenkins ona şaşkın şaşkın baktı. «Ne?» 
«Haydi.» Nick'i gören herkes onun ilgiyle konferans  dinleyen biri oldu ğunu 
sanırdı. «Yanılmıyorsam, bizim uça ğın Mary Celeste gemisine benzedi ğinden söz 
ediyordun.» 
Jenkins kulaklarına inanamıyormu ş gibi, «Yani... devam etmemi mi istiyorsun?» 
diye sordu. «Sanki hiçbir şey olmamı ş gibi?» 
Craig ba ğırdı. «Beni aya ğa kaldırın!» Yüzü yerdeki halıya dayandı ğı için sesi 
boğuk çıkmı ştı. «Beni hemen yerden kaldırın! Bunu talep ediyoru m...» 
O zaman Nick hepsini de sarsan bir şey yaptı. Craig'in kaburgalarına tekmeyi 
indirdi. «Bir daha a ğzını açarsan, kaburgalarını çökertirim, ahbap. Sabr ımı 
ta şırıyorsun!» 
Gaffney şaşkın şaşkın, «Hey!» diye ba ğırdı. «Bunu neden yaptın...» 
Nick, «Beni dinleyin,» diyerek etrafına bakındı. O nazik tavırları kaybolmu ştu. 
Sesi öfkeden titriyordu. «Artık uyanmamız gerekiyor , küçük hanımlar ve beyler! 
Ve benim bunu nazik nazik yapacak zamanım da yok. Şu küçük kız... Dinah... 
başımızın iyice dertte oldu ğunu söylüyor. Ben ona inanıyorum. O bir ses duyuyor . 
Belki de buraya do ğru gelen bir şeyin sesini. Buna da inanıyorum. Kahretsin! Ben 
hiçbir şey duymuyorum ama sinirlerim iyice gerildi. Sinirle rimin bu uyarısına da 
ben her zaman önem veririm. Bence gerçekten bir şey geliyor. O buraya geldi ğinde 
bize elektrikli süpürge ya da sigorta poliçesi satm aya çalı şaca ğını da 
sanmıyorum. Şimdi... hepimiz bu yüzü kanlı deliye bakıp nazik ve  uygar insanlara 
yakı şacak sesler çıkarabiliriz. Ya da ba şımıza gelenleri anlamaya çalı şırız. 
Olayı anlamamız belki canımızı kurtarmaz. Ama ben o lanları anlamazsak pek çabuk 
ölece ğimize gitgide daha fazla inanmaya ba şlıyorum.» Dinah'ya baktı. 
«Yanılıyorsam bana söyle, Dinah. O zaman seni dinle rim. Hem de sevinçle.» 
Dinah hafif ve titrek bir sesle kar şılık verdi. «Bay Toomy'ye zarar vermeni 
istemiyorum. Ama yanılmıyorsun.» 
Nick, «Pekâlâ,» dedi. «Bu kadarı yeterli. Ona zarar  vermemek için elimden geleni 
yapaca ğım... Ama söz vermiyorum. Şimdi çok basit bir kavramla i şe ba şlayalım. 
Bağladı ğım bu adam...» 
Brian atıldı. «Toomy. Adı Craig Toomy.» 
«Pekâlâ, Bay Toomy deli. Gidece ğimiz yere ula ştı ğımızda onun için yardım 
isteyebiliriz. Ya da di ğer insanların oldu ğu yere vardı ğımızda. Ama şu anda ona, 
ancak ba şkalarına zarar veremeyecek duruma getirdi ğimiz takdirde, yardım 
edebiliriz. Ben de bunu yaptım. Albert'in çok cömer t ama delice yardımıyla 
başardım bunu. Şimdi... içinizde benim gibi dü şünmeyeniniz var mı?» 
Yolcular ona kaygıyla baktılar. 
Nick, «Pekâlâ,» dedi. «Lütfen konu ş, Jenkins:» 
«Be... ben... böyle şeylere alı şık de ğilim.» Kendini toplamaya çalı ştı. 
«Romanlarımda bizi buraya getiren uça ğı dolduracak kadar adam öldürdüm sanırım. 
Ama az önceki, ya şamım boyunca tanık oldu ğum ilk şiddet hareketiydi. Şey... kötü 
davrandıysam özür dilerim.» 
Dinah, «Bence çok iyi konu şuyorsunuz, Bay Jenkins,» dedi. «Sizi dinlemek ho şuma 
gidiyor. O zaman kendimi daha iyi hissediyorum.» 
Jenkins ona minnetle bakıp gülümsedi. «Sa ğol, Dinah... Size dü şüncelerimizin 
dayandı ğı temelin yanlı ş oldu ğunu söyledim sanırım. Hatamız şuydu: Bu olayın 
boyutlarını kavramaya ba şladı ğımız zaman dünyanın geri kalan bölümüne de bir 
şeyler oldu ğunu dü şündük. Ama önümüzdeki kanıtlar bu dü şüncemizi desteklemiyor. 
Olanlar sadece bizim ba şımıza geldi. Sadece bizim ba şımıza. Ve ben bildi ğimiz 
dünyanın hâlâ yerli yerinde oldu ğuna inanıyorum. 
«Asıl kaybolan bizleriz. Uçakta kaybolan yolcularla  biz, geride kalan on bir 
ki şi.» 
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Rudy Warwick kısa bir sessizlikten sonra, «Ben gali ba aptalım.» dedi. 
«Ne demek istedi ğini anlayamadım.» 
Laurel ekledi. «Ben de öyle.» 
Jenkins usulca, «Daha önce kayıp bir gemiden söz et tik,» diye hatırlattı. «Ama 
buna benzer ba şka olaylar da var. Aklıma uçaklarla ilgili iki örne k geliyor. 
Kadın pilot Amelia Earhart'ın Pasifik üzerinde kayb olması. Deniz Kuvvetlerine 
ait birkaç uça ğın Atlantik'in 'Bermuda Üçgeni' diye bilinen bölümü nün üzerinden 
uçarken yok olması. Tabii Amerika'nın üzerinde uçan  ba şka uçakların kaybolup 
kaybolmadıklarını bilmiyorum ama...» 
Brian atıldı. «Pek çok küçük uçak kayboldu. Otuz be ş yıl önce de büyük bir yolcu 
uça ğı. Uçak Denver'e gitmek için San Francisco'dan kalk tı. Pilot her zamanki 
gibi telsizle Reno kulesiyle konu ştu. Sonra da ortadan kayboldu. Tabii 
ara ştırmalar yapıldı ama uçak bir daha bulunamadı...» 
Jenkins, «Hepsi de oradan geçtiler sanırım...» diye  mırıldandı. Eliyle yine 
yana ğını ovu şturuyordu. Yüzünde üzgün, hatta deh şet dolu bir ifade vardı. «Tabii 
cesetleri buldularsa o ba şka...» 
Laurel, «Lütfen bize bildiklerini açıkla,» dedi. «B u olay insanı gitgide daha 
fazla etkiliyor. Açıklamazsanız beni de. ba ğlayıp Bay Toomy'nin yanına 
yatırabilirsiniz.» 
Jenkins anlatmaya çalı ştı. «Burada artık yemekler filan yok. Ama uçakta va r. 
Burada elektrik yok. Uçakta var. Tabii bunlar kesin  bir kanıt sayılamaz. Uçak 
kendi elektri ğini üretiyor. Buraya ise elektrik bir merkezden gel iyor. Ama 
kibritleri dü şünün. Bethany uçaktaydı ve kibritleri güzelce yanıy or. Buradaki 
kâseden aldıklarım yanmıyor. Bay Toomy'nin... güven lik bürosundan aldı ğını 
sandı ğım tabancası fazla bir i şe yaramadı. Pilli bir cep fenerini denerseniz 
onun da çalı şmadığını görürsünüz sanırım.» 
Nick, «Haklısın,» dedi. «Bunu kanıtlamak için cep f eneri arayıp bulmamıza da 
gerek yok.» Yukarıyı i şaret etti. Kontuarın arkasındaki duvarda elektrik 
kesildi ğinde yakılan bir lamba vardı. O da tavandaki ı şıklar gibi yanmıyordu. 
«Lamba pille çalı şıyor. Ve piller tükenmi ş sanırım.» 
Jenkins, «Öyle,» deyip ba şını sallayarak lokantanın kapısına do ğru ilerledi. 
Dı şarı baktı. «Tammı ş gibi gözüken bir dünyadayız. Ama aynı zamanda tüke nmek 
üzere olan bir dünya. Köpüklü içki içinde bir tek h ava kabarcı ğı bile yok. 
Yiyecekler tatsız. Hava kokusuz... Aynı şey sesler için de geçerli. Sesler 
boğuk, tek boyutlu ve titre şimsiz. Albert, senden bize kemanla bir parça çalman ı 
isteyebilir miyim?» 
Albert, Berhany'ye bir göz attı. Kız gülümseyerek o naylarcasına ba şını salladı. 
Delikanlı da, «Peki,» dedi. «Ben de kemana ne oldu ğunu merak ediyorum... Yani... 
şeyden sonra...» Craig Toomy'ye baktı. Sonra kutuyu açıp kemanı çıkardı. Bir an 
durup ne çalaca ğını dü şündü. Telefonların çalmadı ğı, köpeklerin havlamadı ğı bu 
yeni ve garip dünyaya hangi müzik uyar, diye dü şünüyordu. Ralph Vaughan Williams 
mı? Stravinsky mi? Mozart mı? Yoksa Dvojak mı? Hayı r. Hiçbiri de uygun de ğildi. 
Sonra ilham geldi ve o ünlü, eski şarkıyı çalmaya ba şladı. «Mutfakta, Dinah'nın 
Yanında Biri Var.» Ama şarkının ortasında durakladı. 
Don Gaffney, «Galiba Craig'in kafasına kemanla vurd uğunda bozuldu,» dedi. «Ses 
çok bo ğuk çıkıyor.» 
Albert a ğır a ğır, «Hayır,» diye yanıt verdi. «Kemanımda bir bozuk luk yok. Olsa 
hemen anlarım. Ama ba şka bir şey var. Yanıma gelir misin?» Gaffney ona yakla şıp 
yanında durdu. Albert ekledi. « Şimdi kemana mümkün oldu ğu kadar sokul. Tamam. 
Şimdi tekrar dinle.» 
Albert yine, «Dinah» şarkısına ba şladı. Parça sona erince de Gaffney'e, «Farkı 
anladın mı?» diye sordu. 
«Yakından dinledi ğin zaman kemanın sesi kula ğa daha ho ş geliyor. Kastetti ğin bu 
muydu?» Gaffney, Albert'e gerçek bir saygıyla bakıy ordu. «Sen iyi bir 
kemancısın, evlat.» 
Albert ona gülümsedi ama aslında gözleri Bethany Si mms'deydi. «Müzik ö ğretmenim 
de öyle söylüyor.» Jenkins'e döndü. «Her neyse... b u senin söylediklerine 
uyuyor. Kemana ne kadar yakla şırsan ses de o kadar güzel geliyor. Bozuk olan 
hava, keman de ğil. Hava sesleri gerekti ği gibi iletmiyor. Bundan dolayı da çıkan 
sesler o köpüksüz biralara benziyor.» 



Brian, «Tatsız,» dedi. 
Albert, «Evet,» der gibi ba şını salladı. 
Jenkins gülümsedi. «Te şekkür ederim, Albert.» 
«Rica ederim. Artık kemanımı kaldırabilir miyim?» 
«Tabii...» Albert bu i şi yaparken, Jenkins de konu şmasına kaldı ğı yerden devam 
etti. «Bu olayda garip olan sadece ses ve tat de ğil. Örne ğin bulutları ele 
alalım.» 
Rudy Warwick, «Bulutlara ne olmu ş?» diye sordu. 
«Biz buraya geldi ğimizden beri bulutlar yerlerinden hiç kımıldamadıla r. 
Kımıldayacaklarını da sanmıyorum. Her şey durmu ş.» Jenkins bir an sustu. Ansızın 
yaşlanmı ş gibiydi. Korkuyordu ve çaresizdi. «Dinah'nın bütün  duyuları 
bizimkilerden güçlü. Ayrıca 'altıncı his' denilen o  garip ve açıklayamadı ğımız 
duyusu da iyice geli şmiş. Dinah'nın bütün bunları bizden daha iyi algıladı ğını 
sanıyorum. Ama biz de bütün olanları bir dereceye k adar hissettik. Burada her 
şey bir tuhaf. 
«Ve şimdi i şin can alıcı noktasına geliyorum. Sadece on be ş dakika kadar önce 
'Bana, ö ğle yeme ği zamanıymı ş gibi geliyor,'demi ştim. Ama şimdi, sanki daha 
geçmi ş gibi bir duyguya kapılıyorum. Belki ö ğleden sonra üç. Hatta belki de 
dört. Saatlerimiz sabahın onu oldu ğunu gösterirken dı şarıda havanın 
kararmasından korkuyorum.» 
Nick, «Konuya gir, ahbap,» dedi. 
Bob Jenkins, «Evet, bunun zamanı geldi sanırım,» di yerek içini çekti. «Bence 
olay Albert'in söyledi ği gibi boyut de ğil, zamanla ilgili. Belki de zaman 
akımında arada sırada bir delik açılıyor. Bu 'zaman ın çarpılması' olayı de ğil de 
bir yırtılma.» 
Don Gaffney ba ğırdı. « Şimdiye dek bundan daha zırva ve çılgınca bir şey 
duymadım!». 
Craig Toomy yattı ğı yerden, «Amin,» dedi. 
«Hayır!» Jenkins'in sesi sertle şmişti. «E ğer zırva diyorsan Albert'in kemanının 
sesinin bir buçuk metre öteden kula ğına nasıl geldi ğini hatırlayın! Ya da 
çevrene bak, Gaffney. Sadece çevrene bak. Ba şımıza gelenler... bütün bu 
olanlar... i şte asıl onlar çılgınca.» 
Gaffney ka şlarını çatıp ellerini ceplerine soktu. 
Brian, «Devam et,» dedi. 
«Pekâlâ. Đddiamın do ğru oldu ğunu söylemiyorum. Benimki sadece içinde 
bulundu ğumuz duruma uyan bir varsayım. Şimdi... zamanda bu yırtıkların arada 
sırada belirdi ğini dü şünelim. Ama bu ço ğunlukla insanların ya şamadı ğı yerlerde 
oluyor... Yani okyanuslarda... Arada sırada yer de ği ştirerek karalarda da 
görülebiliyor. Belki de dün gece karada yine böyle bir delik belirdi... Ve biz 
şanssızlı ğımız yüzünden bunun içine dalmı ş olabiliriz. Belki de bu ola ğanüstü 
meteoroloji olayı sırasında canlılar uykuda de ğillerse o delikten 
geçemiyorlardı.» 
Gaffney, «i şte bu bir peri masalı,» diye homurdandı. 
Craig yerden, «Ben de seninle aynı fikirdeyim,» ded i. 
Gaffney kızdı. «Kes sesini!» Craig gözlerini kırpı ştırdı, sonra da bitkince 
dudak büktü. 
Bethany alçak sesle, «Söylediklerin bana do ğruymu ş gibi geliyor,» dedi. 
«Sanki... her zamanki tempoya ayak uyduramıyoruz.» 
Albert sordu. «Mürettebatla di ğer yolculara ne oldu?» Hastalanmı ş gibi bir hali 
vardı. «Uçak delikten girdi. Biz de öyle. Geri kala nlara ne oldu?» 
Jenkins, «Benim tahminim şu,» dedi. «Onlar buharla ştılar.» 
Dinah önce onun ne demek istedi ğini anlayamadı. Sonra Vicky teyzenin çantasını 
hatırlayarak usulca a ğlamaya ba şladı. Laurel ona sarıldı. Albert ise o sırada, 
şükürler olsun, diye dü şünüyordu. Annem iyi ki son anda benimle gelmekten 
vazgeçti. 
Jenkins konu şmasını sürdürdü. «Ço ğunun e şyaları da onlarla birlikte buharla ştı. 
Geride kalan küçük para çantası ve cüzdanlara gelin ce... Belki sahipleri onları 
daha önce üzerlerinden çıkarmı şlardı. Ya da büyük el çantalarından. Ama do ğrusu 
bütün bunlar bana da çok mantıksız geliyor. Bu sözl eri söylerken o peru ğu 
düşünüyorum.» 



Albert, «Bunda haklısın,» dedi: «Örne ğin ameliyatlarda kullanılan çiviler. 
Herhalde adamlar canları sıkıldı ğı ve içlerinden oynamak geldi ği için o çivileri 
omuzları ya da dizlerinden çıkarmadılar.» 
Warwick de atıldı. «Ben de aynı fikirdeyim. Uçak ye ni kalkmı ş» Canları o kadar 
sıkılmı ş olamaz.» 
Bethany ona bir an şaşkınlıkla baktı. Sonra da kahkahalarla gülmeye ba şladı. 
Nick, «Konuya gel, ahbap,» dedi. «Sonuç nedir? Hang i zamandayız bilmiyorum ama 
bana vakit çok geçmi ş gibi geliyor.» 
Jenkins, «Pekâlâ,» diyerek ba şını salladı. «Çıkardı ğım sonuca gelelim. Şimdi... 
zaman yırtıkları oldu ğunu ve bunların birinden geçti ğimizi dü şünelim. Bence biz 
geçmi şe döndük ve zamanda yolculukla ilgili o çirkin gerç eği de ö ğrendik. 22 
Kasım 1963'e, Teksas'a dönerek Kennedy'nin öldürülm esini önlememiz imkânsız. 
Gidip piramitlerin yapılı şım ya da Roma'nın yanı şını seyredemeyece ğiz. 
Dinazorlar ça ğını yakından inceleyemeyece ğiz.» Kollarını kaldırdı. «Çevrenize 
iyi bakın, zaman-yolcuları! Đşte geçmi ş bu. Bo ş ve sessiz. Atılmı ş bir boya 
tenekesi kadar anlamsız ve mantıksız bir dünya! Bel ki de bir evren. Belki de 
başlangıçta zamanda çok az ilerledik; on be ş dakika kadar. Ama çevremizden 
dünyanın çözülmeye ba şladı ğı da belli. Duyusal etkiler azalıyor. Elektrik çokt an 
ortadan kalkmı ş. Hava, geçmi şe do ğru bir sıçrama yaptı ğımız andakinin aynı. Ama 
bana dünyanın kurgusu biterken, zaman bir tür helez on çiziyormu ş gibi geliyor.» 
Albert ihtiyatla, «Gelece ğe atlamı ş olamaz mıyız?» diye sordu. 
Bob Jenkins omzunu silkti. Oldukça bitkin gözüküyor du. «Tabii kesinlikle 
bilmiyorum. Nasıl bilebilirim? Ama sanmıyorum. Đçinde bulundu ğumuz bu yer bana 
çok eskiymi ş gibi geliyor. Eski, zayıf ve anlamsız. Yani... ah,  bilmem ki.» 
O zaman Dinah konu şmaya ba şladı. Hepsi de ona do ğru döndüler. «Bana burası artık 
tümüyle bitmi ş, tükenmi ş gibi geliyor,» dedi kıza 
Jenkins ba ğırdı. «Evet. Te şekkür ederim, yavrum. Ben de bu sözü arıyordum. 
Bitmi ş.» 
«Bay Jenkins?» 
«Evet?» 
«Size daha önce sözünü etti ğim o ses. Onu tekrar duyuyorum.» Dinah bir an durdu . 
«O yakla şıyor.» 
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Hepsi de susarak etrafı dinlediler. Suratları asılm ı ştı. Brian bir şey duydu ğunu 
sandı. Sonra da bunun kalbinin çarpıntısı oldu ğuna karar verdi. 
Nick birdenbire, «Ben pencerelerin önüne gidiyorum, » dedi. Craig'e bakmadan onun 
üzerinden atladı ve hızla lokantadan çıktı. 
Bethany «Hey!» diye ba ğırdı. «Ben de gelmek istiyorum!» 
Albert de kızı izledi. Di ğerlerinin ço ğu da öyle. Brian, Laurel'le Dinah'ya, «Ya 
siz, ikiniz?» diye sordu. 
Küçük kız, «Ben gitmek istemiyorum,» dedi. «Kulakla rım buradan da iyi i şitiyor.» 
Bir an durduktan sonra ekledi. «Ama buradan bir an önce ayrılmazsak, o sesi daha 
iyi duyaca ğımı biliyorum.» 
Brian, Laurel Stevenson'a bir göz attı. Genç kadın usulca, «Ben Dinah'yla burada 
kalaca ğım,» diye açıkladı. 
Brian, «Pekâlâ,» dedi. «Bay Toomy'e yakla şmayın.» 
Craig yattı ğı yerden öfkeyle onun taklidini yaptı. «'Bay Toomy' e yakla şmayın.'» 
Başını zorlukla döndürerek Brian'a baktı. «Yakanızı ku rtaramayacaksınız, Kaptan 
Engle. Bilmiyorum siz ve Đngiliz arkada şınız ne tür bir oyun oynuyorsunuz ama 
elimden kurtulamayacaksınız. Bundan sonra herhalde geceleri Colombia'dan kokain 
kaçırmak için kullanılan bir uçakta pilotluk edecek siniz. Hiç olmazsa 
dostlarınıza ne harika bir pilot oldu ğunuzdan söz ederken yalan söylemi ş 
olmayacaksınız.» 
Brian kar şılık verecekti. Ama sonra vazgeçti. Nick bu adamın deli oldu ğunu 
söylemi şti. O da bir deliyle tartı şarak zaman kaybetmek niyetinde de ğildi. 
Laurel, «Merak etme,» dedi. «Ona yakla şmayız.» Dinah'yı küçük masalardan birine 
götürüp oturttu. Kendi de yanına geçti. «Kimseye bi r zarar vermeyecek.» 
Brian, «Pekâlâ,» diye mırıldandı. «Ellerindeki ba ğlar gev şerse hemen ba ğırın.» 
Genç kadın ne şesizce güldü. «Bunu yapaca ğımdan emin olabilirsin.» 



Brian e ğilerek Craig'in ellerindeki ba ğı yokladı. Sonra da lokantadan çıktı, 
yerden tavana kadar yükselen pencerelerin önünde du ran yolculara katılmak için 
ilerledi. 
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Brian bekleme odasının ortalarına eri şti ği sırada o sesi duydu. Di ğerlerine 
katıldı ğı zaman artık kendi kendini kandırması imkânsızdı. 
Brian, kızın kulakları gerçekten çok keskin, diye d üşündü. Ses onun için hâlâ 
çok hafifti ve do ğudan geliyormu ş gibiydi. Dinah sesi çatırtıya benzetmi şti. 
Brian'a göre ise daha çok şiddetli bir paraziti anımsatıyordu. Ama bir noktada  
Dinah'yla aynı fikirdeydi. Kötü bir şeydi bu. Brian’ın ensesindeki tüyler diken 
diken oldu. Di ğerlerine baktı. Onların da yüzlerinde umutsuzluk ve  korku vardı. 
En kontrollü olanları Nick'ti. En fazla korkan ise Bethany. 
Kötü. 
Kötü bir şey yakla şıyordu. Hem de hızla. 
Nick ona do ğru döndü. «Buna ne diyorsun, Brian? Onun ne oldu ğu konusunda bir 
fikrin var mı?» 
Brian, «En ufak bir fikrim bile yok,» dedi. «Bütün bildi ğim burada ondan ba şka 
ses duyulmadı ğı.» 
Gaffney, «Henüz kente eri şmedi,» diye fikrini açıkladı. «Ama yakla şıyor. Kente 
ne kadarda ula şaca ğını bilmek isterdim.» 
Hepsi de susarak do ğudan gelen o hı şırtıyla karı şık çatırtıyı dinlediler. 
Brian, ben bu sesi tanır gibiyim, diye dü şündü. Çatırtı da de ğil, parazit de 
ama... ne? Bu kadar hafif olmasaydı... Ama birdenbi re bu sesin ne oldu ğunu 
anlamak istemedi ğini farketti. Hayır, kesinlikle istemiyordu bilmeyi . O ses onu 
iliklerine kadar tiksintiyle dolduruyordu. 
Bethany, «Buradan kaçmalıyız,» dedi. Sesi titrek am a yüksekti. Albert kolunu 
onun beline doladı. Kız deh şetle onun elini avuçlarının arasına aldı. «Buradan 
hemen gitmeliyiz.» 
Bob Jenkins, «Evet,» dedi. «Haklı! O ses... onun ne  oldu ğunu bilmiyorum... ama 
korkunç bir şey bu.» 
Hepsi de dönmü ş Brian'a bakıyorlardı. Kaptan pilot, anla şılan komuta yine bende, 
diye dü şündü. Ama bu uzun sürmeyecek. Çünkü hiçbir şeyi anlamıyorlar. Jenkins 
çok zekice sonuçlara vardı ama o bile durumun farkı nda de ğil. O sesi çıkaran her 
neyse buraya do ğru geliyor. Ve o havaalanına ula ştı ğında biz yine burada 
olaca ğız. Ben bunun nedenini de biliyorum. Brian Engle an sızın avcının 
yakla ştı ğını i şiten kapana kısılmı ş bir hayvanın neler hissetti ğini anladı. 
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Brian dönüp Jenkins'e baktı. «Buradan gitmemiz gere kti ğini söylüyorsun, öyle 
değil mi?» 
«Evet. Hem de mümkün oldu ğunca çabuk.» 
«Peki nereye gitmemizi istiyorsun? Atlantic City'e mi, Miami Beach'e mi? Club 
Med'e mi?» 
«Yani gidebilece ğimiz bir yer olmadı ğını mı söylüyorsun, kaptan? Bu konuda 
yanıldı ğını sanıyorum... Umuyorum... Bir fikrim var.» 
«Evet?» 
«Biraz sonra açıklayaca ğım. Önce bir soruma yanıt ver. Uça ğa yakıt alabilir 
misin? Elektrik olmasa bile bunu ba şarabilir misin?» 
«Evet, alabilirim sanırım. Birkaç güçlü insanın yar dımıyla ba şarabilirim. 
Sonra?» 
«Ondan sonra havalanırız.» Jenkins'in kırı şık yüzünde ter tanecikleri 
belirmi şti. «O ses... o hı şırtı... do ğudan geliyor. Zamandaki delik buranın 



birkaç bin kilometre batısındaydı. Aynı rota üzerin den dönebilirsek... Bunu 
yapabilir misin?» 
Brian, «Evet,» dedi. Yardımcı güç birimlerini çalı şır durumda bırakmı ştı. Yani 
bilgisayar programı silinmemi şti henüz. 
«Çünkü yırtık hâlâ orada olabilir. Anlamıyor musun?  Oradan geri dönebiliriz.» 
Nick, Jenkins'e hayret ve dikkatle baktı. Sonra da Brian'a döndü. «Bu pek de 
fena bir fikir olmayabilir, ahbap.» 
Brian, «Olabilir de, olmayabilir de,» dedi. «Ama bu  önemli de ğil. Çünkü o uçakla 
bir yere gidecek de ğiliz.» 
Warwick, «Neden?» diye sordu. «Uça ğa yeniden yakıt alırsan...» 
«Kibritleri hatırlıyor musun? Lokantada, kâsede dur an kibritleri? Şu 
yanmayanları?» 
Warwick bo ş gözlerle Brian'a baktı. Ama Jenkins'in yüzünde umu tsuz bir ifade 
belirmi şti. Elini alnına götürüp bir adım geriledi. Sanki h epsinin gözlerinin 
önünde küçülüvermi şti. 
«Ne?» Gaffney çatık ka şlarının altından kaptan pilota şaşkınlık ve ku şkuyla 
bakıyordu. «Bunun şimdi...» 
Ama Nick durumu kavramı ştı. «Anlamıyor musun? Anlamıyor musun, ahbap? Pille r 
çalı şmaz, kibritler yanmazsa...» 
Brian, Nick'in sözlerini tamamladı. «O zaman jet ya kıtı da yanmaz., O da bu 
dünyadaki her şey kadar bayatlamı ş, bitmi ş, tükenmi ş olur.» Hepsine teker teker 
baktı. «Depolara ha yakıt doldurmu şum, ha bal.» 
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Craig aniden, «Siz kibar genç hanımlar,» dedi. «Hiç  Umacılardan söz edildi ğini 
duydunuz mu?» Sesi sakin, hatta ne şeliydi. 
Laurel aya ğa fırlayarak endi şeyle di ğerlerine do ğru baktı. Onlar hâlâ salonun 
pencerelerinin önünde durmu ş konu şuyorlardı. Dinah ise Craig'e do ğru döndü. 
Kızın şaşırmamı ş oldu ğu anla şılıyordu. 
Dinah sakin sakin, «Hayır,» dedi. «Nedir onlar?» 
Laurel, «Onunla konu şma, Dinah,» diye fısıldadı. 
Craig yine tatlı tatlı, «Söylediklerinizi duydum,» dedi. «Kulakları keskin olan 
sadece Dinah de ğil.» 
Laurel kızardı ğını hissetti. 
Craig konu şmasını sürdürdü. «Ben zaten çocu ğa zarar verecek de ğilim. Öbür kıza 
da bir şey yapmayacaktım. Sadece korkuyorum. Ya siz?» 
Laurel, «Evet,» diye homurdandı. «Ama ben korktu ğum zaman kızları rehin almam, 
bir delikanlıyı vurmaya da kalkı şmam.» 
Craig, «Ama adeta bütün Los Angeles Rams takımı üze rime geliyordu,» dedi. «Ve o 
Đngiliz...» Güldü. Kahkahası bu sessiz yerde insanı sarsacak kadar ne şeli ve 
normaldi. «Eh, şu kadarını söyleyebilirim. Belki benim deli oldu ğumu 
düşünüyorsunuz. E ğer öyleyse o Đngiliz'i yakından izlememi şsiniz demektir. 
Adamın kafasının yerinde elektrikli testere var!» 
Laurel ne söyleyece ğini bilemedi. Aslında durumun Craig'in söyledi ği gibi 
olmadı ğını biliyordu ama öyle mantıklı bir tavırla konu şuyordu ki. Sonra... 
Đngiliz hakkında söyledikleri de gerçeklere çok yakı ndı. Nick'in gözleri... 
Toomy'yi ba ğladıktan sonra kaburgalarına tekme atı şı... Genç kadın ürperdi. 
Dinah, «Umacılar nedir, Bay Toomy?» diye sordu. 
Craig yine ne şeyle, «Ben her zaman onların hayali şeyler olduklarını 
düşünürdüm,» dedi. «Ama şimdi ku şkulanmaya ba şlıyorum... Çünkü o sesi ben de 
duyuyorum, küçük hanım. Evet, duyuyorum.» 
Küçük kız usulca, «O ses?..» diye sordu. «O Umacıla rın sesi mi?» 
Laurel elini Dinah'nın omzuna koydu. «Artık onunla konu şmasan daha iyi olacak, 
hayatım. Beni kaygılandırıyor.» 
Toomy ölmü ştü. Halının üzerinde yatıyordu. Gözleri yuvalarında n u ğramı ş, 
ağzından akan köpükler kurumu ştu. 
Craig ansızın, bunu bana biri mi söyledi, diye kend i kendine sordu. Gözlerinin 
yuvalarından u ğradı ğını? A ğzının köpürdü ğünü? Annem sarho şken böyle mi söyledi? 
Yoksa ben, ho şuma gitti ği için hayalimde böyle bir sahne mi yarattım? 
«Bay Toomy? Onu Umacılar mı yakaladı?» 



Craig dü şünceli dü şünceli, «Evet,» dedi. «Galiba babam TEMBELL ĐK ETTĐ. Umacılar 
da onu yakaladılar.» 
«Bay Toomy?» 
«Efendim?» 
«Ben gördü ğünüz gibi çirkin de ğilim. Hiçbirimiz de de ğiliz.» 
Şaşıran adam ona döndü. «Bana nasıl gözüktü ğünü nereden bileceksin, küçük 
hanım?» 
Dinah, «Bildiklerim sizi şaşırtabilir,» dedi. 
Laurel gözlerini küçük kıza dikti. Kaygısı daha da artmı ştı... Ama Dinah'nın 
gözlerini göremedi. O kara camlar onu yenilgiye u ğrattı. 
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Di ğer yolcular şimdi bekleme salonunda durmu ş o hafif, çatırtıya benzeyen sesi 
dinliyorlardı. Konu şmuyorlardı. Galiba söylenecek bir şey kalmamı ştı. 
Gaffney sonunda, « Şimdi ne yapaca ğız?» diye sordu. Kerestecilere özgü o kırmızı 
gömle ğin içinde küçülmü ş gibiydi. 
Brian, «Bilmiyorum,» dedi. 
Nick sordu. «Uçakta ne kadar yakıt kaldı, Brian? Be lki geldi ğimiz bu yerde yanma 
oranı aynı de ğildir. Belki depolarda sandı ğından daha fazla yakıt vardır.» 
«Bütün aletler oldukça iyi çalı şıyor. Buraya indi ğimizde üç yüz litreden az 
yakıtımız vardı. Olayın ba şladı ğı yere dönmek için en a şağı yirmi be ş bin litre 
yakıt gerekiyor.» 
Bu sırada Bethany paketinden bir sigara aldı. Yakma k için kibrit aktı, ama 
yanmadı. Tekrar denedi. Sonra da korkuyla Albert'e baktı. Delikanlı kibrit 
kutusunu aldı. Çöpü kenarına hızla sürdü. Ama kibri t yine alev almadı. 
Rudy Warwick, «Buradaki illet neyse, anla şılan bula şıcı,» diye mırıldandı. 
Bethany a ğlamaya ba şlamı ştı. Jenkins ona mendilini uzattı. 
Albert, «Bir dakika,» diyerek kibriti tekrar kutunu n yanına sürdü. Çöp bu defa 
tutu ştu ama alev çok sönüktü. Albert çabucak Bethany'nin  sigarasını yakarken 
aniden gözlerinin önünde üç yıldan beri okula gider ken yanından geçti ği levha 
belirdi. Dikkat! Đki yönlü trafik. 
Albert, bu da ne demek, diye dü şündü. Henüz bu sorunun cevabını bilmiyordu. 
Kafasında bir fikir belirmi şti ama şu anda onu yakalaması imkânsızdı. 
Bethany sigarasından derin bir nefes aldı. «Ööö. Ta dı çok kötü.» 
Albert, «Dumanı yüzüme üfle,» dedi. 
«Efendim?» 
«Ne dedi ğimi duydun. Dumanı yüzüme üfle.» 
Bethany dedi ğini yaptı. Albert dumanı kokladı. O eski, tatlı kok usu 
hafiflemi şti. 
Nick, «Ben lokantaya dönüyorum,» dedi. Sıkıntılı bi r hali vardı. «Bizimki çok 
uyanık. Onu hanımlarla daha fazla yalnız bırakmak i stemiyorum.» 
Brian, Đngiliz’in pe şine takıldı. Di ğerleri de onları izlediler. Tam bekleme 
odasının ortasına geldiklerinde Albert'in gözlerini n önünde yine o levha 
belirdi. Đki yönlü trafik. 
Delikanlı, «Bir dakika!» diye ba ğırdı. Sonra da bir an Bethany'ye sarılarak 
kızın saçlarını kokladı. Di ğerleri dönerek onlara baktılar. Albert hızla dönüp 
yine pencerelere do ğru ilerledi. 
Bethany, «Vay vay vay» diye mırıldandı. Hafifçe kık ır kıkır gülüyordu ama 
kızarmı ştı da. «Garip bir genç.» 
Albert geldikleri uça ğa baktı ve sanki kafasında havai fi şekleri atılmaya 
başladı. 
Jenkins, «Albert,» dedi. «Albert, ne ol...» 
Albert olanca sesiyle, «Kaptan Engle!» diye ba ğırdı. Restoranda Laurel oturdu ğu 
yerde birdenbire dikle şti. Dinah pençeye dönü şen elleriyle kadının kolunu 
kavradı. Craig Toomy ne oldu ğunu görebilmek için ba şını uzattı. Delikanlı hâlâ 
bağırıyordu. «Kaptan Engle, buraya gel!» 
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Dı şarıdan gelen ses daha iyi duyuluyordu. 



Brian bu sesi yine radyodaki parazitlere benzetti. Nick ise şiddetli bir 
rüzgârın sarstı ğı kurumu ş tropikal otların hı şırtısına. Albert'e göre bu ses 
yağda kızaran patatesin çıkardı ğı cızırtıyı andırıyordu. Bob Jenkins ise sesin 
uzaktaki bir odada buru şturulan kâ ğıtların hı şırtısına benzedi ğini dü şünüyordu. 
Dördü de bagaj yerinden dı şarı çıkmı şlardı. Durmu ş, Craig Toomy'nin 'Umacılar' 
dedi ği şeylerin sesini dinliyorlardı. 
Brian, Nick'e, «Ne kadar uzaktalar dersin?» diye so rdu. 
«Bilemiyorum. Ses daha yakınmı ş gibi geliyor. Ama az önce içerideydik tabii.» 
Albert sabırsızlandı. «Haydi, gelin. Uça ğa nasıl binece ğiz? Kıza ğa mı 
tırmanaca ğız?» 
«Buna gerek yok.» Brian ilerde duran tekerlekli mer diveni i şaret etti. Grup o 
yöne do ğru yürümeye ba şladı. 
Brian, «Bunun küçük bir olasılık oldu ğunu biliyorsun, de ğil mi, Albert?» dedi. 
«Evet, ama...» 
Nick onun yerine cümleyi tamamladı. «Ufak bir olası lık, hiç umut olmamasından 
daha iyidir.» 
«Ben sadece i şi ba şaramazsak fazla üzülmesini istemiyorum.» 
Jenkins usulca, «Kaygılanma,» dedi. «Ben hepimizin adına üzülürüm. Çocu ğun fikri 
çok mantıklı. Onun için de ba şarılı olabilir... Ama tabii ö ğrenemedi ğimiz bazı 
etkenler olabilece ğini biliyorsun, de ğil mi, Albert?» 
«Evet.» 
Merdivene geldiler. Brian tekerleklerdeki ayak fren lerini gev şetti. Nick sa ğdan 
uzanan çubu ğu yakaladı. Brian da sol taraftakini. 
Brian, «Tekerlekler hâlâ dönüyorlardır, umarım,» de di. 
Jenkins kar şılık verdi. «Öyle olması gerekir. Ya şamla ilgili fiziksel ve 
kimyasal i şlemlerin ço ğunun devam etti ği anla şılıyor. Hatta belki de hepsinin. 
Vücutlarımız havayı kullanabiliyor. Kapılar açılıp kapanıyor.» 
Albert atıldı. «Yerçekimini de unutma.» 
Nick, «Konu şmayı bırakalım da merdiveni bir deneyelim,» dedi. 
Merdivenin tekerlekleri kolaylıkla döndü. Birkaç da kika sonra uça ğa 
yakla şmışlardı. Brian, «Önce ben çıkaca ğım,» dedi. «Kıza ğı içeri çekmem gerek, 
Nick. Ondan sonra Albert'le merdiveni daha düzgün b ir biçimde uça ğa 
yakla ştırırsınız.» 
Nick iki parma ğını ba şına do ğru kaldırdı. «Emredersiniz, kaptan.» 
Brian burun kıvırdı. «Ata şeymi ş!» Merdivenden çevikçe çıktı. Birkaç dakika sonra 
kıza ğı yukarı çekti. Sonra Albert'le Nick'in merdiveni u çağın kapısına düzgünce 
yakla ştırmalarını seyretti. 
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Şimdi Rudy Warwick'le Don Gaffney, Craig'e çocuk bak ıcılı ğı ediyorlardı. 
Bethany, Dinah ve Laurel bekleme salonunun pencerel erinin önüne dizilmi şlerdi. 
Küçük kız, «Ne yapıyorlar?» diye sordu. 
Laurel, «Kıza ğı yukarı çektiler,» dedi. «Merdiveni kapıya yakla ştırdılar. Şimdi 
yukarı çıkıyorlar.» Bethany'ye bir göz attı. «Onlar ın ne yaptıklarını 
bilmedi ğinden emin misin?» 
Bethany ba şını salladı. «Bütün bildi ğim As'ın... yani Albert'in birdenbire 
çıldırdı ğı. Uça ğın orada 'daha fazla' oldu ğunu söyledi sanırım. Benim parfümümün 
de 'daha az' oldu ğunu. Sonra iki yönlü trafikten söz etti. Do ğrusu hiçbir şey 
anlayamadım. Saçmalıyordu.» 
Dinah, «Ben ne oldu ğunu biliyorum,» dedi. 
«Senin tahminin nedir, hayatım?» 
Küçük kız sadece ba şını salladı. «Bari ellerini çabuk tutsalar. Çünkü z avallı 
Bay Toomy haklı! Umacılar geliyor.» 
«Dinah, bu sadece onun babasının uydurdu ğu bir şey.» 
Dinah görmeyen gözlerini cama dikti. «Belki bir zam anlar öyleydi. Ama artık 
değil.» 
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Nick, «Pekâlâ, As,» dedi. «Gösteriye ba şla.» 



Albert'in kafası zonkluyor, elleri titriyordu. Deli kanlı birinci mevkideki rafa 
bir kutu kibriti, bir şi şe birayı, bir teneke gazozu ve lokantanın buzdolabı ndan 
aldı ğı fıstık ezmesi ve reçelli sandviçi yanyana dizdi. «Tamam.» Derin bir nefes 
aldı. «Bakalım ne olacak?» 
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Gaffney lokantadan çıkarak pencerelere do ğru gitti. «Neler oluyor?» 
Bethany, «Bilmiyoruz...» dedi. «Uça ğa girdiler. Hâlâ oradalar. Hikâyenin sonu.» 
Adam bir süre dı şarı baktı. «Dı şarsı bana daha öncekinden farklıymı ş gibi 
gözüktü. Nedenini bilemiyorum ama i şte öyle.» 
Dinah, «I şık sönükle şiyor,» diye açıkladı. «Farklı olan bu.» Sesi oldukç a 
sakindi ama küçük yüzünde duydu ğu yalnızlık ve korkunun izleri vardı. «I şı ğın 
sönükle şti ğini hissediyorum.» 
Laurel, «Dinah haklı,» dedi. « Đki, üç saattir gündüz ı şı ğı vardı. Ama artık hava 
kararmaya ba şladı.» 
Gaffney içini çekti. «Biliyor musunuz, bunu hep bir  rüya sanıyorum. ' Şimdiye 
kadar gördü ğüm kâbusların en korkuncu,' diyorum. 'Ama neredeyse  uyanaca ğım.'» 
Laurel ba şını salladı. «Bay Toomy nasıl?» 
Gaffney ne şesizce güldü. «Buna inanmayacaksınız.» 
Bethany, «Neye inanmayaca ğız?» dedi. 
«Adam uyuyakaldı.» 
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Craig Toomy uyumuyordu tabii. Kirpiklerinin arasınd an Gaffney'in lokantadan 
çıkı şını seyretmi şti. Đri takma di şli, kabak kafalı Warwick, Craig'e yakla şarak 
üzerine e ğildi. 
«Hey, uyuyor musun?» 
Craig hiç kımıldamadan yatarak düzenli soluk alması nı sürdürdü. 
Warwick do ğrularak, di ğerlerine bakmak için lokantanın kapısına gitti. 
Craig de bileklerini sıkıca saran masa örtüsünün iç inde ellerini dikkatte ve 
yava şça a şağı yukarı oynatmaya ba şladı. Đngiliz aslında onu sıkıca ba ğlamı ştı. 
Ama neyseki naylon ip de ğil de örtüyü kullanmak zorunda kalmı ştı. Dü ğümlerden 
biri gev şemeye ba şlıyordu. Craig bu sefer bileklerini sa ğa sola çevirmeye 
koyuldu. Dı şarıdaki budalalar gelmeden buradan çıkıp Boston'a d oğru gitmek 
istiyordu. Boston'da güvende olaca ğım. Kar şıma çıkıp beni engellemeye kalkı şacak 
olanın da Tanrı yardımcısı olsun! Kadın, erkek ya d a çocuk! 
Albert kibrit kutusundan bir çöp alarak yakmaya çal ı ştı. Birkaç defa denedi ama 
başaramadı. 
Brian, «Anla şıldı...» dedi. «Bu...» 
Nick, «Kokusunu aldım!» diye ba ğırdı. «Burnuma kükürt kokusu geldi! Bir tane 
daha dene, As!» 
Ama Albert aynı kibriti kutunun yanına sürdü... Çöp  bu kez alev aldı. Delikanlı, 
«Gördünüz mü?» diyerek gülümsedi. «Gördünüz mü?» Çö pü atıp ba şka bir kibriti 
çaktı. Bu hemen yandı. «Gördünüz mü? Bunun ne anlam a geldi ğini biliyorsunuz, 
değil mi? Đki yönlü trafik! Biz kendi zamanımızı birlikte geti rdik! Dı şarsı 
geçmi şte... Geçti ğimiz yırtı ğın do ğusundaki her yer de öyle sanırım... Ama 
burada şimdi hâlâ ya şıyor! Uça ğın içine hapsolmu ş.» 
Brian, «Bilmiyorum...» diye mırıldandı. Artık ona h er şey mümkünmüş gibi gelmeye 
başlamı ştı. Sevinçle delikanlının sırtını yumruklamak istiy ordu. 
Bob Jenkins ba ğırdı. «Ya şa, Albert! Bira! Şimdi birayı dene!» 
Albert bira şi şesini açarken, Nick de devrilen servis arabasının e trafındaki cam 
kırıklarının arasında bir bardak buldu. 
Brian, «Duman nerede?» diye sordu. 
Delikanlı şaşırdı. «Duman mı?» 
«Şey, herhalde aslında duman de ğil. Ama bira şi şesini açtı ğını zaman genellikle 
ağzının etrafında dumana benzer bir şey belirir.» 
Albert şi şeyi kokladı. Sonra da Brian'a do ğru uzattı. «Kokla bakalım.» 
Brian koklar koklamaz elinde olmadan gülümsedi. «Ta nrım! Dumanı olsun olmasın, 
bira bira kokuyor!» 



Nick barda ğı uzattı. Albert onun elinin de kendininki gibi bir az titredi ğini 
farkederek rahatladı. Nick, «Haydi, doldur,» dedi. «Çabuk ol, ahbap! Doktorum 
fazla gerilimin kalbim için çok kötü oldu ğunu söyledi.» 
Albert barda ğa bira doldurdu. Aynı anda hepsinin de suratlarında ki gülümseme 
dondu. Bira köpüksüzdü. Tümüyle köpüksüz. Nick'in b uldu ğu bardakta idrar 
örne ğiymi ş gibi duruyordu. 
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«Tanrım! Hava kararıyor!» 
Pencerenin önündekiler dönerek, yanlarına gelmi ş olan Rudy Warwick'e baktılar. 
Gaffney, «O deliyi göz hapsinde tutman gerekiyordu, » dedi. 
Warwick sabırsızca el salladı. «O yarı baygın. Ba şına yedi ği darbe beyinci ğini 
sandı ğımızdan daha fazla sarsmı ş olmalı. Dı şarıda ne oluyor? Hava neden bu kadar 
hızlı kararıyor?» 
Bethany, «Nedenini bilmiyoruz,» dedi. «Kararıyor i şte. Sence o garip herif 
komaya mı girdi?» 
Warwick omuzlarını kaldırdı. «Bilmiyorum. Ama girdi yse onun için endi şelenmekten 
kurtuluruz! Öyle de ğil mi? Tanrım! Bu ses tüylerimi diken diken ediyor.  Sanki 
çılgın beyaz karıncalar ah şap bir evi kemiriyorlar!» Adamın ilk kez midesini 
unuttu ğu anla şılıyordu. 
Dinah, Laurel'e döndü. «Bay Toomy'ye bakmamız iyi o lur. Onun için 
kaygılanıyorum. Korkuyor olmalı.» 
«Adam baygınsa yapabilece ğimiz hiçbir şey yok...» 
Kız usulca, «Onun baygın oldu ğunu sanmıyorum,» dedi. «Hatta uyumadı ğından 
eminim.» 
Laurel bir an dü şünceli bir tavırla çocu ğa baktı. Sonra onun elini tuttu. 
«Pekâlâ, gidip bakalım.» 
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Craig'in bile ğindeki ilmek sonunda gev şemi şti. Önce sa ğ elini kurtardı. Bununla 
sol elini saran ilme ği de a şağıya kaydırmayı ba şardı. Hızla aya ğa fırladı. 
Beynine o an bir sancı saplandı. Hafifçe sendeledi.  Gözlerinin önünde siyah 
benekçikler uçu ştu. Ama sonra kendini topladı. Terminalin içi de ka rarmaya 
başlamı ştı. Gece erken geliyordu. Artık Umacıların avlarını  çi ğnerken çıkan 
çatırtı ve şapırtıyı daha iyi duyabiliyordu. O sırada pencereni n önündeki 
gruptan iki ki şinin ayrıldı ğını gördü. Biri uzun, di ğeri ise kısaydı. O berbat 
sesli kadınla suratsız kör kız. Onların kaçtı ğımı haber vermelerini istemem. Bu 
kötü olur. Çevresini ara ştırdı ve kontuarın ucundaki et bıça ğını gördü. Bıça ğı 
kapıp tezgâhın arkasına sindi. Kör kızı endi şeli bir ilgiyle izliyordu. Bu kız 
çok şey biliyor... Belki de haddinden fazla şey... Bunları nereden ö ğrendi? Đşte 
bu çok ilginç bir soru. Öyle de ğil mi? 
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Nick bir Albert'e baktı, bir de Jenkins'e. «Kibritl er yanıyor ama bira 
köpürmüyor.» Bira dolu barda ğı tezgâha bırakmak için döndü. « Şimdi bunun anlamı 
ne...» 
Ansızın barda ğın dibinde hava kabarcıkları belirdi. Hızla yüksele rek yayıldılar 
ve sıvının yüzeyinde ince bir köpük tabakası olu şturdular. Nick'in gözleri 
irile şmişti. 
Jenkins alayla, «E şyaların zamanımıza dönmeleri için birkaç dakika geç mesi 
gerekiyor anla şılan,» dedi. Barda ğı alarak birayı ba şına dikti. Dudaklarını 
şapırdattı. «Harika!» Hepsi de barda ğın yanlarına bula şmış olan dantel gibi 
köpüklere baktılar. Jenkins ekledi. «Bunun hayatım boyunca içti ğim en nefis bira 
oldu ğunu kesinlikle söyleyebilirim.» 
Albert barda ğa tekrar bira koydu. Bu sefer sıvı köpük köpük ta ştı. Brian barda ğı 
aldı. 



Nick, « Đçmek istedi ğinden emin misin, ahbap?» dedi gülerek. «Siz pilotl ar, 
' Şi şeyle kontrol paneli arasında yirmi dört saatlik bir  süre olmalıdır,' demez 
misiniz?» 
Brian, «Zamanda yapılan yolculuklarda bu kural geçe rli de ğildir,» diyerek birayı 
içti. Sonra da bir kahkaha attı. «Haklıymı şsın, Bob. Bu biraların en iyisi. 
Gazozu da deneyelim.» 
Albert teneke kutuyu açtı. Hepsi de o tanıdık hı şırtıyı duydular. Albert 
gazozdan biraz içti. Teneke kutuyu indirdi ği zaman gülümsüyordu ama gözleri de 
yaşarmı ştı. Bir şef garson nezaketiyle, «Baylar,» dedi. «Bugün gazoz umuz çok 
güzel.» Hepsi de gülmeye ba şladılar. 
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Laurel'le Dinah lokantaya girerlerken Don Gaffney o nlara yeti şti. «Ben de 
sizinle...» Duraklayarak etrafına bakındı. «Ah, kah retsin! Nerede bu adam?» 
Laurel, «Ama ben...» diye ba şladı. Dinah Bellman onun yanında hemen, «Sus,» 
dedi. Ba şını sönük bir projektör gibi sa ğa sola çeviriyordu. Sonra kontuarı 
i şaret etti. «Orada. Bir şeyin arkasına saklanmı ş.» 
«Nasıl anladın?» Gaffney'nin sesi öfke doluydu. «Be n hiçbir şey duymuyorum...» 
Dinah sakin sakin, «Ben duyuyorum,» dedi. «Tırnakla rı bir madene sürünürken 
çıkan sesi i şitiyorum. Kalp atı şlarını da. Kalbi çok hızlı ve güçlü çarpıyor. 
Çok korkuyor, ona acıyorum.» Ansızın elini Laurel'i n avucundan çekip öne do ğru 
bir adım attı. 
Genç kadın, «Dinah.» diye haykırdı. «Yapma!» 
Ama küçük kız ona aldırmadı. Ellerini uzatarak kont uara do ğru ilerledi. Sanki 
gölgeler ona yakla şarak etrafını sardılar. «Bay Toomy? Hemen oradan çı kın. Size 
bir zarar vermek istemiyoruz. Lütfen korkmayın...» 
Tezgâhın arkasından bir ses yükseldi. Azap dolu tiz  bir çı ğlıktı bu Bir manya ğın 
çı ğlı ğı. «Seeeeeeeeeeennnn...» Craig saklandı ğı yerden çıktı. Elindeki et 
bıça ğını kaldırmı ştı, gözleri alev alev yanıyordu. O karmakarı şık kafasıyla, 
durumu anlıyorum, diye dü şündü. Her şey bu kızın ba şının altından çıktı. 
Onlardan bu kız. O kara gözlü ğün arkasında onlardan biri saklı. Sadece bir Umacı 
değil. Ba ş Umacı. Di ğerlerini de o ça ğırıyor. O ölü kör gözleriyle ça ğırıyor. 
«Seeeeeeeeeee...» Craig çı ğlıklar atarak Dinah'a do ğru ko ştu. Don Gaffney, 
Laurel'i önünden itti. Az kalsın genç kadın yere yu varlanıyordu. Adam ileri 
atıldı. Hem de hızla! Ama yine de yeterince hızlı d eğildi. Craig Toomy iyice 
çıldırmı ş, bir Umacının hızıyla hareket ediyordu. Dinah'ya d oğru atıldı. 
Küçük kız kaçmaya kalkmadı. Ba şını kaldırıp kendi karanlı ğından Craig'inkine 
baktı. Sonra da genç adama sarılarak onu teselli et mek istiyormu şcasına 
kollarını açtı. 
«...nnnnnnnn!» 
Dinah, «Her şey yolunda, Bay Toomy,» dedi. «Kork...» Đşte o an Craig et bıça ğını 
kızın gö ğsüne sapladı. Sonra Laurel'in yanından geçerek dı şarı fırladı. Hâlâ 
haykırıyordu. 
Dinah bir an oldu ğu yerde öylece kalakaldı. Elleriyle bıça ğın gö ğsüne saplanan 
tahta sapını bularak yokladı. Sonra büyük bir zaraf etle a ğır a ğır yere yı ğıldı. 
Gitgide koyula şan karanlıkta bir gölge halini aldı. 
  
YEDĐNCĐ BÖLÜM 
 
DĐNAH GÖLGELER VADĐSĐNDE. MĐSSĐSSĐP-PĐ'N ĐN DOĞUSUNDAKĐ EN HIZLI DEL ĐKANLI 
ZAMANLA YARIŞ. N ĐCK BĐR KARAR VERĐYOR. 
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Albert, Brian, Jenkins ve Nick fıstık ezmesi ve reç elli sandviçi elden ele 
dola ştırdılar. Her biri de ekmekten iki lokma ısırdı. Al bert ya şamı boyunca hiç 
böyle lezzetli bir şey yemedi ğini dü şündü. Ve midesi hemen uyanarak daha fazla 
yiyecek istemeye ba şladı. 



Nick, «Kabak kafalı dostumuz Warwick olayın en çok bu yanını be ğenecek sanırım,» 
diyerek son lokmasını da yuttu. Sonra Albert'e dönd ü... «Sen bir dâhisin, As. 
Bunu biliyorsun, de ğil mi? Müthi ş bir dâhi.» 
Albert mutlulukla kızardı. «Ben önemli bir şey yapmadım. Sadece Jenkins'in 
tümdengelim yöntemi dedi ği şeyi uyguladım. Ayrı yönlerden akan iki nehir 
birle ştiklerinde bir girdap olu şur. Bethany'nin kibritleri do ğru dürüst 
yanmamaya ba şlayınca burada bu olayın tam tersinin olabilece ğini dü şündüm...» 
Jenkins usulca, «Sözünü kesmek istemiyorum,» dedi. «Ama geri dönmeye 
çalı şacaksak mümkün oldu ğu kadar hızlı i şe ba şlamalıyız. Duydu ğumuz sesler beni 
kaygılandırıyor. Ama unutmamamız gereken daha öneml i bir şey var. Uçak kapalı 
bir sistem de ğil. Çok geçmeden o da... o da...» 
Albert yardıma çalı ştı. «Zamanla ilgili özelliklerini kaybedebilir, öyl e mi?» 
«Evet. Đyi söyledin. Şimdi depolara dolduraca ğımız yakıt yanar belki... Ama 
birkaç saat sonra yanmayabilir.» 
Nick ciddi bir tavırla, «Bu i şe nasıl ba şlayaca ğız, Brian?» diye sordu. 
Kaptan pilot, «Önce motorları çalı ştırarak di ğer uça ğa yakla şaca ğız...» 
Aynı anda korku dolu, tiz bir çı ğlık duyuldu. Bunu merdivenden çıkan birinin 
tela şlı ayak sesleri izledi. Nick o yana do ğru döndü ve hemen ellerini kaldırdı. 
Albert bu duru şu tanımı ştı. Okulda sava ş-sanatı delilerinin çalı şmalarını çok 
seyretmi şti. Bu klasik Teak Wan Do savunma duru şuydu. Bir dakika sonra Bethany 
kapıda belirdi. Kızın rengi uçmu ştu, deh şet içindeydi. Nick ellerini indirdi. 
Bethany, «Gelin!» diye haykırdı. «Gelmelisiniz!» So luk solu ğa kalmı ştı. 
Sendeledi. Az kalsın geriye do ğru devriliyordu. Ancak Nick ileri atılarak onu 
içeri çekti. Bethany korkunç bir kaza geçirmek üzer e oldu ğunun farkında bile 
değildi. Bembeyaz yüzünde siyah gözleri hummalı gibi p arlıyordu. «Lütfen gelin! 
Adam kızı bıçakladı! Ölüyor sanırım.» 
Nick sanki Bethany'yi öpecekmi ş gibi ba şını ona do ğru e ğdi. Usulca, «Kim kimi 
bıçakladı?» diye sordu. «Kim ölüyor.» 
«Ben... O... Bay T-T-Toomy...» 
Nick onu omuzlarından tutarak hafifçe sarstı. «Kend ine gel. Şimdi... bıçaklanan 
kim?» 
«Kör kız. Dinah.» 
«Kahretsin! Tamam Bethany. Şimdi...» Nick, Brian'ın pe şinde Albert'le merdivene 
doğru ko ştu ğunu görerek sesini yükseltti. «Hayır!» Sert sesi ik isini de 
durdurdu. «Kahretsin! Durun.» 
Vietnam'da sava şmış olan Brian bu sesteki otoriteyi farkederek hemen d urdu. Ani 
duru şu yüzünden Albert ona çarptı. Brian, böyle olaca ğını biliyordum, diye 
düşündü. Komutayı ele alaca ğının farkındayım. Bu sadece zamana ve ko şullara 
bağlı bir şeydi. 
Nick, Bethany'ye, «Olayın nasıl oldu ğunu biliyor musun?» diye sordu. «O a şağılık 
yol arkada şımız nerede şimdi?» 
«O adam... kırmızı gömlekli adam dedi ki...» 
«Pekâlâ, pekâlâ. Bo şver.» Brian'a döndü. Gözleri öfkeden kızarmı ştı. «O ahmaklar 
deliyi yalnız bıraktılar. Bundan eminim. Hatta emek li maa şına bile bahse 
girerim. Ama bir daha olmayacak! Bizim Bay Toomy so n macerasını ya şadı.» Tekrar 
kıza döndü. Bethany ba şını e ğmiş, saçları yüzüne dü şmüştü. Kesik kesik 
soluyordu. Nick şefkatle, «Dinah ya şıyor mu, Bethany?» diye sordu. 
Bethany'nin gözlerinin etrafı ya şlardan kızarmı ştı. «Bilmiyorum. Ben... Ben 
buraya ko ştu ğum sırada hâlâ sa ğdı. Ama artık ölmü ş olabilir. O deli bıça ğı çok 
derine saplamı ş. Tanrım. Neden ba şımıza bir psiko'yu sardın? Onsuz durum yeteri 
kadar kötü de ğil miydi?» 
«O deliyi göz hapsine almaları gerekenlerin hiçbiri  nereye gitti ğini bilmiyor, 
öyle mi?» 
Bethany yüzünü avuçlarına gömerek hıçkırmaya ba şladı. 
Albert, Nick'e, «Ona fazla sert davranma,» diyerek bir kolunu kızın beline 
doladı. Bethany ba şını onun omzuna dayarken hıçkırıkları da şiddetlenmi şti. 
Nick, iki genci usulca yana itti. «Sert davranmam g erekirse bunu kendime 
yaparım, As! Aslında ben orada kalmalıydım.» Brian' a döndü. «Ben terminal 
binasına gidiyorum. Sen gelmeyeceksin. Jenkins hakl ı sanırım. Zamanımız çok az. 
Motorları çalı ştır ama uça ğı hemen ileri do ğru götürme. Kız ya şıyorsa, onu uça ğa 
çıkarmak için merdiveni tırmanmamız gerekebilir. Je nkins, sen merdivenin 



aşağısında dur. Toomy denen köpek uça ğa binmeye kalkabilir. Albert, sen de 
benimle gel!» Craig, bir an durdu, sonra da hepsini n kanını donduran bir şey 
söyledi. «Tanrı yardımcım olsun, neredeyse, 'Dinah keşke ölmü ş olsa,' diyece ğim 
Böylece zaman kazanmı ş olurduk.» 
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Dinah ölmemi şti. Baygın bile de ğildi. Laurel onun yüzündeki terleri silmek için 
gözlü ğünü çıkarmı ştı. Dinah hiçbir şey görmeyen iri kahverengi gözleriyle 
Laurel'in mavimsi ye şil gözlerine bakıyordu. Gaffney'le Warwick onun ger isinde 
omuz omza duruyorlardı. 
Warwick be şinci kez, «Çok üzgünüm,» dedi. «Ben onun gerçekten baygın oldu ğunu 
sandım. Baygın oldu ğunu.» 
Laurel ona aldırmadı... «Kendini nasıl hissediyorsu n, Dinah» Kızın gö ğsünden 
uzanan bıça ğın tahta sapına bakmak istemiyordu ama gözlerini de  ondan 
alamıyordu. 
«Canım yanıyor.» Dinah'nın sesi hafifti. «Soluk alm akta zorluk çekiyorum. Ve çok 
sıcak.» 
Laurel, « Đyile şeceksin...» dedi. 
Dinah ekledi. «...Burası...» Yüzünü buru şturdu ve a ğzının kenarından kan aktı. 
«Konuşma, hayatım.» Laurel kızın ıslak buklelerini yüzünd en geriye do ğru itti. 
Dinah ısrarla, «Buradan gitmelisiniz,» dedi. Sesi f ısıltıdan farklı de ğildi 
artık. «Bay Toomy'ye de kızmamalısınız. O... korkuy or. Hepsi o kadar.» 
Gaffney öfkeyle etrafına bakındı. «O köpe ği buldu ğumda korkmak nasıl olurmu ş ona 
öğretece ğim.» Yumruklarını sıktı. «O zaman ölü do ğmadığına pi şman olacak.» 
Nick o sırada lokantaya girdi. Albert de pe şindeydi. Rudy Warwick'in önünden 
geçerek Dinah'nın yanına diz çöktü. Parlak gözleriy le bir an bıça ğın sapına 
baktı, sonra da küçük kızın yüzüne. «Merhaba, hayat ım.» Ne şeyle konu şuyordu. Ama 
gözlerinin rengi koyula şmış gibiydi «Seni havalandırmaya çalı ştıkları 
anla şılıyor. Korkma. Yakında bir nehale kadar yepyeni ol acaksın.» 
Dinah hafifçe gülümsedi. «Nehale nedir?» Konu şurken a ğzından tekrar kan geldi. 
Nick, «Bunu ben de bilmiyorum,» dedi. «Ama ho ş bir şey oldu ğundan eminim. Şimdi 
başını yana çevirece ğim. Mümkün oldu ğu kadar kımıldamamaya çalı ş.» 
«Olur.» 
Nick onun ba şını usul usul döndürdü. «Canın yanıyor mu?» 
Kız, «Evet,» diye fısıldadı. «Sıcak... soluk alırke n... canım yanıyor.» Hafif 
sesi bo ğukla şıp çatalla şmıştı. 
O anda dı şarıdan uça ğın motor homurtusu geldi. Gaffney, Warwick ve Alber t o yana 
doğru baktılar. Ama Nick gözlerini küçük kızdan ayırma dı. « Đçinden öksürmek 
geliyor mu, Dinah?» 
«Evet... Hayır. Bilmiyorum.» 
Đngiliz, «Öksürmemen daha iyi olur,» dedi. «Bo ğazın gıcıklanır gibi olursa 
aldırmamaya çalı ş. Ve artık konu şma. Tamam mı?» 
«Bay Toomy'ye... bir zarar... vermeyin.» Kız fısılt ıyla konu şmuştu ama çok ciddi 
ve kaygılı oldu ğu belliydi. 
«Peki, hayatım. Böyle bir şeyi aklımızdan bile geçirmeyiz. Bana inan.» 
«Sana... güvenemiyorum...» 
Nick e ğilip kızı yana ğından öptü. Kula ğına, «Bana güvenebilirsin...» diye 
fısıldadı. «Ama şu anda hiç kımıldamadan yatmalısın. Gerisini biz ha llederiz.» 
Laurel'e baktı. «Bıça ğı çıkarmayı denedin mi?» 
«Şey... Hayır...» Genç kadın yutkundu. «Bunu yapmam m ı gerekiyordu?» 
«Bıça ğı çıkarsaydın, fazla bir şansı kalmazdı. Hiç hem şirelik yaptın mı?» 
«Hayır.» 
«Pekâlâ... Ben sana ne yapman gerekti ğini söyleyece ğim... Warwick, bana altı 
kadar masa örtüsü getir.» Nick küçük kıza gülümsedi  «Bana bir iki dakika ver, 
Dinah. Ondan sonra kendini çok iyi hissedeceksin. G enç Dr. Hopewell hanımlara 
büyük bir şefkat gösterir. Özellikle genç ve güzel olanlarına. » 
Laurel ansızın elini uzatıp Đngiliz’in saçına dokunmak istedi. Sonra, nen var 
senin, diye dü şündü. Küçük kız neredeyse ölüyor. Ve sen onun saçla rının yumu şak 
olup olmadı ğını dü şünüyorsun... Hatta onun nasıl sevi şece ğini de... 



Dinah, «Onlar daha da yakla ştılar,» dedi. «Hepiniz de gerçekten...» Öksürdü ve 
dudaklarının arasında kandan olu şmuş iri bir baloncuk belirdi. Patladı ğında 
kanlar kızın yanaklarına sıçradı. «... Çok acele et melisiniz.» 
Nick hâlâ ne şeyle gülümsüyordu. «Biliyorum...» 
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Craig Toomy küçük karanlık bir odaya saklanmı ştı. Kapısında 'Havaalanı 
Servisleri' yazılı bir odaya. Burada bir yazı masas ı vardı. Elleri kan 
içindeydi. Küçük kızın kanları bunlar... Ama aslınd a o küçük bir kız de ğildi. 
Kesinlikle. Sadece küçük bir kıza benziyordu. Ba ş Umacıydı o. O öldü ğüne göre 
di ğerleri artık... di ğerleri artık... Ne yapamayacaklar? Beni bulamayacak lar mı? 
Ama Craig hâlâ onların aç aç yakla ştıklarını duyuyordu... Sanki do ğudan aç 
böceklerden olu şan dev bir ordu geliyordu. 
Craig karanlıkta ellerini masada dola ştırdı ve bir kâ ğıt bıça ğı buldu. 
Hemen eline aldı. Sonra da sakin sakin oturdu. Baba sının ona şimdi ne yapması 
gerekti ğini söylemesini bekliyordu. Çocukken söyledi ği gibi. 
Nick, «Beni dikkatle dinle, Albert,» dedi. «Dinah'y ı uça ğa götürmemiz gerekiyor. 
Bunun için bir sedye olmalı. Uçakta sedye ta şıdıklarını sanmıyorum. Ama herhalde 
burada vardır. Acaba nerede?» 
«Bence, bunu en iyi Kaptan Engle bilir...» 
Nick sabırla, «Ama Kaptan Engle şimdi burada de ğil,» diye kar şılık verdi. «Bu 
i şi kendi ba şımıza halletmemiz gerekiyor.» 
Albert ka şlarını çattı. Sonra aklına gördü ğü bir kapı geldi. «Havaalanı 
Servisleri? Aradı ğımız o olabilir mi?» 
Nick, «Tabii olabilir,» dedi. «O tabelayı nerede gö rdün?» 
«Alt katta.» 
Đngiliz, «Tamam,» diye ba ğırdı. « Şimdi bu konuyu şöyle halledece ğiz. Sen ve 
Gaffney gidip sedye bulacaksınız. Gaffney, önce kon tuarın arkasındaki rafa bir 
göz at. Orada keskin bıçaklar oldu ğunu sanıyorum. O i ğrenç dostumuz bıça ğı 
oradan almı ştır. Albert'le kendin için birer bıçak seç.» 
Don Gaffney hiçbir şey söylemeden tezgâha do ğru gitti. O sırada Rudy Warwick 
kucak dolusu masa örtüsüyle yakla ştı. «Çok üzgünüm...» diye ba şladı ama Nick onu 
susturdu. 
Albert'e bakıyordu hâlâ. «Herhalde Bay Toomy'le kar şıla şmazsın. Bence o buradan 
pani ğe kapılarak kaçtı. Bıçak filan da alamadı. Sonra ya  terminalden ayrıldı ya 
da bir yere gizlendi. Yine de onunla kar şıla şırsan gerekmedikçe bo ğuşmaya 
kalkı şma.» Elinde iki et bıça ğıyla gelen Gaffney'e baktı. « Đkiniz de neyin 
önemli oldu ğunu unutmayın. Göreviniz Bay Toomy'yi tekrar yakala yarak adalete 
teslim etmek de ğil. Sizin i şiniz çabucak bir sedye bulup hemen buraya getirmek.  
Buradan mümkün oldu ğunca acele uzakla şmamız gerekiyor.» 
Gaffney bıçaklardan birini delikanlıya uzattı ama o , « Đstemem,» dercesine ba şını 
salladı. Rudy Warwick'e dönüp, «O masa örtülerinden  birini bana verir misin?» 
diye sordu. 
Gaffney, Albert'e bakakaldı. Onun çıldırdı ğını sandı ğı anla şılıyordu «Masa 
örtüsü mü? Tanrı a şkına! Onunla ne yapacaksın?» 
«Sana gösterece ğim.» Albert tezgâhın gerilerinde duran eski tip bir  ekmek 
kızartma makinesini aldı. Warwick'ten aldı ğı masa örtüsünü yere yayarak kızartma 
makinesini bir kö şesine koydu. Makineyi iyice sardı ve örtünün uçları nı 
birbirine ba ğladı. Sonra uçları tutarak aya ğa kalktı. «Çocuklu ğumda 'Indiana 
Jones'culuk oynardık. Bir seferinde az kalsın böyle  bir şeyle karde şim David'in 
kolunu kırıyordum. O yüzden dayak bile yemi ştim. Görünü şte bir şeye benzemiyor 
belki ama çok i şe yarar.» 
Nick masa örtüsüne ku şkuyla baktıysa da bir şey demedi. Madem bu Albert'in 
aşağıya, karanlıkların arasına inerken içini rahatlatac aktı, o zaman ne 
söyleyebilirdi ki? «Pekâlâ,» dedi. « Şimdi gidip bir sedye bulun. On be ş... hayır 
on dakika içinde bulamazsanız hemen geri dönün. Kız ı uça ğa ta şımalıyız.» 
Laurel, «Bunu yapamazsınız,» diye kar şı çıktı. «E ğer iç kanama varsa...» 
Nick ba şını kaldırarak ona baktı. « Đç kanama ba şladı bile. Ve on dakikadan fazla 
bekleyebilece ğimizi de sanmıyorum.» 



Laurel onunla tartı şmak için a ğzına açtı ama Dinah bo ğuk bir fısıltıyla, «O 
haklı,» dedi. 
Gaffney bıça ğı kemerine soktu. «Gel, o ğlum.» Albert'le birlikte dı şarı çıktılar. 
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Nick yine yerde yatan kıza döndü. «Kendini nasıl hi ssediyorsun, Dinah?" 
Kız yava şça, «Canım şok yanıyor...» dedi. 
Nick ba şını salladı. «Evet. Tabii yanıyor. Ve korkarım şimdi yapaca ğım şey 
canının daha fazla yanmasına neden olacak. Ama birk aç saniye. Bıçak ci ğerlerine 
saplanmı ş. Onun çıkarılması gerekiyor. Bunu biliyorsun de ğil mi?» 
«Evet.» Kız görmeyen gözleriyle genç adama baktı. « Korkuyorum.» 
«Ben de öyle, Dinah. Ben de öyle. Ama bunu yapmamız  gerekiyor. Kabul ediyor 
musun?» 
«Evet.» 
«Aferin sana.» Nick kızı yana ğından usulca öptü. «Sen çok iyi ve cesur bir 
kızsın. Bu i ş uzun sürmeyecek. Bak sana söz veriyorum. Sadece se nden hareket 
etmeden yatmanı ve öksürmemeye çalı şmanı istiyorum, Dinah. Beni anlıyor musun? 
Bu çok önemli. Öksürmemeye çalı ş. Sana bir an soluk alamıyormu şsun gibi gelecek. 
Hatta delik bir lastik gibi hava kaçırdı ğını bile sanabilirsin. Bu insanı 
korkutan bir duygudur, yavrum. O zaman kımıldamak y a da ba ğırmak isteyebilirsin. 
Ama kendini tutmalı ve öksürmemelisin.» 
Dinah yanıt verdi ama hiçbiri onun sesini duymadı. 
Nick yutkundu. Koluyla alnındaki terleri çabucak si lerek Laurel'e döndü. «Masa 
örtülerinden ikisini katlayarak kare haline getir. Olabildi ğince kalın 
olmalılar. Yanıma diz çök. Mümkün oldu ğu kadar bana yakla ş. Warwick, kemerini 
çıkar.» 
Warwick hemen elini beline attı. 
Nick tekrar Laurel'e döndü. Bakı şları genç kadını hâlâ etkiliyordu. Đngiliz, 
«Bıça ğın sapını kavrayarak çekece ğim,» diye açıkladı. «Aynı anda geri 
çekilece ğim. Sen örtülerden birini kızın gö ğsüne yerle ştirerek bastıracaksın. 
Đyice bastıracaksın. Dinah'nın canını yakıp yakmadı ğını dü şünmeyeceksin. Onun 
soluk almasına engel olup olmadı ğını da. Kızın ci ğerinde en azından bir delik 
var. Aslında yırtı ğın iki oldu ğunu sanıyorum. Şimdi ilgilenmemiz gerekenler 
onlar. Anlıyor musun?» 
«Evet.» 
«Sen tamponu Dinah'nın gö ğsüne bastırdı ğın an ben kızı biraz kaldıraca ğım. E ğer 
elbisesinin sırtında da kan varsa o zaman Warwick d i ğer tamponu kızın altına 
sıkı ştıracak. Sonra tamponların kaymaması için dostumuzu n kemeriyle 
bağlayaca ğız.» Nick yine Dinah'ya baktı, «Hazır mısın?» 
Küçük kız bir şeyler mırıldandı. 
«Pekâlâ,» Đngiliz derin bir soluk aldı. «Tanrı yardımcım olsun .» Đnce 
parmaklarıyla bıça ğın sapını kavrayarak çekti. Dinah haykırdı. A ğzından kanlar 
aktı. Bir kısmı üzerine e ğilmi ş olan Laurel'in yüzüne de sıçradı. Kadın irkildi. 
«Hayır!» Nick ona bakmadan konu ştu. «Sakın fenalık geçirmeye kalkma!» 
Laurel ö ğürerek, titreyerek tekrar öne do ğru e ğildi. Dinah'nın gö ğsündeki yara 
içeriye do ğru çökerken ıslı ğı andıran bir ses duyuldu. 
Nick, « Şimdi,» diye ba ğırdı. « Đyice bastır, iyice.» 
Laurel tamponu Dinah'nın gö ğsüne bastırdı. Bez elinin altında hemen ıslanarak 
sıcakla ştı. 
Nick ba ğırıyordu. «Daha bastır! Đyice Kapat! Yarayı kapat!» 
Laurel bütün gücünü ellerine vermi şti. Nick bıça ğı bir yana atarak Dinah'nın 
üzerine e ğildi. Kızın gözleri kapalıydı. «Sonunda kendinden g eçti sanırım...» 
diye mırıldandı. Saçları alnına dü şmüştü. Sabırsızca onları geriye iterek 
Laurel'e baktı. «Bu i şi iyi ba şarıyorsun. Devam et, olur mu? Ben şimdi onu 
döndürece ğim. Baskıyı azaltma.» 
Laurel inledi. «Çok kan var. O yüzden bo ğulmasın.» 
«Bilmiyorum. Sen tampona bastır. Hazır mısın, Warwi ck?» 
«Ah, Tanrım... Öyle sanırım...» Warwick'in sesi çat alla şmıştı. 
«Tamam. Haydi bakalım.» Nick ellerini Dinah'nın sa ğ kürek kemi ğinin altına 
soktu, sonra da yüzünü buru şturdu. «Durum sandı ğımdan da kötü! Çok daha kötü. 



Elbisesi sırsıklam.» Dinah'yı yava ş yava ş kaldırdı. Kız bo ğuk bo ğuk inlerken 
ağzından pıhtı pıhtı kan yere aktı. 
Birdenbire Laurel'in ba şı dönmeye ba şladı. 
Nick, «Bastır,» diye ba ğırdı. «Sakın gev şetme.» 
Genç kadın artık bayılmak üzereydi. Ama kendini kay bederse Nick Hopewell'in 
neler dü şünece ğini bildi ği için tüm gücüyle dilini ısırdı. Çok canı yandı, 
ayrıca a ğzına da bir kan tadı yayıldı. Ama bu onu kendine ge tirdi. 
O anda a şağıdan hayret ve acı dolu bir çı ğlık yükseldi. Bunu bo ğuk bir haykırı ş 
izledi. 
Warwick'le Laurel sesin geldi ği yöne do ğru döndüler. Warwick, «Delikanlı,» dedi. 
«O ve Gaffney! Onlar...» 
«Bay Toomy'yi buldular anla şılan.» Nick'in yüz hatları harcadı ğı çaba yüzünden 
gerilmi şti. «Onların...» 
Aşağıda bir gürültü oldu. Sonra bunu acı dolu bir uluma  izledi. 
«...Duruma hakim olduklarını umalım. Şu anda onlar için yapabilece ğimiz hiçbir 
şey yok. Yaptı ğımız i şi yarıda bırakırsak bu küçük kız ölür.» 
«Ama o ses delikanlınınkine benziyordu.» 
«Elimizden ne gelir? Tamponu Dinah'nın altına kaydı r, Warwick. Acele et. Yoksa 
kabaetlerini tekmeleye tekmeleye kare biçimine soka rım.» 
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Gaffney, Albert'le merdivenden indikten sonra cebin den kare şeklinde bir şey 
çıkardı. «Çakma ğım bu. Hâlâ çalı şıyor mu dersin?» 
Albert, «Bilmem ki,» dedi. «Bir süre için çalı şabilir. Çakma ğını gerekmedikçe 
kullanma. Đşe yarayaca ğını umarım. Yoksa hiçbir şey göremeyece ğiz.» 
«Havaalanı Servisleri odası nerede?» 
Albert, Craig Toomy'nin be ş dakika kadar önce girdi ği kapıyı i şaret etti. 
«Şurası.» 
«Acaba kapı kilitli mi?» 
Albert, «Eh,» dedi. «Bunu anlamanın bir tek yolu va r.» 
Salonda ilerlediler. Gaffney elinde çakma ğı, önden gidiyordu. 
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Craig onların geldiklerini duymu ştu. Yine Umacıların hizmetkârları! Bundan 
eminim. Ama hiç endi şelenmiyorum. Küçük kör kız rolündeki Umacının icabı na 
baktım. Şimdi bunların da bakaca ğım. Kâ ğıt bıça ğım kavrayarak yerinden kalktı. 
Yavaşça masanın arkasından çıktı. Sessizce ilerleyerek k apının yanına sindi. 
Kâğıt bıça ğını omzunun hizasına kaldırdı. 
Kapı a ğır a ğır açılmaya ba şladı. 
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Don Gaffney karanlıkta gözlerini kırpı ştırarak içeri girdi. Çakma ğı yaktı. Ama 
alev küçüktü. Gaffney ilerleyerek çakma ğını havaya kaldırdı. «Hey, o ğlum. As! 
Şuraya bak!» Duvarın önündeki tekerlekli sedyeyi i şaret ediyordu. 
Ama Albert'in gözleri odanın ortasındaki masaya dik ilmi şti. Üzerinde yı ğınla 
kâğıt şerit vardı. Delikanlı, «Dikkatli ol!» diye ba ğırdı. «Dikkat et, o bu...» 
Craig Toomy kapının arkasından çıkarak bıça ğı indirdi. 
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Nick, «Kemer,» dedi. 
Warwick beceriksizce diz çöküp ona yakla ştı. Nick bir eliyle Dinah'yı tutarken, 
di ğeriyle tamponu sırtına iyice bastırdı. «Kemeri tamp onun altından geçir.» 
Kesik kesik solurken, terler yanaklarından akıyordu  «Çabuk! Onu sonsuza kadar 
böyle tutamam.» 
Warwick istenileni yaptı. Nick, Dinah'yı yere yatır arak kemeri tokadan geçirip 
sıktı. Ucunu Laurel'e vererek, «Baskıyı sürdür,» de di. «Tokadan yararlanmamız 
imkânsız. Kızın vücudu çok ince.» 



Laurel sordu. «A şağıya mı ineceksin?» 
«Evet. Đnmem gerekiyor sanırım.» 
«Dikkatli ol. Lütfen dikkatli ol.» 
Nick kadına bakarak gülümsedi. Alacakaranlıkta di şleri ı şıl ısıldı. «Tabii. Bu 
yaşa böyle geldim.» E ğilerek Laurel'in omzunu sıktı. Avucu sıcaktı. Laure l 
hafifçe titredi. Nick ekledi. «Çok ba şarılıydın, Laurel. Te şekkür ederim.» Tam 
dönerken küçük bir el uzanarak blucininin paçasını yakaladı. Nick ba şını e ğip 
baktı. Dinah gözlerini açmı ştı. 
Kız, «Sakın...» diye ba şladı. Sonra bo ğulurcasına aksırdı. Burnundan etrafa kan 
damlacıkları sıçradı. 
«Dinah, konu şma...» 
«Sakın... onu... öldürme.» Laurel, Dinah'nın konu şabilmek için ne büyük bir çaba 
harcadı ğını karanlıkta bile farkedebiliyordu. 
Nick dü şünceli bir tavırla Dinah'ya baktı. «O köpek seni bı çakladı. Neden onu 
korumaya çalı şıyorsun?» 
Kız çırpınırken gö ğsü kabardı. Sonra, «Bütün... bildi ğim şu...» diye fısıldadı. 
«Ona ihtiyacımız olacak...» Sonra gözleri kapandı. 
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Craig kâ ğıt bıça ğını sapına kadar Don Gaffney'in ensesine saplan Gaf fney bir 
çı ğlık atarken elindeki çakma ğı dü şürdü. Albert, Craig'i Gaffney'e yakla ştı ğını 
görünce şaşkınlıkla ba ğırdı. Gaffney sendeleyerek masaya do ğru ilerlerken 
ensesindeki bıça ğı çıkarmaya çalı şıyordu. Craig ise bir eliyle bıça ğın sapını 
kavrarken di ğerini de kurbanının sırtına dayadı. Onu itip kâ ğıt bıça ğını 
çekerken iyi pi şirilmi ş bir hindinin budu koparılırken çıkan sesi andıran bir 
çatırtı duyuldu. Gaffney bu kez daha da yüksek sesl e haykırdı ve masanın üzerine 
yı ğıldı. 
Craig de Albert'e dönerken elindeki bıçaktan etrafa  kanlar sıçradı. «Sen de 
onlardansın,» dedi soluyarak. «Canın cehenneme! Ben  Boston'a gidece ğim! Beni 
durduramazsın! Hiçbiriniz de durduramazsınız!» Sonr a yerdeki çakmak söndü ve 
etraflarını karanlıklar sardı. 
Albert bir adım gerilerken sıcak bir hava dalgası s uratına çarptı. Craig bıça ğı 
yüzüne do ğru sallamı ştı. Delikanlı kapıdan geri geri lobiye çıktı. Pani ğe 
kapılmak üzereydi. Kendini Mississippi'nin Batısınd aki En Hızlı Silah Çeken 
Museviye de pek benzetemiyordu. 
Craig kapıdan dı şarıya kayarcasına süzüldü. «Seni görüyorum, evlat. Gözlerim 
tıpkı bir kedininki gibi. Seni görüyorum.» 
Albert masa örtüsüne sarılı kızartma makinesini bir  ileri bir geri sallamaya 
başladı. 
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Craig, Albert'e yakla ştı. Gövdesini sepetten çıkan bir yılan gibi sa ğa sola 
sallıyordu. Dalgın dalgın gülümserken yanaklarında hafif gamzeler belirdi. 
Craig'in içindeki o sa ğlam kaleden babası, tamam, dedi. Onları teker teker  
temizleyebilirsin. ÇYG! Bunu hatırlıyorsun de ğil mi, Craig? Çabaların Yararı 
Görülür. 
Annesi de söze karı ştı. Evet, bu do ğru, Craig'cik. Bunu yapabilirsin, yapman da 
gerekir. 
Craig bembeyaz kesilmi ş olan Albert'e tatlı tatlı gülümserken, «Çok üzgünü m.» 
dedi. «Gerçekten, gerçekten çok üzgünüm. Ama bunu y apmak zorundayım. Olaya benim 
açımdan baksaydın anlardın.» 
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Albert elindeki örtüye sarılı kızartma makinesini d aha hızlı sallamaya ba şladı. 
Craig karanlıkta bu hareketi fark etti ama elindeki nin ne oldu ğunu anlayamadı. 
Ancak bu da önemli de ğildi. Bütün gücünü toplayarak öne atıldı. Bir yanda n da, 
«BEN BOSTON'A GĐDĐYORUM!» diye ba ğırıyordu. «BEN BOSTON'A...» 



Ekmek kızartma makinesi Craig'in alnına ve burnuna hızla çarptı. Bir çatırtı 
oldu. Adam can acısıyla inleyerek elindeki kâ ğıt bıça ğını dü şürdü. Ellerini 
yüzüne götürürken sendeleyerek geriledi. Kırılan bu rcundan akan kanlar 
parmaklarının aralarından sızıyordu şimdi. Albert kıptı ğı şey yüzünden deh şete 
kapılmı ştı. Ama artık Toomy yaralandı ğı kin i şi yarıda bırakmaktan da 
korkuyordu. Kızartma makinesini tekrar sallayarak o nun gö ğsüne vurdu. Craig 
arkaüstü devrilirken kurt gibi uludu. 
As Kaussner bir tek şeyi dü şünebiliyordu. Onu durdurmalıyım. Yoksa aya ğa kalkar 
ve beni öldürür. 
Hiç olmazsa Toomy kâ ğıt bıça ğını dü şürmüştü. Bıçak yerde ı şıldıyordu. Albert 
mokasenlerden biriyle üzerine basarak kızartma maki nesini tekrar salladı. Bu 
sefer makine hâlâ inleyen Craig'in açık a ğzına geldi. Bir mendilin içinde 
kırılan camlarınkini andıran bir ses duyuldu. 
Albert, ah, Tanrım, dedi kendi kendine. Di şleriydi bu. 
Craig yerde çırpınıp kıvranıyordu. Onu seyretmek bi le korkunç bir şeydi. Belki 
de bunun nedeni etrafın lo ş olmasıydı. Adamın o korkunç canlılı ğı insana 
böcekleri hatırlatıyordu. Craig çırpınırken Albert' in makosenini yakaladı. 
Delikanlı tiksintiyle ba ğırarak aya ğını kâ ğıt bıça ğın üzerinden çekti. Craig 
bıça ğı kapmaya çalı ştı. Gözlerinin arasında bunu etten olu şmuş ve patlamı ş bir 
soğana benziyordu. Aslında Albert'i göremiyordu. Zaten  delikanlıya zarar verecek 
durumda da de ğildi. Ama Albert'in bundan haberi yoktu. Kızartma m akinesini 
tekrar Craig'in ba şına indirdi. 
Adam hareketsiz kaldı. 
Albert onun ba şına dikildi. Soluk solu ğa kalmı ştı. Sonra ayaklarım sürüyerek 
merdivene do ğru bir iki adım attı. E ğildi ve kusmaya ba şladı. 
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Brian video ekranının önüne oturdu. Ekranın dümdüz ve bombo ş olmasından 
korkuyordu. Dikkatle baktı, sonra da rahat bir nefe s aldı. Ekranda mavimsi ye şil 
harflerle, 
«SON PROGRAM TAMAMLANDI,» yazılıydı. Altında ise, 
«YENĐ PROGRAM? E H.» Brian, E'ye bastı. Sonra da, 
«AP 29'U TERS ĐNE ÇEVĐR,» diye yazdı. 
«LAX/LOGAN.» «Kaptan Engle?» 
Brian döndü. Bethany pilot kabininin kapısında duru yordu. Rengi uçmu ş, oldukça 
da bitkin görünüyordu. « Şimdi i şim var, Bethany.» 
«Onlar neden dönmediler?» 
«Bilmiyorum.» 
«Bob'a... yani Bay Jenkins'e içerde birilerinin dol aştı ğını görüp görmedi ğini 
sordum. Göremedi ğini söyledi. Ya hepsi de öldüyse?» 
«Ölmediklerinden eminim. E ğer seni rahatlatacaksa, merdivenlerin inip Jenkins' e 
katılabilirsin. Burada daha i şim var.» 
Kız, «Korkuyor musun?» diye sordu. 
«Evet, korkuyorum ya.» 
Bethany hafifçe gülümsedi. «Buna sevindim. Đnsanın yalnız ba şına lokması kötü 
oluyor. Seni şimdi yalnız bırakaca ğım.» 
«Sağol. Onlar da neredeyse gelirler. Bundan eminim.» 
Brian üzerinde 'PROGRAM TAMAMLANDI' yazılı ekrana d öndü. Parmaklarını çabucak 
tu şlarda dola ştırdı. 
«PROGRAMLA ĐLGĐLĐ SORUN VAR MI?» 
Yanıtı hemen aldı. 
«HĐÇBĐR SORUN YOK. AMERICAN PRIDE'I UÇURDU ĞUN ĐÇĐN TEŞEKKÜRLER.» 
Brian, «Bir şey de ğil,» diye mırıldanarak alnında biriken teri koluyla  sildi. 
Sonra kendi kendine, yakıtın da yanaca ğını umarım, dedi. 
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Bethany, Jenkins'in yanına indi. «Onlardan bir habe r yok mu?» 



Yazar ihtiyatla, «Bu 'haber'den neyi kastetti ğine ba ğlı,» diye kar şılık verdi. 
«Sen inmeden hemen önce bana birileri ba ğırmı ş gibi geldi.» Aslında çı ğlıklar 
duymuştu ama onu daha fazla korkutmak istemiyordu. 
Bethany, «Dinah'nın iyile şece ğini umarım,» dedi. «Ama bilmem ki... Adam bıça ğı 
çok derine saplamı ştı.» 
«Kaptanı gördün mü?» 
Bethany ba şını salladı. «Beni bir bakıma kapı dı şarı etti. Galiba uçu şu 
programlıyordu.» 
Jenkins ciddi bir tavırla, «Dilerim öyledir,» dedi.  
Sonra ikisi de dönüp do ğuya do ğru baktılar. Şimdi bir şey çi ğnenirken duyulan o 
çatırtıyı andıran sese daha tehlikeli bir şey karı şmıştı. Çı ğlı ğa benzeyen ama 
insanla ilgisi olmayan bir ses. Sanki bir makineden  çıkıyordu. 
«Ses daha yakla ştı de ğil mi?» 
Jenkins istemeye istemeye, «Evet,» der gibi kafasın ı salladı. Yorgun gözlerinde 
korku vardı. 
«Sence o nedir, Bob?» 
Jenkins a ğır a ğır ba şını salladı. «Bunu hiçbir zaman ö ğrenemeyece ğimizi umarım, 
yavrum.» 
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Nick merdivenin ortasına ula ştı ğında bir i şe yaramayan telefonların önünde 
birinin ikibüklüm durdu ğunu farketti. Onun kim oldu ğunu anlamak imkânsızdı. 
Elini usulca cebine sokup iki yirmibe şlik çıkardı. Sa ğ elini yumruk yaparak 
bozuk paraları parmaklarının aralarına sıkı ştırdı. Böylece bir tür mu şta elde 
etmi ş oldu. Sonra lobiye indi. 
Nick yakla şırken telefon kulübelerinin önündeki de ba şını kaldırdı. Albert'ti 
bu. Delikanlı ifadesiz bir sesle, «Kusmuklara basma ,» dedi. 
Nick paraları cebine atıp hızla Albert'e yakla ştı. Burnuna kusmu ğun ek şi kokusu 
geldi. Bir de Albert'in duydu ğu korkunun terle karı şık kokusu. Nick bu kokuyu 
çok iyi tanırdı. Falkland'da kar şıla şmıştı bununla, Kuzey Đrlanda'da da. Kolunu 
onun omzuna attı. Albert a ğır a ğır do ğruldu. 
Nick usulca, «Onlar neredeler, As?» diye sordu. «Ga ffney ve Toomy... onlar 
nerede?» 
«Bay Toomy orada.» Albert yerde yatan adamı i şaret etti. «Bay Gaffney servis 
odasında. Đkisi de öldü sanırım. Bay Toomy odadaydı. Kapının a rkasına 
saklanmı ştı. Bay Gaffney odaya önden girdi ği için onu öldürdü. Ben önden 
girseydim, önce beni öldürecekti.» Albert yutkundu.  
«Sonra ben de onu öldürdüm. Bunu yapmak zorundaydım . Çünkü hana saldırdı. 
Anlıyor musun? Elinde bıçak vardı. Üzerime geldi.» 
«Kendini toplayabilecek misin, As?» 
«Bilmiyorum. Şimdiye kadar kimseyi ö-ö-öldürmedim. Ve...» Albert acıyla, 
boğulurcasına hıçkırdı. 
Nick, «Biliyorum,» dedi. «Bu korkunç bir şey. Ama unutursun. Ben bunu biliyorum. 
Ve sen de olanları unutmak zorundasın, As. Yatıp uy umadan önce çok uzun bir 
mesafeyi a şmamız gerekiyor. Tedavi için zamanımız da yok. Ses daha da yakla ştı.» 
Nick, Albert'i bırakarak yerdeki adama do ğru gitti. Toomy'ye bakarak bir ıslık 
çaldı. Hâlâ sa ğdı, hı şırtılı hı şırtılı nefes alıyordu. Nick, Toomy'nin suratının 
haline bakarak, «Albert bütün bunları ekmek kızartm a makinesiyle mi yaptı?» diye 
mırıldandı. «Tanrım!» Do ğrularak sesini yükseltti. «O ölmemi ş ki! As.» 
Delikanlı ona do ğru bir adım attı. «Ölmemi ş mi?» 
«Kendinden geçmi ş ama hâlâ ya şıyor. Şimdi gidip Gaffney'e bakalım. Belki onun da 
şansı yardım etmi ştir. Sonra... sedye nerede?» 
Albert sanki Nick yabancı bir dilde konu şmuş gibi ona baktı. «Ha?» 
Servis odasının kapısına do ğru giderlerken Nick sabırla, «Sedye nerede?» diye 
tekrarladı. 
Albert, «Onu bulduk,» dedi. 
«Sahi mi? Harika!» 
Albert kapıda durdu. «Bir dakika...» Yere e ğilip Gaffney'in çakma ğını buldu. 
Doğrularak, «Yazı masanının yanındaydı sanırım...» ded i. Çakma ğı yaktı. Çakmak 
birkaç denemeden sonra üç, dört saniye yandı. Ama N ick de o sırada her şeyi 



gördü. Don Gaffney sırtüstü yatıyordu. Gözleri açık tı. Yüzünde müthi ş bir 
şaşkınlık ifadesi vardı. Şansının ona yardım etmemi ş oldu ğu anla şılıyordu. 
«Toomy nasıl oldu da seni yakalayamadı?» diye sordu . 
Albert, «Ben onun burada oldu ğunu anladım,» dedi. «Daha Gaffney'i bıçaklamadan 
önce... Şunları gördüm. Masadakileri.» Şerit şerit yırtılmı ş kâ ğıtları i şaret 
ediyordu. 
«Şansın varmı ş» Nick karanlıkta elini Albert'in omzuna koydu, «ya şamayı hak 
etmi şsin, ahbap. Tamam mı?» 
Albert, «Ya şamaya çalı şaca ğım...» dedi. 
«Öyle yap, o ğlum. Bu sayede her gece kâbus görmekten kurtulursun . Kar şında böyle 
şeyleri bilen çok iyi biri var.» 
Albert ba şını salladı. 
«Kendini bırakma, As. Sana gerekli olan sadece bu. Kendini bırakma, o zaman 
düzelirsin.» 
«Nick?» 
«Evet?» 
«Artık beni 'As' diye ça ğırmasan? Ben...» Albert'in sesi iyice bo ğukla şmıştı. 
Çabucak öksürdü. «... Artık o addan ho şlanmıyorum sanırım.» 
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Odadan birkaç saniye sonra çıktılar. Nick sedyeyi t aşıyordu. 
Telefonun önüne geldiklerinde Nick sedyeyi Albert'e  uzattı. Delikanlı da 
sessizce aldı. Zaman azdı ama Nick o masa örtüsüne sarılı kızartma makinesine 
bakmadıkça hiçbir yere gitmeyecekti. Masa örtüsünü alarak kızartma makinesini 
çıkardı. Alet bir hayli ezilmi şti. 
Nick hayretle, «Kızartma makinesi...» diye mırıldan dı, «Benim profesyonel 
dostlarım var, Albert. Böyle bir şeye hiçbir zaman inanamazlar. Ben de 
inanamıyorum zaten. Yani... bir ekmek kızartma maki nesi...» 
Albert ba şını çevirip, «At onu. Kızartma makinesini görmek is temiyorum,» dedi. 
Nick onun iste ğini yerine getirdi, sonra da omzuna vurdu. «Sedyeyi  yukarı çıkar. 
Ben de hemen geliyorum.» 
«Ne yapacaksın?» 
«O büroda i şimize yarayacak ba şka şeyler olup olmadı ğına bakaca ğım.» 
Albert bir an ona baktı ama karanlıkta Nick'in yüzü nü iyi göremiyordu. Sonunda, 
«Sana inanmıyorum,» dedi. 
«Đnanman şart de ğil.» Nick'in sesinde garip bir şefkat vardı. «Haydi As- Yani 
Albert. Ben de hemen geliyorum. Arkana dönüp bakma. » 
Albert hâlâ Nick'e bakıyordu. Sonra dönerek merdive nden çıkma-ba şladı. Ba şını 
önüne e ğmişti. Dönüp arkasına bakmadı. 
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Nick, Albert karanlıklar arasında gözden kaybolunca ya dek bekledi. Sonra da 
Craig Tommy'nin yanına giderek çömeldi. Uzandı. Bir  eliyle Craig'in a ğzını, 
di ğeriyle de burnunu kapatmak niyetindeydi. O zaman ça bucak ölecekti. Bir dakika 
bile sürmeyecekti. Artık ondan sonra Bay Craig Tomm y konusunda kaygılanmalarına 
da gerek kalmayacaktı. Ayrıca... onu sa ğ bırakırsa Craig nasıl bir akıbetle 
kar şıla şacaktı? Ölü bir dünyada kısa bir süre ya şayabilirdi. Hiç kımıldamayan 
bir gökyüzünün altında ölmekte olan havayı soluyaca ktı. Dev karıncalar gibi 
yakla şan o şeylerle kar şıla şacaktı. 
Nick, «Ölüm bu kaçık için iyi bir şey sayılır,» dedi ama yine de durakladı. 
Küçük kızın görmeyen gözleriyle kendisine baktı ğını hatırlamı ştı. Dinah, «Onu 
öldürme,» demi şti. Bu yalvarma de ğil, bir emirdi. «Ona ihtiyacımız olacak.» 
Đngiliz homurdandı. «Neden bu köpe ği o kadar koruyor?» Hâlâ Craig Toomy'nin 
parçalanmı ş yüzüne bakıyordu. Rudy Warwick merdivenin ba şından seslendi ğinde 
fena halde irkildi. 
«Bay Hopewell? Nick? Geliyor musun?» 
Đngiliz omzunun üzerinden kar şılık verdi. «Hemen geliyorum.» Yine ellerini 
Toomy'nin yüzüne do ğru uzattı ve tekrar durakladı. Sonra ansızın aya ğa kalkarak 



zorlukla soluk alan Craig'i kaderine bıraktı. «Geli yorum,» diye seslenerek 
merdivenden ko şarcasına çıktı. 
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Bethany uça ğın merdiveninden çıkarken Jenkins, «Galiba geliyorl ar!» diye 
bağırdı. 
Kız dönerek tekrar a şağıya indi. Birtakım kara gölgeler ta şıma kayı şından 
yararlanarak dı şarı çıkıyorlardı. Bethany ile Jenkins onlara do ğru ko ştular. 
Dinah'yı sedyeye ba ğlamı şlardı. Sedyenin bir ucundan Warwick tutuyordu, 
di ğerlerinden de Nick. Warwick hırıltılı hırıltılı sol uyordu. 
Bethany, Warwick'e, « Đzin ver de yardım edeyim,» dedi. Adam buna minnetle  razı 
oldu. 
Nick kıza, «Onu sarsmamaya çalı ş,» diye tembih etti. «Albert, Bethany'nin yanına 
geç. Dinah'yı uça ğın merdivenlerinden çıkarmamıza yardım et. Sedyenin  mümkün 
oldu ğunca düz durmasını istiyorum.» 
Bethany. Albert'e, «Dinah çok mu kötü?» diye sordu.  
Delikanlı sert bir sesle, «Öyle,» dedi. «Kendinde d eğil ama ya şıyor. Bütün 
bildi ğim bu kadar.» 
Uçağa yakla şırken Jenkins ö ğrenmek istedi. «Gaffney'le Toomy nerede?» 
Nick, «Gaffney öldü,» diye açıkladı. «Toomy de ölse ydi daha iyi olurdu. Đstersen 
bunu daha sonra konu şuruz. Şimdi zamanımız yok.» 
Sedyeyi a ğır a ğır merdivenden çıkardılar. Onları Jenkins, Warwick ve Laurel 
izledi. Genç kadın Albert'le Nick döndüklerinden be ri ilk kez konu şmuş, «Toomy 
öldü mü?» diye sormu ştu. Nick, «Hayır,» dedi ği zaman ona dikkatle bakmı ş, sonra 
da rahatlayarak ba şını sallamı ştı. 
Nick sedyeyle uça ğa girerken Brian da pilot kabininin kapısında duruy ordu. 
Đngiliz, «Onu birinci mevkiye götürece ğim,» dedi. «Ba şının yukarıda olması için 
sedyenin şu ucunu da kaldıraca ğım. Bunu yapabilir miyim dersin?» 
«Bu sorun de ğil. Sedyeyi, çerçevesinden koltuk kayı şlarını geçirerek sıkıca 
bağla.» 
Salonun ı şıklarında Dinah'nın yüzündeki kanlar iyice belli ol uyordu. Kızın yüzü 
sarımsı beyazdı. 
Brian alçak sesle, «Durumu kötü de ğil mi?» diye sordu. 
«Bıçak kalbine de ğil ci ğerine gelmi ş. Kanama sandı ğım kadar a ğır de ğil... Ama 
evet, durumu kötü.» 
«Biz geri dönünceye kadar ya şayabilecek mi dersin?» 
Nick birdenbire ba ğırdı. «Kahretsin! Ben nereden bileyim? Ben askerim,  lanet 
olasıca doktor de ğil!» 
Di ğerleri donup kaldılar. Şimdi büyük bir dikkatle ona bakıyorlardı. Laurel 
tüylerinin diken diken oldu ğunu hissetti. 
Nick sonra, «Affedersiniz,» diye mırıldandı. «Zaman da yolculuk insanın 
sinirlerini mahvediyor de ğil mi? Çok üzgünüm.» 
«Özür dilemene gerek yok.» Laurel onun koluna dokun du. «Hepimiz baskı 
altındayız.» 
Nick kadına yorgun yorgun gülümserken bir yandan da  saçların ok şadı. «Harikasın, 
Laurel. Gerçekten. Haydi gel. Sedyeyi ba ğlayalım. Ve buradan kaçmak için neler 
yapabilece ğimize bakalım.» 
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Beş dakika sonra Dinah'nın sedyesi uygun biçimde ba ğlanmı ştı. 
Brian, «Yakıt almamız gerekiyor,» diye anımsattı. « Şimdi di ğer motoru da 
çalı ştıraca ğım. Pistteki jete iyice yakla şmalıyız. Ben bunu yaparken siz de 
hortum arabasını getirin. Di ğer pistte bir tane var. Hava kararmadan önce onu 
görmüştüm.» 



Jenkins, «Belki salonun dibinde yatan Uyuyan Güzeli  kaldırmamız iyi olur,» dedi. 
«O da yardım eder.» 
Brian bir an dü şündü, sonra da, «Olmaz,» dercesine ba şını salladı. «Aklı 
karı şan, korkuya kapılan bir yolcuya hiç ihtiyacımız yok ... Üstelik ak şamdan 
kalma birine. Ayrıca yardım etmesi de şart de ğil. Hortum arabasını iki ki şi 
kolaylıkla itebilir. Tamam mı?» 
Di ğerleri onaylarcasına ba şlarını salladılar. Brian onları süzdü. Warwick'le 
Bethany sedye ta şıdıkları için hâlâ yorgundular. «Nick, Bob ve Alber t. Siz 
arabayı itin. Laurel sen de direksiyona geç. Tamam mı?» 
Yine hepsi «Evet» anlamında ba şlarını salladılar. 
«Tamam. Hemen gidip bu i şi yapın öyleyse. Bethany? Warwick? Siz de onlarla 
gidin. Merdiveni uçaktan uzakla ştırın. Ben uça ğın yerini de ği ştirdikten sonra 
onu kanadın yakınına getirin. Tamam mı?» 
«Evet...» 
Oraya indiklerinden beri hepsinin de gözleri ilk ke z berrakla şmıştı. Kaptan 
pilot, tabii ya, diye dü şündü. Şimdi yapacak bir i şleri var. Benim de öyle. Çok 
şükür. 
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Hortum arabasına yakla şırlarken Laurel onu çok iyi görebildi ğini farketti. 
«Tanrım! Yine sabah oluyor sanırım. Karanlık basalı  ne kadar oldu?» 
Jenkins, «Saatime göre kırk dakika bile olmadı,» de di. «Ama uça ğın dı şında 
saatin pek de iyi i şledi ğini sanmıyorum. Galiba burada zamanın o kadar önemi  
yok.» 
Laurel, «Bay Toomy'ye ne olacak?» diye sordu. 
Hortum arabasının bulundu ğu piste gelmi şlerdi. Nick genç kadının beline 
sarılarak onu kendine do ğru çekti. Laurel bir an onun kendisini öpece ğini sandı 
ve kalbi hızla çarpmaya ba şladı. 
Nick, «Ona ne olaca ğını bilmiyorum,» diye mırıldandı. «Bütün bildi ğim şu: Son 
anda Dinah'nın istedi ğini yapmayı tercih ettim. Ben oradan ayrıldı ğım sırada 
Toomy yerde baygın yatıyordu. Tamam mı?» 
«Hayır.» Laurel'in sesi hafifçe titriyordu. «Ama ga liba ba şka çare de yok.» 
Đngiliz hafifçe gülümseyerek ba şını salladı. Kadının belini sıktı. «Los 
Angeles'e geri döndü ğümüzde benimle ak şam yemeği yer misin?» 
Laurel hemen, «Evet,» dedi. «O yeme ği iple çekece ğim.» 
Nick yine ba şını salladı. «Ben de. Ama uça ğa yakıt alamazsak hiçbir yere 
gidemeyiz.» 
Laurel direksiyona geçti. Di ğerleri de arabayı itmeye ba şladılar. Brian uça ğın 
dört motorunu da çalı ştırmı ştı. Ama motor gürültüsü bile do ğudan gelen o sesi 
bastıramıyordu. 
Laurel, avlarını yiyen hayvanlar... diye dü şünerek titredi. Ses buna benziyor. 
Titremesi arttı. Neredeyse pani ğe kapılacaktı. 
Jenkins, «Tehlikeyi görürsek belki onunla ba şa çıkabiliriz,» dedi. 
Albert ona bir göz attı. «Hiç sanmıyorum.» 
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Brian uça ğın ön kapısında belirerek Warwick'le Bethany'ye mer dini ona do ğru 
getirmelerini i şaret etti. Onlar merdiveni uça ğa do ğru getirirlerken Brian da 
yakla şan sesi dinledi. Aklına vaktiyle görmü ş oldu ğu bir film gelmi şti. Filmde 
Charlton Heston'un Güney Amerika'da bir çiftli ği vardı ve önlerine çıkan her 
şeyi yiyen dev bir asker karınca sürücünün saldırısı na u ğruyordu. Filmin nasıl 
sona erdi ğini anımsamıyordu. Nedense birdenbire gördü ğü rüyadan bir sahneyi 
hatırladı. Üzerinde kırmızıyla, SADECE KAYAN YILDIZ LAR, yazılmı ş o levhayı. 
Hortum arabası da gelmi şti. Birkaç dakika sonra hepsi bu i şle u ğra şıyorlardı. 
Nick bir ara Brian'a, «Bu i ş ne kadar sürer?» diye sordu. 
«En a şağı bir saat. Belki de iki.» 
Đngiliz bir an endi şeyle do ğuya do ğru baktı. Sonra da alçak sesle, «Bana bir 
iyilik et, ahbap,» dedi. «Di ğerlerine bunu söyleme.» 
«Neden?» 



«Çünkü iki saatimiz oldu ğunu hiç sanmıyorum. Belki bir saatimiz bile yok.» 
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Birinci mevkide tek ba şına kalan Dinah Bellman gözlerini açtı. 
Ve gördü. 
«Craig,» diye fısıldadı. 
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Craig! 
Ama Craig adını bir daha duymak istemiyordu. Adını her söyleyi şlerde kesinlikle 
kötü bir şey oluyordu. Her zaman. 
Craig! Aya ğa kalk, Craig. 
Hayır. Aya ğa kalkmayacaktı. Ba şındaki a ğrı dayanılacak gibi defin di. Kafasının 
içine arılar dolu şmuştu sanki. Dü şüncelerimi seziyor, dedi kendi kendine. Beni 
sokarak öldürmeye çalı şıyorlar. Acıyla bo ğuk bo ğuk inledi. 
Craig, kalkmalısın! Şimdi! 
Babasının sesiydi bu. Susturamadı ğı, reddedemedi ği o ses. Ama bu kez onu hem 
susturacak, hem de reddedecekti. 
Toomy hırıltılı bir sesle, «Git ba şımdan,» dedi. «Senden nefret ediyorum. 
Defol!» Can acısı büsbütün artmı ştı. Ah, bırakın da öleyim, diye dü şündü. 
Bırakın da öleyim. Cehennem azabı bu. Ben arılardan  olu şan bir cehennemdeyim. 
Craig, aya ğa kalk. Kalkmalısın. 
Birdenbire bunun babasının ya da annesinin sesi olm adı ğını anladı. Sadece 
zavallı, yaralı kafası kendi kendini kandırmaya çal ı şmıştı. Bu ses bir yerden 
geliyordu... Şeyden... Yukarıdan mı?.. Bu ses ba şka bir yerden geliyordu... 
Azabın efsane, baskının da rüya oldu ğu ı şıklı bir yerden. 
Craig, onlar sana geldiler. Görmek istedi ğin herkes. Boston'dan ayrılarak buraya 
geldiler. Sen onlar için bu kadar önemlisin i şte. Bu i şi hâlâ yapabilirsin, 
Craig. Bombanın pimini çekebilirsin. Đstifanı verip babanın ordusundan çıkmak 
için zamanın var... Tabii bunu yapabilecek kadar er keksen. 
Craig bo ğuk bo ğuk, «Erkeksem öyle mi?» dedi. «Erkeksem? Her kimsen  herhalde 
benimle alay ediyorsun.» Gözlerini açmaya çabaladı.  Ama kirpikleri kandan 
birbirine yapı şmıştı. Ellerini kaldırıp gözkapaklarını zorla araladı.  Đleride 
bir ı şık vardı sanki. Craig a ğır a ğır ba şını kaldırdı. 
Ve onu gördü. O kızı. 
I şı ğın ortasında duruyordu kız. 
Uçaktaki küçük kızdı. Ama siyah camlı gözlü ğü yoktu. Ve Craig'e bakıyordu. Hem 
de şefkatle. 
Kalkmalısın. Çünkü hepsi buradalar. Hepsi bekliyorl ar... Ama sonsuza kadar da 
beklemeyecekler. Umacılar bunu sa ğlayacaklar. 
Craig kızın ayaklarının yere basmadı ğını farketti. Ayakkabıları yerden be ş, altı 
santim yukarıdaydı. O parlak ı şık her tarafını sarmı ştı. 
Haydi, Craig. Kalk artık. 
Genç adam kalkmak için çabaladı. Çok zordu... Denge  duyusunu hemen hemen tümüyle 
kaybetmi şti. Ba şını kaldırması da güçtü. Tabii ya. Çünkü kafasının içi öfkeli 
balarılarıyla doluydu. Craig iki kez dü ştü. Ama her defasında tekrar çabaladı. O 
sevecen bakı şlı ı şıltılı kız sonunda kurtulaca ğını müjdeleyerek onu ipnotize 
etmi şti. 
Hepsi de bekliyorlar, Craig. Seni bekliyorlar. 
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Dinah, yattı ğı sedyeden kör gözleriyle Craig'in aya ğa kalkmaya çabalayı şını 
seyrediyordu. Kalbi bu yaralanmı ş, ezilmi ş adama, bu sadece patlamayı isteyen 
katil derin deniz balı ğına kar şı acımayla dolup ta şıyordu. Craig'in parçalanmı ş 
kanlı yüzünde karma şık duygularının izleri vardı: korku, umut ve amansı zca bir 
kararlılık. 
Dinah, çok üzgünüm, Bay Toomy, diye dü şündü. Bütün yaptıklarınıza ra ğmen size 
acıyorum. Ama size ihtiyacımız var. Ve kız tekrar o na seslendi. Ölmekte olan 



bilinciyle haykırdı. Aya ğa kalk, Craig! Çabuk ol! Neredeyse çok geç kalmı ş 
olacaksın! 
Aynı anda kız gerçekten geç kaldıklarını sezdi. 
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Nick, «Ne oluyor, ahbap?» diye sordu. Yine yardımcı  pilotun koltu ğuna oturmu ştu. 
Saçları karı şmış, tiril tiril ütülü gömle ğine ya ğ ve kan bula şmıştı. 
Brian, «APU motorları di ğer jetten aldı ğımız yakıtın tadına baktı ama sanırım 
beğenmediler,» dedi. «Albert'in sihrinin etkili olaca ğını umalım Nick. Ama 
bilemiyorum.» 
Çok geçmeden aksilik ba şgösterdi. 
Kaptan pilot, «Olacak gibi de ğil,» dedi. «Motorlar yanacak. Hepsinde 
kapatıyorum. Aldı ğımız yakıtın bizim uça ğın zaman akımına uymasını beklemek 
zorundayız.» 
Brian tam dü ğmeye uzanırken motorların bo ğuk sesi birdenbire düzeldi. Kaptan 
dönerek olanlara inanamıyormu ş gibi Nick'e baktı. Đngiliz sevinçle gülümsedi. 
«Galiba şansımız artık döndü, ahbap.» 
Brian ellerini havaya kaldırıp salladı. «Öyle oldu ğunu umarım.» Bir dü ğmeyi 
çevirdi. Kabinin ı şıkları yandı. Nick yerinden fırlayarak Brian’ın omz una vurdu. 
Bethany kapıda belirdi. «Ne oluyor? Her şey yolunda mı?» 
Brian, Bethany'ye bakmadan, «Galiba bu i şi ba şarabilece ğiz,» dedi. 
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Craig sonunda aya ğa kalkmayı ba şarmı ştı. Küçük kız şimdi ta şıma kayı şının hemen 
yukarısında durarak ona ola ğanüstü bir tatlılıkla bakıyordu. Gözlerinde bir şey 
daha vardı. Craig'in bütün ya şamı boyunca özlemini çekti ği şey. Neydi bu? 
Craig bunu anlamaya çalı ştı. En sonunda bulmu ştu. Merhamet ve anlayı ş! 
Etrafına bakındı ve havanın aydınlanmaya ba şladı ğını gördü. Bütün gece baygın mı 
yatmı ştı? Ama bu önemli de ğildi. I şıklı kız onları kendisine getirmi şti. Bütün o 
bankerleri. 
«Beni bırakmak zorundalar... öyle de ğil mi?» 
Kız, evet, dedi. Ama acele etmelisin, Craig. Yoksa gelmeyece ğini sanıp giderler. 
Craig a ğır a ğır ilerlemeye ba şladı. Kızın ayakları kımıldamıyordu. Ama Craig 
yakla şırken o da geriye do ğru uçtu. Ah, ne harika! Kız gülümsüyordu. 
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Jenkins'le Albert dı şında di ğerleri uçaktaydılar artık. Yazarla delikanlı 
merdivende oturmu ş, sesin dalga dalga onlara yakla şmasını dinliyorlardı. 
Laurel ise açık olan ön kapıda durmu ş, terminale bakıyordu. Hâlâ Bay Toomy 
konusunda ne yapacaklarını dü şünüyordu. Birden Bethany bluzunun arkasını 
çeki ştirdi. 
«Dinah uykusunda mı konu şuyor ne? Belki de sayıklıyor. Gelebilir misin?» 
Laurel salona gitti. Rudy Warwick, Dinah'nın kar şısında oturmu ş, endi şeli bir 
suratla kızın elini tutuyordu. «Bilmem ki... Bilmem  ki... Ama galiba artık 
gidiyor...» 
Laurel küçük kızın alnına baktı. Alnı kupkuruydu, a te şi de yükselmi şti. Kanama 
ya yava şlamı ş ya da tamamen durmu ştu ama Dinah içe dokunacak şekilde ıslık çalar 
gibi soluyordu. 
Laurel, «Bence...» diye ba şladı. Dinah aynı anda açık açık, «Yoksa gelmeyece ğini 
sanıp giderler,» dedi. 
Laurel'le Bethany birbirlerine hayret ve korkuyla b aktılar. 
Warwick genç kadına, «Galiba rüyasında Toomy denile n o adamı görüyor» dedi. «Bir 
ara onun adını söyledi.» 
Dinah, «Evet,» dedi. Gözleri kapalıydı. Hafifçe ba şını oynattı. Sanki birini 
dinliyordu. «Evet, istiyorsan bunu yaparım. Ama ace le et. Canının yandı ğını 
biliyorum. Fakat acele etmen gerekiyor.» 
Bethany, «Sayıklıyor de ğil mi?» diye fısıldadı. 



Laurel, «Hayır,» dedi. «Sanmıyorum. Belki de... rüy a görüyor.» Aslında Dinah'nın 
başka bir şey yaptı ğını dü şünüyordu, ama ne yaptı ğını ö ğrenmek istemiyordu. 
Küçük kız ısrarla, «Bay Toomy'yi öldürmeyin,» demi şti. «Ona ihtiyacımız olacak.» 
Laurel, «Onu yalnız bırakalım,» dedi. «Bırakalım da  uyusun.» 
Bethany üzüntüyle mırıldandı. «Tanrım! Yakında bura dan gideriz umarım.» Warwick 
kızı teselli için kolunu onun omzuna attı. 
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Craig ta şıma kayı şına kadar ilerleyip üzerine dü ştü. Ba şı, boynu ve gö ğsüne 
kızgın bir demir saplandı adeta. Ba şına neler geldi ğini hatırlamaya çalı ştı ama 
hiçbir şey hatırlayamadı. Ba şını kaldırarak şimdi ta şıma kayı şının hemen 
yukarısında ba ğdaş kurmu ş oturan ı şıklı kıza baktı. Craig'in ya şamı boyunca 
gördü ğü şeylerin en güzeliydi bu görüntü. Bu kızın Umacılard an oldu ğunu nasıl 
düşünebildim? Sonra bo ğuk bo ğuk ba ğırdı. «Sen bir melek misin?» 
I şıklı kız, «Evet,» diye yanıt verdi. Craig o an sevi ncinin can acısını 
bastırdı ğını hissetti. Gözleri bulanıkla ştı. Đlk ya şlar yanaklarından a ğır a ğır 
akmaya ba şladı. Olgunluk ça ğına geldi ğinden beri ilk kez a ğlıyordu. Craig 
ansızın annesinin söyledi ği eski bir şarkıyı anımsadı. 
Sen bir sabah mele ği misin? Benim sabah mele ğim olur musun? 
Olurum. Evet, istiyorsan bunu yaparım. Ama acele et . Canının yandı ğını 
biliyorum. Fakat acele etmen gerekiyor. 
Craig hıçkırarak emeklemeye ba şladı. «Peki... Ama benden ayrılmadan elinle 
yana ğıma dokun, bebe ğim.» Ve kan tükürdü. 
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Bu tuhaf sabah saatinde, havaalanının do ğusunda garip çatırtılar, cayırtılar 
yankılandı. Jenkins'le Albert aya ğa kalktılar. Renkleri uçmu ştu. 
Albert, «O neydi?» diye sordu. 
«Bir a ğaçtı sanırım.» Jenkins dudaklarını yaladı. 
«Ama rüzgâr yok ki.» 
Jenkins, «Evet,» dedi. «Rüzgâr yok.» 
Şimdi çatırtılar yakla şıyordu. Albert bir havlama sesi duydu ğuna yemin 
edebilirdi... Sonra bu havlamaları sanki elektrikli  aletten çıkan bir u ğultu 
yutuyordu. Ama çatırtılar ve o tiz inilti hiç kesil miyordu. 
Bethany arkalarından tiz bir sesle, «Ne oluyor?» di ye ba ğırdı. 
Albert, «Bir şey...» diye ba şladı, aynı anda Jenkins onu omzundan tutarak i şaret 
etti. 
«Bak! Şu tarafa bak!» 
Doğuda, uzaklarda a ğaçlıklı bir sırttan elektrik pilonları yükseliyordu . Onlar 
bakarlarken pilonlar teker teker devrilmeye ba şladı. 
Albert uyu şmuş gibi, «Hepsi o kadar de ğil,» dedi. « Şu a ğaçları görüyor musun? 
Nasıl da sallanıyorlar?» 
Aslında a ğaçlar sallanmıyordu. Albert daha sözlerini bitireme den onlar da 
devrilmeye ba şladılar. 
Çatır, çutur, şapırt, güm, HAVHAV! 
Çatır, çutur, HAV HAV güm, çatır! 
«Buradan gitmeliyiz!» Jenkins, Albert'i iki eliyle birden yakalamı ş sarsıyordu. 
Gözleri adeta budalaca bir korkuyla iyice irile şmişti. «Buradan, hemen, şimdi 
gitmeliyiz!» 
On be ş kilometre kadar uzakta, ufukta görülen telsiz kule si sarsıldı, sonra 
titre şen a ğaçların arasına devrildi. Artık topra ğın da titre şti ğini 
hissedebiliyorlardı. 
Bethany uça ğın kapısından «Durdurun şunu!» diye haykırdı. Ellerini kulaklarına 
bastırarak ekledi. «Lütfen durdurun ŞUNU!» 
Ama ses dalga dalga onlara do ğru yakla şıyordu. Avlarını yiyen Umacıların 
çıkardıkları şapırtılar, çatırtılardan olu şuyordu ses. 
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«Seni zorlamak istemiyorum, Brian. Ama bu i ş ne zaman bitecek?» Nick'in sesi 
sinirliydi. «Buranın altı kilometre do ğusunda bir nehir var Alana girerken 
görmüştüm. Bence gelen neyse, şimdi nehrin öbür kıyısında.» 
Brian göstergelere baktı. «On be ş dakika.» Alnında iri ter taneleri belirmi şti. 
«Depoların iyice dolması gerekiyor, Nick. Yoksa Moj ave çölüne inmek zorunda 
kalırız. Hortumu çekip kapıları kapatarak pistte il erlemek de bir on dakika 
sürer.» 
«Bu süreyi kısaltamaz mısın? Kısaltamayaca ğından emin misin?» 
Brian, «Hayır,» der gibi ba şını sallayarak tekrar göstergelere baktı. 
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Craig emekleyerek pek kısa olan yeni günün beyaz ve  ölü ı şı ğına çıktı. Ses 
korkunçtu. Yakla şan yamyamlar ordusunun çıkardı ğı ses. Adeta gökyüzü bile bu 
yüzden titriyordu. Craig de bir an korkudan donmu ş gibi kalakaldı. 
Sonra onun Sabah Mele ği, bak, diye i şaret etti. 
Craig baktı... Ve tüm korkusunu unuttu. 
Amerikan Pride uça ğının gerisinde, üçgen biçimi çim alanda maundan yap ılmı ş 
upuzun bir toplantı masası duruyordu. Sönük ı şıkta bile pırıldıyordu masa. 
Etrafında ise bankacılara yakı şacak koyu renk takım elbiseler giymi ş yirmi dört 
ki şi ciddi tavırlarla oturmu şlardı. Önlerinde sarı not defterleri, sürahiler 
dolusu buzlu su ve kristal bardaklar vardı. Şimdi hepsi de dönüp Craig'e bakmaya 
başladılar. Sonra birdenbire hepsi alkı şlayarak aya ğa kalktılar. Geldi ği için 
alkı şlıyorlardı Craig'i. Genç adam sevinçle gülümsedi. 
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Dinah birinci mevkide yalnızdı. Artık çok zorlukla soluk alabiliyordu. Sesi de 
güç çıkıyordu. «Onlara ko ş, Craig! Çabuk! Çabuk!» 
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Craig ta şıma kayı şından yuvarlandı. Beton zemine çarparken kemikleri sarsıldı. 
Kendini zorlayarak aya ğa kalktı. Can acısı önemli de ğildi artık. Melek o 
adamları getirmi şti! Tabii getirmi şti ya! Melekler her istediklerini 
yapabilirlerdi. Kızın etrafındaki ı şık sönükle şmeye ba şlamı ştı. Melek kaybolmak 
üzereydi. Ama bu da önemli sayılmazdı. Craig'in kur tulmasını sa ğlamı ştı. Derin 
deniz balı ğını sonunda yakalayacakları o a ğı da. 
Onlara ko ş, Craig! Uça ğın yanından ko ş! Uçaktan uzakla ş! Hemen onlara ko ş! 
Craig yalpalayarak ko şmaya ba şladı. Onu kurtaracak olan ve hiç affetmeyen, 
suratsız adamlara do ğru ko şuyordu. Belki de onlar balıkçıydılar. Bilinmeyen 
gümüş bir gökyüzünün ötesinde, bir teknede ayakta durara k ola ğanüstü bir şey 
yakalayıp yakalamadıklarını görmek için a ğlarını denizden çeken insanlar. 
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Di ğer jet uça ğındaki bütün yakıtı almı şlardı. Aldıkları yakıt yirmi bin litre 
kadardı. 
Brian aya ğa kalktı. «Tamam.» 
Nick de ayaktaydı. «Tamam ne?» 
«Hortumu çekecek ve buradan gidece ğiz.» 
Yakla şan gürültü artık kulakları sa ğır edecek gibiydi. O çatırtı, şapırtı ve 
iniltiye benzeyen tiz sese, çöken bina ve devrilen ağaçların gürültüleri de 
karı şıyordu. 
Bethany birdenbire, «Bay Toomy!» diye haykırdı. 
Nick, Brian'ın önünden birinci mevkiye ko ştu. Đkisi de Craig'in pistte 
yalpalayarak ilerledi ğini gördüler. Adam uçakla hiç ilgilenmiyor üçgen 
şeklindeki çim alana do ğru gidiyordu. 
Warwick, «Ne yapıyor?» diye fısıldadı. 
Brian, « Şimdi ona bo şverin,» dedi. «Zamanımız kalmadı. Nick merdivenden benim 
önümden in. Ben hortumu çıkarırken beni tut.» Öyle de yaptılar. Brian sonra 



yakıt deposunun kapa ğını kapattı. Nick onu geri çekerken, «Haydi,» dedi.  «Artık 
gidelim.» Yüzü kül rengiydi. 
Ama Nick kımıldamadı. Oldu ğu yerde donmu ş gibi duruyor, do ğuya do ğru bakıyordu. 
Yüzü kâ ğıt gibi bembeyazdı. Suratında ancak kâbus gören bir  insanda rastlanacak 
dehşet dolu bir ifade belirmi şti. Üst duda ğı titriyordu. 
Brian da kafasını a ğır a ğır o yana do ğru çevirdi. Ve Umacıların sonunda soldan 
sahneye çıkı şlarını seyretti. 
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Craig masanın ba şındaki bo ş iskemleye yakla şarak di ğerlerine, «Anlayaca ğınız,» 
dedi. « Đş yaptı ğım borsa komisyoncuları sadece namussuz de ğillerdi. Aynı zamanda 
CIA ajanlarıydılar. Ben de durmadan tahvil SATIN AL DIM!.. ALDIM!» Daha devam 
edecekti ama duydu ğu bir ses yüzünden durakladı. Sanki iri di şler birbirlerine 
çarparak takırdıyordu. 
Craig aniden kâ ğıtları şerit şerit yırtma iste ği duydu. Önündeki not defterine 
uzandı ama defter birden kayboldu. Masa da, bankacı lar da öyle. Hatta Boston da. 
Craig alçak sesle şaşkın şaşkın, «Ben neredeyim?» diye mırıldandı. Etrafına 
bakındı... birdenbire durumu kavradı. Ve onları gör dü. 
Umacılar gelmi şlerdi. 
Onu avlamaya gelmi şlerdi. 
Craig Toomy haykırmaya ba şladı. 
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Brian onları görüyor ama gördü ğüne bir anlam veremiyordu. 
Önce iki şekil gözüktü. Biri kara, di ğeri de domates kırmızısıydı. 
Bunlar topa benziyorlardı. Kumsalda çocukların oyna dıkları toplara. Ama üzerleri 
dalgalanıyor, büzülüyordu. Sonra toplar tekrar şi şiyorlardı. Kaptan pilot onları 
sanki bir sisin arkasından izliyordu. Kurumu ş yüksek otların arasında 
yuvarlanarak ilerliyor ve arkalarında kara izler bı rakıyorlardı. Otları 
biçiyorlardı... 
Brian’ın kafası istemeye istemeye, hayır, dedi. Onl ar sadece otları biçmiyorlar. 
Bunu sen de biliyorsun. Onlar otlardan daha fazlası nı yok ediyorlar. 
Umacılar arkalarında kapkara, ince çizgiler bırakıy orlardı. Şimdi pistin 
ucundaki beyaz beton alandan ne şeyle ilerlerken geride yine o kara izler 
görülüyordu. Katranmı ş gibi parlıyordu bu çizgiler. 
Brian'ın kafası yine istemeye istemeye, hayır, diye  itiraz etti. Katran de ğil. 
Sen o siyahlı ğın ne oldu ğunu biliyorsun. Hiç o. Hiç. Onlar pistin yüzeyinden  
daha fazla şeyi yiyorlar. 
Umacılar tehlikeli bir keyifle ilerliyor, zaman zam an da havaya sıçrıyorlardı. 
Sonra tekrar hızla uça ğa do ğru geliyorlardı. 
Brian bunu farkedince haykırdı. Nick de öyle. Ko şan topların yüzeylerinin 
altında suratlar vardı. Yabancı, korkunç suratlar. Gözleri ilkel birer çukurdan 
ibaretti. Ama a ğızları koskocamandı. Birbirine sürtünerek gıcırdaya n di şlerle 
dolu yarım daire şeklindeki kara ma ğaralar. 
Umacılar önlerine çıkan her şeyi, hatta yerleri bile yiyorlardı. Sonra asfalt 
alana gelince durakladılar. Ve ansızın dönüp yön de ği ştirdiler Şimdi Craig 
Toomy'ye do ğru ilerliyorlardı. Craig onlara bakıyor ve çı ğlıklar atıyordu. 
Brian olanca gücünü kullanarak u ğradı ğı felçten kurtulmayı ba şardı. Hâlâ alt 
basamakta donmu ş gibi duran Nick'i dirse ğiyle dürttü. «Haydi gel!» Ama Nick 
kımıldamadı, kaptan pilot onu daha şiddetle dürttü. «Gel, dedim! Çabuk ol. 
Buradan gidiyoruz!» 
Şimdi alanın kenarında sürüyle siyah ve kırmızı topl ar belirmi şti. Umacılar 
zıplayıp dönüyorlardı... Sonra hızla onlara do ğru gelmeye ba şladılar. 
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Craig'in babası, onlardan hiçbir zaman kaçamazsın, demi şti. Çünkü bacakları var. 
O küçücük bacakları sayesinde çok hızlı ko şuyorlar. 
Ama Craig yine de kaçmayı denedi. 



Dönüp terminale do ğru ko şmaya ba şladı. Zaman zaman deh şetle arkasına bakıyordu. 
Babası tekrar, hayır, Craig, dedi. Ko ştu ğunu SANABĐLĐRSĐN. Ama ko şmuyorsun. 
Arkasındaki iki top aralarındaki uzaklı ğı mutlulukla, kolaylıkla kapatıverdiler. 
Craig'i bagaj ta şıma kayı şından yirmi adım ötede yakaladılar. Bir saniyenin 
binde biri kadar bir sürede Craig'in ayaklarını di şleyip çi ğneyiverdiler. Genç 
adam ayaklarını yere vurarak hızla ko şarken aniden boyu yedi santim kısalıverdi. 
Ayakları ve pahalı Bally ayakkabıları ansızın ortad an kayboldu. Kan akmadı. 
Çünkü yakıcı Umacıların ısırdıktan yerler anında ko terize oluyordu. 
Craig ayaklarının yok oldu ğunun farkında de ğildi. Güdük bileklerinin üzerinde 
koşmaya çabalıyordu. O korkunç ve yakıcı ilk acı bacak larına yayılırken iki 
Umacı aynı anda yükseldiler. Genç adamın bacakların ı dizlerinden kopardılar. 
Craig ko şmaya çalı şırken yere yuvarlandı. Kopuk bacaklarını sallayıp d uruyordu. 
Kaçma günleri sona ermi şti. 
Craig, «Hayır!» diye ba ğırmaya ba şladı. «Hayır, baba. Đyi bir çocuk olaca ğım! 
Lütfen onları uzakla ştır! Đyi bir çocuk olaca ğım. USLU B ĐR ÇOCUK OLACAĞIMA YEMĐN 
EDĐYORUM! SEN YALNIZ ONLARI GÖNDE-» 
Umacılar ona yeniden saldırdılar. Di şlerini çatırdatıyor, vızıldıyor, 
çağırıyorlardı. Craig'den geli şigüzel parçalar koparmaya ba şladılar. Genç adamın 
son dü şüncesi, küçük bacaklarıyla nasıl hızlı ko şabilirler, oldu. Onların 
bacakları yok... 
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Sürüyle kara Umacı belirmi şti. Laurel çok geçmeden alana yüzlerce, binlerce, 
milyonlarca, milyarlarca yaratı ğın dolu şaca ğını anlıyordu. Hızla çalı şan motorun 
gürültüsü arasında bile Umacıların insanlıkla ilgis i olmayan o çı ğlıkları 
duyulabiliyordu. 
Di ğer toplar da Craig Toomy'ye do ğru ilerlemeye ba şlamı şlardı. Laurel, herhalde 
sık sık canlı et bulamıyorlar, diye dü şündü. Az kalsın kusuyordu. 
Nick Hopewell dı şarıya son kez gözlerine inanamıyormu şçasına baktıktan sonra 
kapıyı kapattı. Sarho ş gibi yalpalayarak koltukların arasından yürüdü. Gö zleri 
adeta bütün yüzünü kaplıyordu. Çenesinden de kanlar  sızıyordu. Duda ğını kötü 
ısırmı ştı. Laurel'e sarılarak alev alev yanan yüzünü kadın ın boynuna gömdü. 
Laurel de ona sıkıca sarıldı. 
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Pistin bir ucu tümüyle ortadan kalkmı ştı. Geride uzanan yerler de öyle. Uçak 
intihar denilebilecek bir hızla ilerliyordu. Pistin  ucuna yakla şırlarken Brian 
mikrofonu kaptı. «Kemerlerinizi ba ğlayın! Kemerlerinizi ba ğlayın! Bunu 
yapamazsanız bir yerlere sıkıca tutunun!» Uça ğı biraz yava şlatarak bir dönü ş 
yaptı. Ve o anda gördü ğü şey beyninin adeta büzülerek inlemesine neden oldu. 
Umacılar dünyayı yiyorlar! Tanrım! Sevgili Tanrım! Onlar dünyayı yiyorlar! 
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Uçak dönü ş yaparken raflardaki e şyalar etrafa saçıldı. Kemerini ba ğlayacak zaman 
bulamamı ş olan Bethany, Albert Kaussner'in kuca ğına yuvarlandı. Ama o ne bu 
sımsıcak vücutlu kızı, ne de burnunun hemen ötesind en geçen çantayı farketti. 
Albert bagaj yerindeki o kapkara dev çukura bakıyor du. Bay Toomy onları kendine 
çekiyor, diye dü şünüyordu. Ya da Umacılar onun eskiden oldu ğu yere gidiyorlar. 
Bay Toomy binadan çıkmasaydı o zaman Umacılar uça ğa saldıracaklardı. Uça ğı çatır 
çutur yiyeceklerdi. Biz içindeyken tabii. Tekerlekl erden ba şlayarak 
yiyeceklerdi. 
Onun arkasında oturan Bob Jenkins deh şet dolu, titrek bir sesle, «Artık 
biliyoruz, öyle de ğil mi?» dedi. 
Laurel kendi kula ğına bile yabancı gelen garip bir sesle, «Ne?» diye bağırdı. 
Nick ba şını kaldırarak genç kadını bıraktı. Laurel ekledi. «Neyi biliyoruz?» 
«Bugün, dün halini aldı ğında olanları tabii. Şimdi, geçmi şe dönü ştü ğü zaman 
olanları. Dünya onları bekliyor. Ölü, bo ş ve terkedilmi ş bir halde. Onları 



bekliyor. Sonsuzun bekçilerini. Onlar geride kalan her pisli ği en etkili şekilde 
temizliyorlar. Yiyerek yapıyorlar bunu.» 
Dinah berrak bir sesle ama dalgın dalgın, « Bay Too my şimdi onların Umacılar 
olduklarını biliyoruz,» diye mırıldandı. 
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Brian iki topun pistte uça ğın önünden ilerlediklerini gördü. Yüzeyi ortadan 
kaldırıyor, geride cilalı abanoz kadar parlak paral el çizgiler bırakıyorlardı. 
Artık durmak için çok geçti. Brian hızı arttırdı. O  anda bile çatırtıları, 
şapırtıları duyuyordu... Ama bu ses kulaklarında mı yankılanıyordu, yoksa 
sarsılan kafasında mı, bunu bilmiyordu. Aslında ald ırdı ğı da yoktu. 
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Nick pencereden bakmak için Laurel'in üzerinden e ğildi. Ve Bangor havaalanının 
dilinip parçalandı ğını, kıyıldı ğını gördü. 
Bethany Simms birden ba ğırdı. Kara bir umacı uça ğın yanından ilerleyerek pistin 
kenarını yiyordu. Sonra sa ğa do ğru dönüp uça ğın altında gözden kayboldu. 
Uçak müthi ş sarsıldı. 
Nick, «Bize eri şti mi?» diye ba ğırdı. «Bize eri şti mi?» 
Ona yanıt veren olmadı. Renkleri iyice uçmu ş, deh şete kapılmı ş olan yolcular 
pencereden bakıyorlardı. Hiçbiri de sesini çıkarmad ı. Brian pilot kabinindeki 
koltu ğunda heyecanla öne do ğru e ğilmi şti. O toplardan birinin ön camdan içeri 
girmesini bekliyordu. Ama böyle bir şey olmadı. 
Paneldeki son kırmızı ı şık da ye şile döndü. Brian direksiyonu gerice do ğru çekti 
ve uçak havalandı. 
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Ana salonda gözleri uyumaktan kızarmı ş, siyah sakallı bir adam yalpalayarak öne 
doğru geldi. Di ğer yolculara bakarak gözlerini kırpı ştırdı. «Boston'a yakla ştık 
mı? Öyle oldu ğunu umarım. Çünkü hemen gidip yatmak istiyorum. Ba şım öyle a ğrıyor 
ki!» 
  
DOKUZUNCU BÖLÜM 
 
BANGOR'A ELVEDA. GECELER VE GÜNDÜZLER GEÇERKEN BATIYA DOĞRU GĐDĐŞ. BA ŞKALARININ 
GÖZLERĐYLE GÖRMEK. SONSUZ UÇURUM. YIRTIK. UYARI. BRIAN'IN KARARI. ĐNĐŞ. SADECE 
KAYAN YILDIZLAR. 
 
1 
 
Uçak do ğuya do ğru dönerken, siyah sakallı adam da bo ş koltukların üzerine 
devrildi. Di ğer bo ş koltuklara irile şmiş gözlerle, korkuyla baktı. Sonra 
gözlerini sıkıca yumdu. «Tanrım! Alkol hezeyanı! Ka hrolasıca sanrı bu! Ama 
şimdiye dek hiç bu kadar kötüsü olmamı ştı.» Deh şetle etrafına bakındı. «Sonunda 
da böcekler görmeye ba şlayaca ğım... Nerede o kahrolasıca böcekler?» 
Albert, böcek yok, diye dü şündü. Ama o topları görünceye kadar bekle. Onlara 
bayılacaksın. 
Nick, «Kemerini ba ğla, ahbap,» dedi. «Ve çeneni de...» Sonra yine hava alanına 
baktı... Ya da alanın eski yerine. Ana binalar orta dan kaybolmu ştu. Uçak gitgide 
geni şleyen kapkaranlık bir uçurumun üzerinden geçiyordu.  
Laurel titrek bir sesle, «Ah, Tanrım, Nick...» diye  mırıldandı ve elleriyle 
gözlerini kapattı. 
Bethany, Albert'in yanındaki pencerenin perdesini h ızla indirdi, «sakın onu 
açayım deme!» Sinirli sinirli, Albert'i azarlarcası na konu şmuştu 
Albert, «Endi şelenme,» dedi ve sonra birden kemanını alanda bırak mış oldu ğunu 
hatırladı. Eh... diye dü şündü. Herhalde o çoktan ortadan kalktı. Sonra o da 
elleriyle yüzünü örttü. 
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Brian tekrar batıya do ğru dönmeden önce Bangor'un do ğusuna baktı. Orada hiçbir 
şey yoktu artık. Hiçbir şey. A ğaçlar kaybolmu ştu. Kent de. Hatta dünya da. 
Herhalde dı ş uzayda uçmak buna benzer bir şey, dedi kendi kendine. Do ğuya 
yaptı ğı yolculuk sırasında oldu ğu gibi kafasında bir kayma hissetti. Çaresizce 
kendini toplamaya çalı şarak bütün dikkatini uçmaya verdi. 
Hızla yükselerek bir an önce bulutların arasına gir mek istiyordu. Ondan sonra o 
cehenneme yakı şacak manzarayı görmekten kurtulacaktı. Uça ğı batıya do ğru 
döndürdü. Bulutların arasına girmeden önce kentin b atısındaki tepeleri, koruları 
ve gölleri gördü. Kapkara çizgiler onları da amansı zca parçalamaya ba şlamı ştı. 
Brian meslek hayatında o zamana kadar hiç yapmadı ğı bir şeyi yaptı. Gözlerini 
yumdu. Açtı ğında uçak bulutların içindeydi. 
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Bu kez hemen hiç sarsılmadılar. On dakika sonra ise  bulutların arasından parlak 
mavi bir dünyaya çıktılar. Yolcular birbirlerine ka ygıyla bakarlarken 
hoparlörlerden Brian'ın sesi yükseldi. 
«Yükseldik. Artık neler olaca ğını hepiniz de biliyorsunuz. Geldi ğimiz rotadan 
dönece ğiz. Geçti ğimiz kapının hâlâ yerinde oldu ğunu umarım. Öyleyse oradan 
geçmeye çalı şaca ğız.» Bir an durdu, sonra konu şmasını sürdürdü. «Dönü ş yolculu ğu 
dört buçuk, altı saat arası sürecek.» Uzun bir sess izlik oldu. Brian ancak ondan 
sonra mikrofonu kapattı. 
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Siyah sakallı adam titrek bir sesle, «Tanrı adına, burada ne oluyor?» diye 
sordu. 
Albert onu bir an süzdü. «Bunu bilmek isteyece ğini sanmıyorum.» 
«Yine hastanede miyim ben?» Adam Albert'e bakarak k orkuyla gözlerini 
kırpı ştırdı. Delikanlı onun haline acımı ştı. 
«Bir yararı olacaksa neden hastaneye döndü ğüne inanmayasın?» Siyah sakallı adam 
ona bir süre korku ve merakla baktı. Sonra da, «Ben  tekrar uyuyaca ğım,» dedi. 
«Hemen, şimdi.» Koltu ğun arkalı ğını geriye do ğru yatırarak gözlerini yumdu. Daha 
bir dakika geçmeden hafifçe horlamaya ba şladı. Albert adamı kıskanmı ştı. 
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Nick bir an Laurel'e sarıldı. Sonra kemerini çözüp aya ğa kalktı. «Ben öne 
gidiyorum. Gelmek ister misin?» 
Laurel ba şını sallayarak Dinah'yı i şaret etti. «Onun yanında kalaca ğım.» 
Nick, «Artık yapabilece ğimiz hiçbir şey yok,» dedi. «Korkarım şimdi her şey 
Tanrının ellerinde.» 
Genç kadın, «Biliyorum,» diye kar şılık verdi. «Ama burada kalmak istiyorum.» 
«Pekâlâ, Laurel.» Nick onun saçlarını hafifçe ok şadı. «Ne güzel bir ad bu. Sana 
yakı şıyor.» 
Laurel ona bakarak gülümsedi. «Te şekkür ederim.» 
«Seninle ak şam yemeği için randevumuz var. Unutmadı ğını umarım.» 
Genç kadın hâlâ gülümsüyordu. «Hayır, unutmadım. Un utacak da de ğilim.» 
Nick e ğilerek Laurel'i dudaklarından çabucak öptü. « Đyi. Ben de öyle.» 
O ön tarafa do ğru giderken Laurel de parmaklarını usulca dudakları na dokundurdu. 
Öpücüğü ait oldu ğu yerde tutmayı istiyormu ş gibi. Nick Hopewell'le yemek... 
Esmer bir yabancıyla. Mumlar ve bir şi şe güzel şarap. Ve sonra öpücükler. Ama 
gerçek öpücükler., Okudu ğum o romantik hikâyelere benziyor. Ama neden bu 
hayalimin gerçek olamayaca ğını dü şünüyorum? 
Laurel kemerini çözerek kalktı. Dinah'nın yanına gi dip elini kızın alnına koydu. 
Ate şi dü şmüştü. Dinah'nın bembeyaz cildi so ğuktu. Uçak hızla havalanırken, 
Warwick, «Korkarım ölüyor,» demi şti. Laurel bu sözleri hatırladı. Sözcükler 
kafasında yankılandı. Dinah hafif hafif de olsa sol uk alıyordu. Laurel kızın 
yüzüne dü şen saçları büyük bir şefkatle geriye itti. Lokantadaki o garip anı 



düşünüyordu. Dinah elini uzatarak Nick'in blucinini ya kalamı ştı. Onu 
öldürmeyin... Ona ihtiyacımız var... 
Laurel kıza sessizce, bizi sen mi kurtardın, Dinah,  diye sordu. Bay Toomy'ye 
bizim kurtulmamızı sa ğlayacak bir şey mi yaptın? Bizim yerimize onun hayatını 
vermesini mi sa ğladın? 
Sonra kendi kendine, belki böyle bir şey oldu... dedi. O halde bu küçük kız, bu 
ağır yaralanmı ş kör zavallı, ya şadı ğı karanlıkların içinde korkunç bir karar 
verdi. E ğilerek Dinah'nın kapalı, so ğuk gözkapaklarını öptü. «Dayan... Lütfen 
dayan, Dinah.» 
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Bethany, Albert'e döndü. Delikanlının iki elini avu çlarının arasına alarak, 
«Yakıt bozulursa ne olur?» diye sordu. 
Albert ona şefkatle baktı. «Bu sorunun yanıtını sen de biliyors un, Bethany.» 
«Đstiyorsan beni 'Beth' diye ça ğırabilirsin.» 
«Peki.» 
Kız sigara paketini çıkardı. Ama sonra LÜTFEN S ĐGARA ĐÇMEYĐN, yazılı panonun 
ı şıklarının yandı ğını farkederek paketi tekrar çantasına koydu. «Evet , 
biliyorum. Dü şeriz. Hikâyenin sonu. Sana bir şey söyleyeyim mi?» 
Albert hafifçe gülümseyerek, «Söyle,» dercesine ba şını salladı. 
«O yırtı ğı bulamazsak Kaptan Engle uça ğı yere indirmez umarım. Bir da ğ seçerek 
oraya çarpması daha iyi olur. O delinin ba şına gelenleri gördün mü? Öyle ölmeyi 
istemem.» Titredi. 
Albert bir kolunu Bethany'nin omzuna attı. Kız ba şını kaldırarak ona açık açık, 
«Beni öpmek istiyor musun?» diye sordu. 
«Evet.» 
«Eh, o halde öp. Yoksa çok geç kalabilirsin.» 
Albert kızı öptü. Mississippi'nin Batısındaki En Hı zlı Silah Çeken Musevi ya şamı 
boyunca üçüncü kez öpü şüyordu. Ve her şey ola ğanüstü güzeldi. Yolculu ğun sonuna 
dek bu kızı öpmeyi sürdürebilir ve hiçbir şey için de kaygılanmazdı. 
Sonra Bethany, «Te şekkür ederim,» diyerek ba şını onun omzuna yasladı. «Buna 
ihtiyacım vardı.» 
Albert, «Tekrar ihtiyacın olursa bana hemen söyle,»  dedi. 
Kız ba şını kaldırıp ne şeyle ona baktı. «Söylemem gerekiyor mu, Albert?» 
Arizonalı Yahudi a ğır a ğır, «Gerekmiyor sanırım,» diyerek kıza do ğru e ğildi. 
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Nick pilot kabinine do ğru giderken Bob Jenkins'le konu şmak için durdu. Aklına 
çok kötü bir şey gelmi şti. Yazara bunu mutlaka sormalıydı. 
«Sence o nesnelerden havada da olabilir mi?» 
Jenkins bir an dü şündü. «Bangor'da gördüklerimize bakılırsa, olamaz. Ama karar 
vermek zor, öyle de ğil mi? Böyle bir durumda hiçbir şeyden emin olamazsın.» 
«Evet. Öyle sanırım. Emin olamayız.» Nick bir an dü şündü. «Ya senin şu zamandaki 
yırtık? Onu bulaca ğımızdan emin olabilir misin?» 
Bob Jenkins, «Hayır,» der gibi ba şını a ğır a ğır salladı. 
Rudy Warwick arkalarından söze karı şınca ikisi de irkildiler. «Bana sormadınız 
ama size fikrimi yine de açıklayaca ğım. Yırtı ğı bulma olasılı ğı binde bir.» 
Nick biraz dü şündükten sonra ne şeyle güldü. «Hiç de kötü sayılmaz. Öbür durumu 
düşünecek olursan...» 
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Kırk dakika kadar sonra uça ğın ilerledi ği mavi gökyüzünün rengi koyula şmaya 
başladı. Önce çivide dönü ştü, sonra da koyu mora. Pilot kabininde oturan ve, bir 
fincan kahve olsaydı, diye dü şünen Brian'ın aklına eski bir şarkı geldi. Uykulu 
bahçe duvarlarına koyu mor gölgeler dü ştü ğü zaman... 
Burada bahçe duvarları yoktu ama buz parçacıklarına  benzeyen ilk yıldızlar 
gökyüzünde ı şıldamaya ba şlamı şlardı. Eski takım yıldızların teker teker 
gözükmeleri insanın içini rahatlatıyor ve güven ver iyordu. 



Nick arkasından, «Her şey çok çabukla ştı de ğil mi?» diye sordu. 
Brian yerinde dönüp ona baktı. «Evet. Öyle. Bir sür e sonra 'gündüzler' ve 
'geceler' birbirlerini göz açıp kapayıncaya kadar i zleyecekler sanırım.» 
Nick içini çekti. « Đşte şimdi i şin en zor yanına geldik, öyle de ğil mi? 
Bekleyip ne oldu ğunu görece ğiz. Ve herhalde biraz da dua edece ğiz.» 
«Bunun bir zararı, olmaz.» Brian, Đngiliz'i bakı şlarıyla tarttı. «Eski karım 
olmayacak bir yangında öldü ğü için Boston'a gidiyordum. Dinah'nın gidi ş nedeni 
ise birkaç doktorun gözlerinin görebilece ğini söylemesiydi. Bob Jenkins bir 
konferansa katılacaktı. Albert müzik okuluna girece kti. Laurel tatile çıkmı ştı. 
Ya sen, Nick? Sen neden Boston'a gidiyordun? Haydi,  itiraf et. Vakit geçiyor.» 
Nick uzun bir süre Brian'a dü şünceli dü şünceli baktı, sonra da güldü. «Eh, neden 
olmasın?... Biz Đngilizler, Gizli Servise, ajanlı ğa, casuslu ğa çok inanırız. 
Ünlü M15 her şeyin bitti ği de ğil ba şladı ğı yerdir. Ben on sekiz yıl Silahlı 
Kuvvetlerde görev yaptım, Brian. Bunun son be ş yılını Özel Operasyonlar 
Bölümünde geçirdim. O zamandan beri de birçok i şler yaptım. Bazıları zararsızdı, 
bazıları da çok kötü.» Dı şarıda hava iyice kararmı ştı. Yıldızlar ı şıl ısıldı 
artık. Nick konu şmasını sürdürdü. «Los Angeles'te tatil yapıyordum. Beni 
buldular ve hemen Boston'a uçmamı bildirdiler. Bana  fazla zaman vermediler. Oysa 
San Gabriel'lerde dört gün yamaçlara tırmanmı ş ve çok yorulmu ştum. Bu yüzden 
olay ba şladı ğı sırada uyuyordum. 
«Anlayaca ğın Boston'da biri var... ya da vardı... ya da olaca k. Zamanda yolculuk 
insanın kullandı ğı fiilleri altüst ediyor de ğil mi? Bu adam tanınmı ş bir 
politikacı. Perde arkasında fazla faaliyet gösteren  biri. Bu adam - kolaylık 
olsun diye ona O'Banion adını verelim - çok zengin ve Đrlanda Cumhuriyet 
Ordusu'nun, yani IRA'nın en heyecanlı destekçilerin den de biri. Bazılarının 
'Boston'un en sevilen hayır i şi, dedikleri şeye milyonlarca dolar akıttı. Bu 
yüzden de elleri iyice kana bulandı. Sadece Đngiliz askerlerinin kanlarıyla 
değil. Okul bahçesinde oynayan çocukların, çama şırhanedeki kadınların ve 
pusetlerinden uçarak parça parça olan bebeklerin ka nları da var. O'Banion o en 
tehlikeli idealistlerden. Katliamı yakından görmeye n, kaldırımda yatan kopuk bir 
baca ğa bakmak zorunda kalmayan ve hareketlerini deneyiml erin ı şı ğında 
incelemeyen biri.» 
«O'Banion denilen adamı mı öldürecektin?» 
Nick sakin sakin, «Gerek olmadıkça öldürmeyecektim, » dedi. «O çok zengin. Ama 
sorun bu de ğil. Tam bir politikacı. Đrlanda dı şında ba şka i şlerde de parma ğı 
var. Çok güçlü Amerikan dostları oldu ğunu da söylemeliyim. Ve bunlardan bazıları 
bizim de dostlarımız. Bay O'Banion'u öldürmek polit ika açısından tehlikeli 
olabilir. Ama adamın bir metresi var. Benden onu öl dürmemi istediler.» 
Brian alçak sesle, «Bir uyarı olarak...» dedi. 
«Evet. Bir uyarı olarak.» 
Đki adam uzun süre birbirlerine baktılar. Sadece jet lerin uykulu u ğultusu 
duyuluyordu. Brian’ın gözlerinden şok geçirdi ği belliydi. Bakı şları bir 
çocu ğunkinden farksızdı. Nick ise sadece yorgundu. 
Sonunda Brian, «Bu beladan kurtulursak,» dedi. «Bu görevi yerine getirecek 
misin?» 
Nick a ğır a ğır ama kesin bir tavırla, «Hayır,» diyerek ba şını salladı. «Sanırım 
artık fikrimi de ği ştirdim, eski dost. Bayan Hopewell'in o ğlu Nicholas artık 
böyle i şler yapmayacak. Bu beladan kurtulursak emekliye ayr ılaca ğım. Tabii 
kurtulaca ğımızı pek sanmıyorum ya, o da ba şka.» 
«Emekliye ayrıldıktan sonra ne yapacaksın?» 
Nick dü şünceli bir tavırla Brian'ı süzdü. « Şey... Herhalde uçu ş dersleri 
alabilirim...» 
Brian kahkahalarla gülmeye ba şladı. Bir dakika sonra Bayan Hopewell'in o ğlu 
Nicholas da ona katıldı. 
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Otuz be ş dakika sonra gündüz ı şı ğı uça ğın ana salonuna süzülmeye ba şladı. Üç 
dakika sonra sabahın on biriydi sanki. On be ş dakika sonra da ö ğle. 
Laurel etrafına bakındı ve Dinah'nın görmeyen gözle rini açmı ş oldu ğunu farketti. 
Ama bu gözler hiç mi görmüyorlardı? Kızın gözlerind e Laurel'i şaşırtan, 



anlatılamayacak bir şeyler vardı. Uzanıp Dinah'nın elini tuttu. «Konu şmaya 
çalı şma. Uyandıysan konu şmaya çalı şma, Dinah. Sadece beni dinle. Uçuyoruz. Geri 
dönüyoruz. Sen de iyile şeceksin. Sana söz veriyorum.» 
Dinah genç kadının elini sıkıca kavradı. «Benim içi n kaygılanma Laurel. Ben... 
Đstedi ğimi elde ettim...» 
«Dinah, konu şmamalısın...» 
Kız görmeyen gözleriyle sesin geldi ği tarafa do ğru baktı. Kanlı dudakları hafif 
bir gülümsemeyle aralandı. «Ben gördüm. Her şeyi Bay Toomy'nin gözleriyle 
gördüm. Ba şlangıçta ve... sonda. Son daha iyiydi. Ba şlangıçta her şey Bay 
Toomy'ye kötü ve i ğrenç gözüküyordu. Sonunda daha iyi oldu.» 
Laurel kıza çaresiz bir şaşkınlıkla baktı. 
Dinah onun elini bırakıp parmaklarını usulca yana ğına dokundurdu. «Aslında kötü 
bir adam de ğildi.» Öksürürken a ğzından kan damlacıkları sıçradı. 
Laurel, «Dinah, lütfen,» dedi. «Artık konu şmaya çalı şma.» 
Dinah gülümsedi. «Ben seni de gördüm. Sen çok güzel sin, Laurel... Her şey çok 
güzeldi... Ölmü ş şeyler bile. Biliyor musun... sadece görmek bile har ikaydı.» 
Hafifçe nefes alıp verdi. Sonra soluması durdu. Şimdi görmeyen gözleriyle Laurel 
Stevenson'un çok ötesinde bir yere bakıyordu. 
Laurel, «Lütfen soluk al, Dinah,» diye yalvardı. Sa nki öpücüklerle onu 
canlandırabilecekmi ş gibi elini tutup tekrar tekrar öptü. «Lütfen soluk  al. 
Lütfen. Lütfen.» Ama Dinah soluk almadı. Laurel onu n elini kuca ğına bırakarak, 
uçuk renkli yüzüne baktı. A ğlayaca ğını sanıyordu ama öyle olmadı. Yine de kalbi 
korkunç bir kederle sızlıyor, kafası öfkeyle itiraz  ediyordu.. Ah, hayır! 
Haksızlık bu! Haksızlık bu! Tanrım bu hatayı düzelt ! DÜZELT! 
Ama hiçbir şey düzelmedi. Laurel ileriye do ğru baktı. Albert, Bethany'yi 
öpüyordu. Genç kadın onlardan umutla Dinah'ya döndü ... Ama Tanrı bu hatayı 
düzeltmemi şti. 
Laurel, Dinah'nın yana ğını öptü. Sonrada elini küçük kızın yüzüne dokundur du. 
Parmaklarını Dinah'nın gözlerinin yakınına kadar ka ydırdı. Her şeyi Bay 
Toomy'nin gözleriyle gördüm. Her şey çok güzeldi... Ölmü ş şeyler bile... Sadece 
görmek bile harikaydı. 
Laurel, «Evet,» dedi. «Bu sözlerle ya şayabilirim. Ve Dinah'nın gözlerini 
kapatmaktan vazgeçti. 
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American Pride batıya do ğru ilerlerken geceler gündüzleri, karanlık aydınlı ğı 
hızla izliyordu. Hatta bu de ği şiklik gitgide hızlanıyordu. 
Havalandıktan üç saat kadar sonra bulutlar sona erd i. Yani do ğuya giderken 
bulutlara rastladıkları noktada. Brian onların otuz -kırk santim kadar bile 
hareket etmediklerinden emindi. Great Plains a şağılarda sessizce göz 
alabildi ğine uzanıyordu. 
Rudy Warwick, «Burada o yaratıklara benzeyen hiçbir  şey yok,» dedi. 
Bob Jenkins ba şını salladı. «Öyle. Ya zamanda ya da mekânda onları  geride 
bıraktık sanırım.» 
Albert söze karı ştı. «Ya da ikisinde birden.» 
«Evet. Ya da ikisinde birden.» 
Oysa öyle olmamı ştı. Uçak Rocky da ğlarını a şarken a şağıda uzanan o siyah 
çizgileri gördüler. Bulundukları yükseklikten iplik  kadar ince gözüküyorlardı. 
Nick ön kapıda durup camdan a şağıya baktı. 
«Tanrım...» diye mırıldanarak titreyen eliyle alnın ı sildi. 
Utah'ya do ğru ilerlerken hepsi de teker teker Bethany'nin yapt ı ğı gibi 
tekrarladılar. Perdeleri kapattılar. O cehenneme ba kmak istemiyorlardı. Nick 
titreyen bacaklarıyla yerine döndü. Elini alnına ba stırarak bir süre öylece 
oturdu. Sonra Laurel'e döndü. Genç kadın hiçbir şey söylemeden onu kollarına 
aldı. 
Brian a şağıda olanları seyretmek zorundaydı. Çünkü pilot kabi ninde perde yoktu. 
Batı Colorado ve Utah'nın do ğusu a şağıda ve ileride parçalanıyordu. Karanlık 
bastı ğı için Brian da biraz rahatladı. Artık dikkatini yı ldızlara verebilirdi. 
Bu korkunç dünyada geride kalan tek gerçek şeyler onlardı. Avcı Orion. I şıltılı 
gece yarısı atı Pegasus. Parlak yıldızlardan olu şan Koltuk. 
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Yarım saat içinde güne ş tekrar do ğdu. Brian aklının sarsılarak kara uçurumun 
kenarına do ğru biraz daha kaydı ğını hissetti. A şağıdaki dünya ortadan 
kaybolmu ştu. Sonunda tümüyle yok olmu ştu. Mavisi gitgide koyula şan gökyüzü, 
kapkara dev bir okyanusun üzerine geçirilmi ş kubbe gibiydi. 
Dünya uça ğın altından koparılıp alınmı ştı sanki. 
Bethany'nin dü şündüğü şey Brian'ın da aklına gelmi şti. Kurtulamayaca ğımızı 
anladı ğım an pikeye geçece ğim. Bir da ğa çarparız ve her şey böylece olup biter. 
Ama şimdi çarpacak da ğ da kalmamı ştı. 
Daha do ğrusu çarpacak dünya kalmamı ştı. 
O yırtı ğı bulamazsak ne yapaca ğız, diye kendi kendine sordu. Ama bitince ne 
olacak? Yere çarpaca ğımızı bana söyleme çünkü buna inanmam. Đnsan bir 'hiçe' 
çarpamaz. Galiba sadece dü şece ğiz... Dü şece ğiz... Dü şece ğiz... Ama ne kadar 
süre? Nereye kadar? Đnsan bir hiçe ne kadar dü şebilir? 
Bunu dü şünme, Brian! 
Kafasındaki dü şüncelerden kurtulmak için hesap yaptı ğı kâ ğıdın üzerine e ğildi. 
Çalı şmasını ı şık tekrar sönükle şmeye ba şlayıncaya kadar sürdürdü. Galiba güne şin 
doğmasıyla batması arasındaki süre yirmi sekiz dakikay a inmi şti. 
Brian mikrofona uzandı. «Nick! Buraya gelebilir mis in?» 
Đngiliz daha otuz saniye geçmeden kapıda belirdi. 
Brian, «Yolcular perdeleri indirdiler mi?» diye sor du. 
Nick, « Đndirmez olurlar mı?» dedi. 
«Akıllılık etmi şler. Sana hemen a şağıya bakmamanı söyleyecektim. Tabii 
yapabilirsen. Birkaç dakika sonra dı şarı bakmanı isteyece ğim. Herhalde o sırada 
aşağıya da göz atmaktan kendini alamayacaksın. Ama sana  o anı mümkün oldu ğu 
kadar geciktirmeni söyleyece ğim.. Manzara... Pek ho ş de ğil.» 
«Her şey kayboldu, öyle mi?» 
«Evet. Her şey.» 
«Küçük kız da öldü. Dinah. Laurel son anında yanınd aymı ş. Olayı sessizce 
kar şıladı. O kızı çok seviyordu. Ben de öyle.» 
Brian ba şını salladı. Kızın ölmesine şaşmamıştı. Çünkü Dinah'ın hemen ameliyat 
edilmesi gerekiyordu. O zaman bile sonuçtan kimse e min olamazdı. Ama yine de 
Brian kalbinin üzerine a ğır bir kaya koymu şlar gibi bir duyguya kapıldı. O da 
Dinah'yı sevmi şti. Laurel gibi ya şamalarını ona borçlu olduklarına inanıyordu. 
Dinah, Bay Tommy'e bir şey yaptı, diye dü şünüyordu. Onu garip bir biçimde 
kullandı. Ve galiba Toomy buna kızmadı... Şimdi Dinah'nın ölümü bir i şaretse, 
pek de iyiye alamet sayılmazdı. 
Kaptan pilot, «Kızca ğız gözlerini ameliyat ettiremedi,» dedi. 
«Öyle.» 
«Ama Laurel iyi de ğil mi?» 
«Pek fena sayılmaz.» 
«Ondan ho şlanıyorsun sanırım.» 
Nick, «Evet,» dedi. «Bazı dostlarım böyle bir şeye gülerlerdi. Ama ondan 
gerçekten ho şlanıyorum. Biraz sulugözlü, romantik bir kadın ama yine de metin.» 
Brian ba şını salladı. «Geri dönebilirsek sana, ' Şansın açık olsun,' diyece ğim.» 
«Sağol.» Nick yine yardımcı pilot koltu ğuna yerle şti. «Bana daha önce sordu ğun 
soruyu dü şünüyordum... Bu beladan kurtulabilirsek ne yapaca ğımı sormu ştun... 
Yani güzel Laurel'i ak şam yemeğine götürmek dı şında. Belki de sonunda yine Bay 
O'Banion'un pe şine dü şerim. Anladı ğım kadarıyla o dostumuz Bay Toomy'den pek 
farklı de ğil.» 
Brian, «Dinah senden Bay Toomy'yi öldürmemeni isted i,» diye hatırlattı. «Belki 
bunu da denkleme katman gerekir.» 
Nick ba şını salladı. Sanki kafası birden boynunun çekemeyec eği kadar 
ağırla şmıştı. «Belki...» 
«Dinle, Nick. Seni buraya ça ğırmamın nedenini söyleyece ğim. Bob Jenkins'in 
dedi ği gibi bir 'zaman yırtı ğı' varsa, o zaman oradan geçti ğimiz yere 
yakla şıyoruz demektir. Şimdi seninle gözcülük edece ğiz. Sen ve ben. Sen sancak 
ve sa ğ-ortaya bak. Ben de iskele ve sol-ortaya bakaca ğım. 'Zaman yırtı ğı'na 
benzer bir şey görürsen bana seslen.» 



Nick, Brian'a irile şmiş gözlerle baktı. «Ne tür bir 'zaman yırtı ğı' arıyoruz? 
Psikadelik olanı mı? Yoksa renksizini mi?» 
«Çok komik.» Brian istememesine ra ğmen hafifçe güldü. «Yırtı ğın neye benzedi ği 
konusunda hiçbir fikrim yok. Hatta onu görüp göreme yece ğimizden bile emin 
değilim. Göremezsek ba şımız iyice derde girecek. Bir yana kaymı ş, alçalmı ş ya da 
yükselmi ş olabilir.» 
«Ya radar?» 
Brian renkli radar ekranını i şaret etti. «Gördü ğün gibi ekran bombo ş. Ama 
şaşılacak bir şey de ğil. Uça ğın asıl pilotları bu lanet olasıca şeyi ekranda 
görselerdi zaten yırtıktan geçmezlerdi.» 
Nick sıkıntıyla, «Gözleriyle de görselerdi yine geç mezlerdi,» dedi 
«Bu do ğru olmayabilir. Belki yırtı ğı son anda gördüler ve kaçamadılar. Jetler 
çok hızlı ilerlerler. Mürettebat da bütün uçu ş sırasında gökyüzünde umacılar 
aramaz. Zaten buna gerek yoktur. Tehlikeleri onlara  kontrol kuleleri haber 
verir. Uçak havalandıktan otuz, otuz be ş dakika sonra uçu ş mürettebatının en 
önemli görevleri tamamlanmı ş olur. Bana sorarsan bizim pilotla yardımcısı kahve  
içerek dinleniyorlardı. Belki gördükleri bir filmde n söz ediyorlardı, belki de 
at yarı şlarında ne kadar para kaybettiklerinden. Hostesler ise olay ba şladı ğı 
sırada biliyorsun yolculara içki vermeye hazırlanıy orlarmı ş.» 
Nick, «Bu çok ayrıntılı bir senaryo,» dedi. «Kimi i nandırmaya çalı şıyorsun? Beni 
mi, kendini mi?» 
«Şu sıra bir tek ki şinin bana inanması yeterli olacak.» 
Nick gülümseyerek sancak tarafındaki cama gitti. Fa rkına varmadan a şağıya baktı. 
Önce gülümsemesi dondu, sonra da kayboldu. Dizleri büküldü. Dü şmemek için 
tutunmak zorunda kaldı. Çok hafif bir sesle, umutsu zca, «Tanrım...» dedi. 
«Pek ho ş bir şey sayılmaz. Öyle de ğil mi?» 
Nick dönerek Brian'a baktı. Gözleri, rengi uçmu ş suratında adeta yüzüyordu. 
«Hayatım boyunca bundan daha korkunç bir şey görmedim.» 
Kaptan pilot, « Đstedi ğimi yapabilecek misin?» diye sordu. «Yapamayacaksan  söyle? 
Gurur şu ara bizim için çok pahalı olan lüks bir şey...» 
«Tabii yapaca ğım!» Nick kendini zorlayarak ba şını kaldırmı ştı. Artık a şağıdaki o 
koskocaman, kapkaranlık çukura de ğil de gökyüzüne bakıyordu. «Ama ne aradı ğımı 
bilmek isterdim.» 
Brian, «Onu gördü ğün zaman tanıyaca ğını sanıyorum,» dedi. Bir an durdu, sonra da 
ekledi «Tabii görebilirsen...» 
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Bob Jenkins ü şüyormu şçasına kollarını sıkıca kavu şturmu ştu. Bir anı buz gibiydi. 
Ama fiziksel so ğukluk de ğildi bu. So ğuk kafasından etrafa yayılıyordu. 
Bir terslik vardı yine. 
Yazar bunun ne oldu ğunu bilmiyordu. Ama bir terslik oldu ğundan da emindi. Bir 
şey yerinde de ğildi... Ya da kaybolmu ştu... Veya unutulmu ştu. Ya bir hata 
yapılmı ştı ya da yapılacaktı. Jenkins bunu yakalar gibi olu yordu... Sonra bu 
düşünce kaçıp kafasının derinliklerine gizleniyordu. 
Bir terslik vardı. 
Ya da bir şey yerinde de ğildi. Veya kaybolmu ştu. 
Ya da unutulmu ştu. 
Önünde Albert'le Bethany memnun memnun öpü şüyorlardı. Arkasında Rudy Warwick 
gözlerini kapatmı ş bir yandan dua ediyor, di ğer yandan da tespihini sıkıca 
tutuyordu. Öte tarafta Laurel Stevenson, Dinah'nın yanında oturmu ş kızın 
ellerini ok şuyordu. 
Bir hata... 
Jenkins yanındaki pencerenin perdesini açtı, sonra da tekrar hızla indirdi. 
Aşağıya bakmak, mantıklı dü şünmesini sa ğlamayacak, tersine kafasındaki her şeyi 
silecekti. 
Onları uyarmalıyım. Bunu yapmak zorundayım. Benim v arsayımıma dayanarak 
ilerliyorlar. Ama ya bu varsayım yanlı şsa? Ve tehlikeliyse? O halde onları 
uyarmalıyım. 
Ama ne bakımdan uyaraca ğım? Jenkins o dü şünceyi yine yakalar gibi oldu. Ama 
sonra gölgelerin arasında bir karaltı gibi kaçıp ka yboldu. 



Yazar birden kemerini çözerek aya ğa kalktı. 
Albert dönüp ona baktı. «Nereye gidiyorsun?» 
Jenkins öfkeyle, «Cleveland'e,» diye homurdandı. So nra uça ğın dibine do ğru 
yürümeye ba şladı. Hala kafasında çalan o alarm zilinin kayna ğını anlamaya 
çalı şıyordu. 
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Brian gözlerini hafifçe aydınlanmaya ba şlayan gökyüzünden panele kaydırdı. Zaman 
yırtı ğı yerindeyse çok geçmeden görmeleri gerekiyordu. Gö remezlerse geri dönüp 
geçidi biraz daha yukarıda arayacaktı. Tabii aslınd a... 
«Brian?» Nick'in sesi titriyordu. «Brian? Bir şey görüyorum sanırım.» 
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Bob Jenkins uça ğın dibine ula şmıştı ki birden geri döndü. Öne do ğru giderken 
koltuklar ve yerde kalmı ş olan e şyalara baktı. Cüzdanlar... Gözlükler... Di ş 
dolguları... Ni şan yüzükleri... 
Bir terslik var. 
Evet. Ama gerçekten öyle mi? Yoksa fazla yorulmu ş olan kafam bo ş yere dırdır mı 
ediyor? Delikanlıya tümdengelime çok alı şık oldu ğunu söylemedin mi? Sen kırk 
tane polisiye roman yazmadın mı? Bunlardan on ikisi  gerçekten iyi de ğil miydi? 
Newgate dergisi 'Uyuyan Madonna' adlı romanından sö z ederken, 'bir mantık 
şahaseri,' sözcüklerini kullanmadı mı... 
Bob Jenkins aniden durdu. Gözleri irile şmişti. Salonun ön tarafındaki bir 
koltu ğa do ğru bakıyordu. Siyah sakallı adam orada gürültüyle h orlayarak 
uyuyordu. 
Uyuyan Madonna. 
Uyuyan adam. 
Yazar a ğzını açarak bir çı ğlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Bo ğazı sıkı şmıştı. 
Dehşet bir gorile dönü şüp gö ğsüne oturmu ştu. Yine ba ğırmaya çalı ştı ama 
gıcırtıya benzeyen bir ses çıkarabildi. 
Uyuyan Madonna! Ve uyuyan adam! 
Biz... Olaydan sa ğ çıkanlar, hepimiz uyuyorduk. 
Şimdi, sakallı adam dı şında hepimiz uyanı ğız. 
Jenkins tekrar a ğzını açıp ba ğırmaya çabaladı ama yine ba şaramadı. 
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Brian, «Aman Tanrım...» diye fısıldadı. 
Zaman yırtı ğı yüz yirmi be ş kilometre kadar ötedeydi. Gerçe ğe açılmı ş baklava 
biçimi bir delikti bu. Ama kapkaranlık bir bo şluk da de ğildi. Etrafını sönük, 
pembemsi mor bir ı şık çevreliyordu. Kutup I şıklarına benziyordu. Brian deli ğin 
ötesindeki yıldızları da görebiliyordu ama sanki da lgalanıyorlardı. Gökyüzündeki 
bu delikten beyaz kurdele gibi bir duman çıkıyordu.  Ya da yırtıktan içeri 
giriyordu. Duman gerçekle ilgisi olmayan bir karayo lunu andırıyordu. 
Brian heyecanla, o dumanı izleyerek içeri girebilir iz, diye dü şündü. Bu bir 
kuleden verilen i şaretten daha iyi. 
Sonra, «Tamam,» diye ba ğırarak aptal aptal güldü. Yumru ğunu sallıyordu. 
Nick fısıldadı. «Geni şli ği üç kilometre kadar var sanırım. Tanrım! Buradan k aç 
uçak geçti dersin?» 
Kaptan pilot, «Bilmiyorum,» dedi. «Ama sadece bizim  geri döndü ğümüze iddiaya 
girebilirim.» Mikrofonu aldı. «Sayın bayanlar ve ba ylar.» Sesi duydu ğu rahatlık 
ve zafer duygusu yüzünden titriyordu. «Bilmiyorum b undan sonra ne olacak? Nasıl 
ve neden? Ama gökyüzünde büyük bir kapıya benzer bi r şey gördük. Uça ğı tam 
ortasından geçirece ğim. Hep birlikte di ğer tarafta ne oldu ğunu ö ğrenece ğiz, şu 
kemerlerinizi ba ğlamanızı ve...» 
Aynı anda Bob Jenkins deli gibi ba ğırarak ko şmaya ba şladı. «Hayır! Hayır! Oradan 
geçersek hepimiz ölece ğiz! Geri dön! Geri dönmelisin!» 
Brian koltu ğunda döndü. Şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. 



Nick kemerini çözüp aya ğa kalktı. «Bu Bob Jenkins'in sesine benziyor. Galib a 
sinirleri iyice bozuldu. Sen devam et, Brian. Ben o nunla ilgilenirim.» 
Brian, «Pekâla,» dedi. «Onu bana yakla ştırma, yeter. Bob'un dikkatimi olmayacak 
bir anda da ğıtıp o kapının yanına çarpmamıza neden olması hiç h oşuma gitmez.» 
Otopilotu kapatarak uça ğın yönetimini eline aldı. 
Geriden hızla ko şan Jenkins sonunda kendini Nick'in kar şısında buldu. 
Đngiliz onu yatı ştırmaya çalı ştı. «Yava ş, ahbap! Artık her şey yolunda.» Yazarı 
sıkıca tuttu. 
Jenkins çırpındı. «Hayır! Anlamıyorsun! Brian geri dönmeli! Geç kalmadan geri 
dönmeli.» 
Nick, Jenkins'i pilot kabininin önünden uzakla ştırarak tekrar birinci mevkiye 
soktu. « Şuraya oturup kemerlerimizi sıkıca ba ğlayalım, olur mu? Biraz 
sarsılabiliriz.» 
Brian, Nick'in sesini hayal meyal duydu. Yırtı ğa do ğru sürüklenen dumandan 
şeride girdi ğinden beri uça ğı sanki çok güçlü bir el yakalayıp hızla ileriye 
doğru çekmeye ba şlamı ştı. Brian, Tokyo dönü şü gövdedeki bir delikten havanın 
nasıl hızla kaçtı ğını anımsadı. 
Sanki bütün dünya, diye dü şündü. Ya da ondan geri kalanlar bu yırtıktan kaçıyo r. 
Sonra rüyasında gördü ğü ve kendisini oldukça korkutan sözcükleri hatırlad ı. 
SADECE KAYAN YILDIZLAR. 
Yırtık tam ilerideydi. Gitgide büyüyordu. 
Pilot, kapıdan geçece ğiz, dedi kendi kendine. Tanrı yardımcımız olsun. Bu  
yırtıktan girece ğiz. 
 
16 
 
Nick, Jenkins'i bir eliyle koltu ğa oturtup, di ğerleriyle de kemerini ba ğlamaya 
çalı ştı. Yazar çırpınıp duruyordu. Aslında ufak tefek, s ıska bir adamdı, ama 
panik onu güçlendirmi şti. Nick'in i şini oldukça zorla ştırıyordu. 
Nick, «Gerçekten her şey yolunda, ahbap,» dedi. Sonunda kemeri ba ğlamayı 
başarmı ştı. «Kapıdan girdi ğimiz zaman hepimiz de sa ğsalimdik. Öyle de ğil mi?» 
Jenkins onun yüzüne, «Yırtıktan geçti ğimiz sırada hepimiz uyuyorduk, ahmak!» 
diye haykırdı. «Anlamıyor musun? HEP ĐMĐZ DE UYUYORDUK! Onu durdurmalısın!» 
Nick kendi kemerine uzanırken donakaldı. Jenkins'in  ne demek istedi ğini kavrar 
kavramaz iyice sersemledi. Sanki kafasına bir tu ğla dü şmüştü. «Ah, sevgili 
Tanrım...» diye fısıldadı. «Biz ne yaptık, sevgili Tanrım?» Yerinden fırlayarak 
pilot kabinine do ğru atıldı. «Brian, dur! Geri dön! Geri dön!» 
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Brian deli ğin içine bakıyordu. Đpnotize olmu ş gibiydi. Bir dalgalanma, bir 
karma şa yoktu. Ama korkunç bir güç dev bir nehir gibi kap ıya do ğru akıyor, 
gitgide de hızlanıyordu. Sonra Nick ba ğırmaya ba şladı. Bir iki saniye sonra da 
Brian'ı omuzlarından yakaladı. Şimdi yırtıktan gökgürültüsüne benzer bir ses 
geliyordu. 
«Geri dön, Brian! Geri dönmelisin!» 
Nick'in bu sözlerinin sa ğlam bir nedeni var mıydı? Yoksa Jenkins'in pani ği 
bula şıcı mıydı? Mantıklı bir temele dayanarak karar verm ek için zaman yoktu. 
Đnsan ancak önsezilerine dayanarak hareket edebilird i. 
Brian Engle direksiyonu yakalayarak iskele yönüne d oğru çevirdi. 
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Nick yandaki bölmeye çarptı. Kolu kırılırken mide b ulandıran bir çatırtı 
duyuldu. Ana salonda e şyalar yine havada uçu ştular. Siyah sakallı adam 
koltu ğundan dü şerken ancak uykulu uykulu ba ğıracak kadar zaman bulabildi. Sonra 
başı bir koltu ğun dirsek yerine çarptı ve yere yı ğıldı. Bethany bir çı ğlık attı. 
Albert kıza sıkıca sarıldı, iki sıra ötede Rudy War wick gözlerini daha sıkı 
yumup, eskisinden de hızlı dua etmeyi sürdürdü. 
Uçak şiddetle yalpalamaya ba şlamı ştı. Zaman zaman da yükselip alçalıyordu. 



Bob Jenkins birinci mevkide koltu ğunun iki yanını sıkıca tuttu. Şu anda kemerini 
bağladı ğı için Nick'e minnet duyuyordu. Uçak ileri do ğru sıçradı. Sarsılarak 
iskele yönündeki kanadının üzerinde adeta amuda kal ktı. Yazarın takma di şleri de 
ağzından uçtu. 
Tanrım! Kapıdan mı geçiyoruz? Gerçekten geçiyor muy uz? Jenkins bunu bilmiyordu. 
Bütün bildi ği dünyanın sarsılıp şaha kalkan bir kâbusa dönü ştü ğüydü... Ama hâlâ 
bu dünyadaydı. Şimdilik... 
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Brian sonunda uça ğı o nehir gibi sürüklenen duman şeridinden çıkarmayı ba şardı. 
Dönmeden, «Nick?» diye ba ğırdı. «Nick? Đyi misin?» 
Đngiliz a ğır a ğır aya ğa kalktı. Sa ğ kolunu sol eliyle karnına bastırıyordu. Yüzü 
bembeyazdı. Can acısıyla di şlerini sıkmı ştı. Burun deliklerinden ince kanlar 
sızıyordu. «Daha iyi günlerim oldu, ahbap. Galiba k olum kırıldı. Ama ilk kez 
olmuyor. Kapıdan girmedik de ğil mi?» 
Brian ba şını salladı. «Girmedik.» Şimdi uça ğa geni ş bir daire çizdirmeye 
başlamı ştı. «Yırtı ğı bulmak için bu kadar yolu a ştıktan sonra oradan geçmekten 
neden vazgeçti ğimizi bana açıklayacaksın. Ve bunun nedeni her neys e sa ğlam bir 
şey olmasını dilerim. Yoksa kolunun kırılmı ş olmasına aldırmam.» Mikrofona 
uzandı. 
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Brian konu şmaya ba şladı ğı sırada Laurel gözlerini açtı. Dinah'nın ba şı kuca ğına 
düşmüştü. Ölü kızın saçlarını ok şadı. Sonra onu tekrar sedyeye itti. 
«Kaptan Engle konu şuyor. Çok üzgünüm. Tehlikeli birkaç saniye geçirdik  ama şimdi 
durum iyi. Panelimdeki ı şıkların hepsi de ye şil. Şimdi tekrarlıyorum. 
Aradı ğımızı bulduk ama...» Birden mikrofonu kapattı. 
Di ğerleri beklediler. Bethany Simms ba şını Albert'in gö ğsüne dayamı ş 
hıçkırıyordu. Arkalarında Warwick ise hâlâ dua ediy ordu. 
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Brian, Bob Jenkins'in yanında durdu ğunu farkedince mikrofonu kapatmı ştı. Yazar 
titriyordu. Dudakları içeri göçmü ş gibiydi... Ama Jenkins'in kendini biraz olsun 
toplamı ş oldu ğu da belliydi. Nick yardımcı pilot koltu ğuna otururken yüzünü 
buru şturdu. Hâlâ kolunu tutuyordu. Kolu şi şmeye ba şlamı ştı. 
Brian, Jenkins'e sertçe «Kahretsin!» dedi. «Ne oluy or? Biraz daha sarsılsaydık 
uçak paramparça olurdu.» 
«Ben şununla konu şabilir miyim?» Jenkins mikrofonu i şaret etti. 
«Evet ama...» 
«O halde izin ver de konu şayım.» 
Brian itiraz edecekti ama sonra vazgeçti. Dü ğmeyi çevirerek, «Haydi konu ş,» 
dedi. «Mikrofon açık. Önemli bir nedenin oldu ğunu umarım.» 
Yazar ba ğırdı. «Hepiniz beni dinleyin!» 
Arkalarından bir gürültü geldi. 
Kaptan pilot, «Normal ses tonuyla konu ş,» dedi. «Yoksa hepsinin kulaklarını 
sağır edersin.» 
Jenkins kendini kontrol ederek sesini alçalttı. «Ge ri dönmemiz gerekiyordu. Ve 
döndük. Kaptan bu i şi zorlukla ba şardı ğımızı bana açıkladı. Şansımız bize çok 
yardım etti. Do ğrusu çok budalaca davrandık. En önemli şeyi unuttuk. Oysa 
burnumuzun dibindeydi. Zaman yırtı ğından ilk geçti ğimiz sırada uyanık olan bütün 
yolcular ortadan kayboldular.» 
Brian oturdu ğu yerde irkildi. Sanki biri suratına bir yumruk ind irmi şti. 
Jenkins konu şmasını sürdürdü. « Şimdi... Hepimiz de uyanı ğız.» 
Albert ana salonda yerde baygın yatan siyah sakallı  adama bakarak, birimiz 
dı şında, diye dü şündü. 
«Mantık, yırtıktan uyanık geçersek hepimizin ortada n kaybolaca ğını söylüyor.» 
Jenkins bir an bu durumu dü şündü. Sonra da ekledi. «Hepsi bu kadar.» 



Brian dü şünmeden mikrofonu kapattı. Nick kulaklarına inanamı yormu ş gibi güldü. 
Ama sesinden canının çok yandı ğı anla şılıyordu. «Hepsi bu kadar mı? Kahretsin! 
Hepsi bu kadar ha? Peki şimdi ne yapaca ğız?» 
Brian, Nick'e baktı ama cevap vermedi. Bob Jenkins de öyle. 
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Bethany ba şını kaldırarak Albert'in hatları gerilmi ş şaşkın ifadeli suratına 
baktı. «Uyumamız mı gerekiyor? Bunu nasıl yapaca ğız? Hayatım boyunca kendimi hiç 
bu kadar canlı hissetmedim. Hiç uykum yok.» 
«Bilmem ki.» Delikanlı dönerek umutla Laurel'e bakt ı. Ama o da, 'Hayır' der gibi 
başını sallamaya ba şladı. Ke şke uyuyabilsem, diye dü şünüyordu. Uyusam ve bütün 
bu çılgınca kâbustan kurtulsam. Ama Bethany gibi on un da hiç uykusu yoktu. 
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Bob Jenkins öne do ğru bir adım atarak camdan sessiz bir merakla baktı.  Uzun bir 
süre sonra da yumu şak, saygı dolu bir sesle, «Demek yırtık böyle...» d iye 
mırıldandı. 
Brian’ın aklına bir rock-and-roll parçasının bir di zesi geldi. Bakabilirsin ama 
sakın dokunma. Sonra yakıt göstergelerine baktı. Gö rdükleri hiç de iç açıcı 
değildi. Sessizce Nick'e bir göz attı. Di ğerleri gibi onun da hiç uykusu yoktu. 
«Şimdi ne yapaca ğımızı bilmiyorum,» dedi. «Ama o kapıyı deneyeceksek  bunu çok 
geçmeden yapmamız gerekecek. Yakıtımız bizi ancak b ir saat kadar götürür. Ondan 
sonra her şeyi unuturuz, olur biter. Bir önerisi olan var mı?»  
Đngiliz ba şını e ğdi. Hâlâ kırık kolunu tutuyordu. Bir iki dakika son ra ba şını 
kaldırdı. «Evet. Gerçekten var. Uçakla yolculuk ede n birçok ki şi ilaçlarını 
bavullara koymazlar. Çünkü bavullarının bir yanlı şlık sonucu dünyanın öbür ucuna 
gönderilme ihtimali vardır. Şimdi el çantalarını ararsak oldukça fazla miktarda 
yatı ştırıcı ilaç bulaca ğımızdan eminim. Çantaları raflardan indirmemize bil e 
gerek yok. Az önce çıkan seslerden ço ğunun yere yuvarlandı ğı anla şılıyordu... 
Ne? Fikrimi be ğenmedin mi?» Bu son sözleri Bob Jenkins'e söylemi şti. Çünkü yazar 
'ilaç' sözünü duyar duymaz, «Olmaz,» dercesine ba şını sallamaya ba şlamı ştı. 
Sonra Nick'e, «Sen reçeteyle satılan yatı ştırıcı ilaçlar konusunda ne 
biliyorsun?» diye sordu. 
«Fazla bir şey bilmiyorum.» Đngiliz kendini savunmaya çalı şıyormu ş gibi 
konu şmuştu. «Ama biraz bilgim var.» 
Jenkins alaycı bir tavırla «Ben çok şey biliyorum,» dedi. «Bu konuyu iyice 
ara ştırdım. 'All-Nite'dan 'Xanax'a kadar. Anlayaca ğın bizim meslekte uyku 
ilacıyla cinayet i şlenmesi çok be ğenilir. Şimdi diyelim ki ilk baktı ğın çantada 
gerçekten etkili bir ilaç buldun. Tabii olacak gibi  de ğil ya neyse. Đlacın hem 
uygun dozda olması, hem de çabuk etki yapması gerek iyor. Bunu nasıl 
saptayabilirsin?» 
«Neden saptayamayacakmı şım?» 
«Çünkü ilaç etkisini en a şağı kırk dakikada gösterir... Ve ben ilacın herkesi 
aynı oranda etkileyece ğine de inanmıyorum. Stres altında olan beyinler bu tür 
ilaçlarla sava şmaya... onu reddetmeye çalı şırlar. Bu tür bir reaksiyonu ortadan 
kaldırmak da imkânsızdır, Nick... Ha bunu denemi şsin, ha kalbini yönetimin 
altına almayı çalı şmışsın, hepsi bir. Tabii yolculara bolca ilaç vermeyi 
deneyebilirsin. Yeteri kadar bulursan e ğer... O zaman herkes fazla dozdan ölür. 
Kapıdan geçeriz ama cansız olarak.» 
Nick, «Kırk dakika,» dedi. «Tanrım. Bundan emin mis in? Kesinlikle emin misin?» 
Jenkins, «Evet,» diye yanıt verdi. Ses tonu kesindi . 
Brian gökyüzünde ı şıldayan baklava biçimi deli ğe baktı. Uçak hâlâ havada daire 
çiziyordu. Yakında kapı gözden kaybolacaktı. Ama so nra tekrar göreceklerdi. 
Nick sıkıntıyla, «Buna inanamıyorum,» diye mırıldan dı. «Ba şımızdan o kadar şey 
geçti... Ba şarıyla havalandık ve buralara kadar geldik... Şu lanet olasıca şeyi 
bile bulduk... Ve şimdi uyuyamadı ğımız için kendi zamanımıza dönemeyece ğiz, öyle 
mi? 
Brian usulca, «Zaten artık kırk dakikamız da yok,» dedi. «O kadar beklersek bu 
uçak havaalanının doksan kilometre gerisinde yere ç akılır.» 



«Ama herhalde ba şka alanlar var...» 
«Var ama bu büyüklükte bir uça ğın inebilece ği boyutlarda de ğiller.» 
«Kapıdan geçip tekrar do ğuya dönsek?» 
«Vegas'a... Ama...» Brian göstergelere baktı. «Seki z dakika sonra Vegas da 
gidilebilecek bir yer olmaktan çıkacak. Bence LAX'a  inmek zorundayız. Oraya 
gitmek için de en a şağı otuz be ş dakika gerekli. Yani karar verip, o yırtıktan 
geçmemiz için yirmi dakikamız var...» 
Jenkins dü şünceli bir tavırla Nick'i süzüyordu. «Ya sen?» 
«Ne demek 'Ya sen'?» 
«Bence sen bir askersin... Ama sıradan biri oldu ğunu da sanmıyorum. SAS'dansın 
belki de.» 
Nick'in yüz hatları gerildi. «Öyleysem ne olacak, a hbap?» 
Jenkins, «Belki sen bizi uyutabilirsin,» dedi. «Öze l güçlerde size böyle oyunlar 
öğretmiyorlar mı?» 
Brian birden Đngiliz’in, Craig Toomy'yle ilk kar şıla ştıklarında ona yaptıklarını 
hatırladı. «Ne dersin, Nick? Volkan uyutma numarası na şimdi çok ihtiyacımız 
var.» 
Đngiliz kulaklarına inanamıyormu şçasına bir pilota baktı, bir yazara. «Lütfen 
beni güldürmeyin, baylar, kolum o zaman daha kötü s ancıyor.» 
Jenkins, «Ne demek bu?» diye sordu. 
«Yatı ştırıcı ilaçlar konusundaki bilgim yanlı ştı. Öyle de ğil mi? Eh, sizin de 
hakkımdaki dü şünceleriniz yanlı ş. Ben James Bond de ğilim. Gerçek dünyada James 
Bond diye biri de yoktu. Belki boynuna vurarak seni  öldürebilirim, Bob. Ama 
felce u ğraman ve bir daha da düzelememen ihtimali daha fazl a. Hatta seni 
bayıltabilirim de.» Yüzünü buru şturarak hızla şi şen sa ğ kolunu havaya kaldırdı. 
«Ama korkarım usta elim, biraz önce kırılan koluma bağlı. Belki sol elimle 
kendimi savunabilirim. O da usta olmayan birine kar şı. Senin sözünü etti ğin gibi 
şeyler? Đmkânsız.» 
Biri, «Hepiniz en önemli şeyi unutuyorsunuz,» dedi. 
Üç adam döndü. Yüzü bembeyaz kesilmi ş olan Laurel Stevenson bitkince kapıda 
duruyordu. Ü şüyormu ş gibi kollarını kavu şturmu ştu «Hepimiz uyursak uça ğı kim 
kullanacak? Uça ğı Los Angeles'a kadar kim götürecek?» 
Üç erkek sessizce, şaşkın şaşkın ona bakakaldılar. Arkalarında gökyüzünde 'zaman  
yırtı ğı' tekrar belirdi. 
Nick usulca, «Mahvolduk,» dedi. «Bundan haberiniz v ar mı?» Hafifçe güldü ama 
sonra kırık kolu sarsıldı ğı için yüzünü buru şturdu. 
Albert, «Belki de mahvolmadık,» diye araya girdi. B ethany'le Laurel'in arkasında 
belirmi şlerdi. Albert kolunu Bethany'nin beline atmı ştı. Saçları bukleler 
halinde terli alnına yapı şmıştı. Ama siyah gözleri berrak ve ciddiydi. Israrla 
Brian'a bakıyordu. «Bence sen bizi uyutabilirsin. V e yine sen bizi alana 
indirebilirsin.» 
Brian sert sert, «Sen neden söz ediyorsun?» diye so rdu. 
Albert kısaca yanıt verdi. «Basınçtan. Ben basınçta n söz ediyorum.» 
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Brian o zaman tekrar rüyasını anımsadı. Hem de olan ca berraklı ğıyla. Sanki olayı 
yeniden ya şıyordu. Uça ğın gövdesindeki çatla ğa elini dayamı ş olan Anne. Üzerinde 
SADECE KAYAN YILDIZLAR yazılı levha. 
Basınç. 
Bak, hayatım. Her şey halloldu. 
Nick, «Brian, Albert ne demek istiyor?» diye sordu.  «Bir çözüm yolu buldu ğu 
belli. Böyle oldu ğu yüzünden de anla şılıyor. Nedir bu.» 
Brian, ona aldırmadı. Dikkatle ba şlarındaki derde çare bulan on yedi ya şındaki 
müzik ö ğrencisine bakıyordu. «Peki, ya sonra? Yırtıktan geç tikten sonra? Uça ğı 
indirmek için nasıl uyanaca ğım?» 
Laurel, «Lütfen biri ne oldu ğunu anlatır mı?» diye yalvardı. Nick'in yanına 
gitmi ş, Đngiliz de sa ğlam kolunu onun beline dolamı ştı. 
Brian kontrol panelindeki bir reostaya elini vurdu.  Ayarlayıcının üzerinde 
'Kabin basıncı' yazılıydı, «Albert bunu kullanmamı öneriyor. Hepimizin bayılması 
için.» 



«Bunu yapabilir misin, ahbap? Gerçekten yapabilir m isin?» 
Brian, «Evet,» dedi. «Yolculu ğun ba şlangıcında hostesler bir gösteri yaparlar. 
'Küçük, altın gibi kabı burnunuzla a ğzınızın üzerine kapayın ve normal şekilde 
soluk alın,' derler. Kabin basıncı dü ştü ğünde bu kaplar otomatik olarak 
yerlerinden çıkarlar.» 
Nick saate baktı. «Artık konu şmayı bırakıp bu i şi yapsak. Zaman azalıyor.» 
«Hemen de ğil.» Brian yine Albert'e döndü. «Uça ğı yırtı ğa do ğru döndürüp basıncı 
düşürmeye ba şlayabilirim. Kabin basıncını dakik bir şekilde kontrol altında 
tutabilirim. Yırtıktan geçmeden önce hepimizi bayıl tabilece ğimden eminim. Ama 
Laurel'in sorusunu unutma. Hepimiz bayılırsak uça ğı kim kullanır?» 
Delikanlı a ğzını açtı, sonra da kapadı. Ba şını salladı. 
O zaman Bob Jenkins söze karı ştı. Sesi ifadesizdi. «Bence sen bizi Los Angeles'e 
uçurabilirsin. Ama bunu yapabilmen için bir ba şkasının ölmesi gerekiyor.» 
Nick hemen, «Ne demek istedi ğini açıkla,» diye emretti. 
Jenkins ne demek istedi ğini özetle açıkladı. O sırada Rudy Warwick de gruba  
katılmı ştı. 
Nick, «Bu olabilir mi, Brian?» diye sordu. 
Kaptan pilot dalgın dalgın, «Evet,» dedi. «Olmaması  için bir neden yok.» Artık 
on bir dakikaları vardı. O yırtıktan geçmeleri için  on bir dakika. «Bu i şi kim 
yapacak? Aranızda kura mı çekeceksiniz?» 
«Buna gerek yok.» Nick kayıtsızca konu şuyordu. «Bu i şi ben yapaca ğım.» 
Laurel, «Hayır!» diye ba ğırdı. Đrile şmiş olan gözleri daha koyu duruyordu. 
«Neden sen? Senin olman şart mı?» 
Bethany ona tıslar gibi, «Sus,» dedi. «Madem istiyo r, öyle yapsın.» 
Albert mutsuzca Bethany'ye döndü. Sonra Laurel'e ve  en sonunda Nick'e. Bir ses, 
gönüllü sen olmalıydın, diye fısıldıyordu. Arizona' lı Yahudi gibi sert birine 
göre bir i ş. Ama ya şamı çok seviyordu... ve hemen sona erdirmeyi de ist emiyordu. 
O yüzden a ğzını açtı, sonra da bir şey söylemeden kapattı. 
Laurel tekrar tela şla, «Neden sen?» dedi. «Niçin kura çekmiyoruz? Niçi n Bob 
değil? Ya da Rudy? Veya ben?» 
Nick onun kolunu tuttu. «Benimle bir dakika gelir m isin?» 
Brian, «Nick, fazla zamanımız yok,» diye anımsattı.  Sakin sakin konu şmaya 
çalı şmıştı. Ama sesinde çaresizlik, hatta belki de panik va rdı. 
«Biliyorum. Sen gerekli şeyleri yapmaya ba şla!» Nick, Laurel'i kapıdan çıkardı. 
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Đngiliz küçük mutfakta durarak Laurel'i kar şısına aldı. Genç kadın aynı anda acı 
gerçe ği kavradı. Boston'a Nick gibi bir erke ği bulmak için gitmek istemi şti. Ve 
o adam uçaktaydı. Laurel'in bu ke şfinin pek romantik bir yanı yoktu. Hatta 
oldukça feci bir şeydi bu. 
Nick, «Belki aramızda bir şeyler olabilirdi,» dedi. «Sence bu konuda haklı 
mıyım? Bu sözlerimi do ğru buluyorsan açık açık söyle. Naz yapacak zaman yo k. Hiç 
yok.» 
«Evet.» Laurel'in sesi titriyordu. «Haklısın sanırı m.» 
«Ama kesin olarak bilmiyoruz. Bilemeyiz. Her şey dönüp dola şıp zamana geliyor 
değil mi? Zaman... ve uyku... ve bilmemek. Bu i şi benim yapmam gerekiyor, 
Laurel. Her şeyimi dengelemeye çalı ştım. Ama hesap defterimde çok açık var. Bu 
açı ğı kapatmam için tek şans bu. Ben de bu fırsattan yararlanmak niyetindeyi m.» 
«Ne demek istedi ğini anlaya...» 
«Biliyorum, anlayamıyorsun. Ama ben anlıyorum.» Đngiliz hızlı hızlı konu şuyordu. 
Genç kadının kolunu tutup onu kendine do ğru iyice çekti. «Sen bir tür macera 
peşindeydin, de ğil mi, Laurel?» 
«Senin ne demek...» 
Nick, Laurel'i hafifçe sarstı. «Sana söyledim. Zama nımız yok! Bir macera pe şinde 
miydin?» 
«Ben... Evet.» 
Brian pilot kabininden seslendi. «Nick!» 
Đngiliz o tarafa do ğru dönüp, «Geliyorum!» diye cevap verdi. Sonra Laur el'e 
baktı. «Ba şka bir maceraya atılmanı istiyorum. Tabii bu felake tten sa ğsalim 
kurtulup buna da razı olursan...» 



Genç kadın ona baktı. Dudakları titriyordu. 
«Dinle, Laurel. Dikkatle dinle.» Bir an durdu, sonr a sözcüklere basa basa 
konu şmaya ba şladı. «Vazgeçecektim. Buna karar vermi ştim.» 
«Neden vazgeçecektin?» 
Nick sabırsızca ba şını salladı. «Bu önemli de ğil. Önemli olan bana inanıp 
inanmadı ğın. Đnanıyor musun?» 
Laurel, «Evet,» dedi. «Neden söz etti ğini bilmiyorum ama ciddi oldu ğuna 
inanıyorum.» 
Brian kabinden uyardı. «Nick! Yırtı ğa do ğru gidiyoruz!» 
Đngiliz öne do ğru yeniden bir göz attı. Gözleri kısılmı ş pırıl pırıl parlıyordu. 
Sonra tekrar Laurel'e baktı. «Babam Londra'nın güne yindeki Fluting köyünde 
yaşıyor. Anacaddedeki bütün dükkânlara onu sorabilirsi n. Bay Hopewell'i. 
Yaşlılar onu hâlâ, 'Baba,' diye ça ğırıyorlar. Ona git ve vazgeçmeye karar 
verdi ğimi söyle. Ama ona kar şı sözlerinde direnmelisin. Çünkü adımı duydu ğunda 
arkasını dönüp küfretmeye ba şlıyor. 'Benim o ğlum yok,' diye haykırıyor. Israrcı 
olabilir misin?» 
«Evet.» 
Nick ba şını sallayarak acımasızca gülümsedi. « Đyi. Sana söylediklerimi tekrarla 
ve bana inandı ğını da açıkla. Belfast'taki kilisenin arkasında ola nların 
kefaretini ödemek için elimden geleni yaptı ğımı söyle.» 
«Belfast.» 
«Evet. Seni yine dinlemek istemezse o zaman babama 'Beni dinlemelisin,' de. 
'Papatyalar yüzünden. Nick'in papatyaları getirdi ği günü unutma.' Bunu da 
hatırlayabilir misin?» 
«Papatyaları ona götürdü ğün gün...» 
Nick neredeyse gülecekmi ş gibiydi,, Ama Laurel o zamana dek onunki kadar acı  
duygular ve keder dolu bir yüz hiç görmemi şti. «Hayır, papatyaları ona 
götürmedim. Ama önemli de ğil, i şte yeni maceran bu. Đstedi ğimi yapacak mısın?» 
«Evet ama...» 
«Đyi. Te şekkür ederim, Laurel.» Nick, sol eliyle genç kadını n ensesini 
kavrayarak yüzünü kendine yakla ştırdı. Laurel'i öptü. Dudakları so ğuktu ve 
nefesi korku kokuyordu. 
Sonra uzakla ştı. 
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Bethany «Bo ğuluyormu ş gibi mi olaca ğız?» diye sordu. «Soluk alamıyormu ş gibi?» 
«Hayır.» Brian, Nick'in gelip gelmedi ğini anlamak için aya ğa kalkmı ştı. Đngiliz 
kapıda gözüktü ğünde tekrar yerine oturdu. Çok sarsılmı ş olan Laurel, Nick'i 
izledi. Brian, Bethany'ye, «Biraz ba şın dönecek, o kadar» diye açıkladı, 
«Sersemleyeceksin... ve kendinden geçeceksin...» Ni ck'e bir göz attı. «Sonra 
hepimiz uyanaca ğız.» 
Nick ne şeyle, «Öyle,» dedi. «Ve kimbilir? Belki ben de o sı rada hâlâ burada 
olurum. 'Kalp para her zaman ortaya çıkar,' derler.  Öyle de ğil mi, Brian?» 
«Her şey olabilir sanırım.» Brian bir kolu hafifçe indird i. Gökyüzü iyice 
aydınlanmaya ba şlıyordu. Yırtık tam kar şıdaydı, «oturun, arkada şlarım. Nick, sen 
yanıma gel. Sana ne yapman gerekti ğini göstereyim... ne zaman uygulayaca ğını da 
açıklayaca ğım.» 
Laurel, «Bir dakika,» dedi. Kendini biraz olsun top lamı ş, yüzüne de hafif bir 
renk gelmi şti. Ayaklarının ucunda yükselerek Nick'i dudakların dan öptü. 
Đngiliz ciddi ciddi, «Te şekkür ederim...» diye mırıldandı. 
«Vazgeçecektin. Kararını vermi ştin. Beni dinlemezse, ona papatyamı götürdü ğün 
günü hatırlataca ğım. Đyi ezberlemi ş miyim?» 
Nick güldü. «Hem de çok iyi, sevgilim. Hem de çok i yi.» Sol koluyla genç kadına 
sarılıp onu uzun uzun, sertçe öptü. Laurel'i bırakt ı ğı zaman dü şünceli bir 
tavırla, şefkatle gülümsedi. «Bu da bana yeter.» 
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Brian üç dakika sonra mikrofonu açtı. «Basıncı indi rmeye ba şlıyorum. Herkes 
kemerlerini kontrol etsin.» 



Hepsi de öyle yaptılar. Bütün sinirleri gerilmi ş olan Albert, bir hı şırtı 
duyaca ğını sanıyordu. Ama jetlerin düzgün u ğultusundan ba şka ses i şitilmiyordu. 
Hiç mi hiç uykusu yoktu. 
Bethany usulca, «Albert?» dedi. Sesi korku doluydu.  «Lütfen bana sarılır mısın?» 
Delikanlı, «Evet,» diye mırıldandı. «E ğer sen de bana sarılırsan.» 
Arkalarında Rudy Warwick elinde tespihi yine duaya başlamı ştı. Yan tarafta 
Laurel koltu ğunun yanlarını sıkıca kavramı ştı. Hâlâ Nick Hopewell'in dudaklarını 
dudaklarında hissediyordu. Ba şını kaldırıp yukarıya do ğru baktı. Derin derin, 
ağır a ğır soluk almaya ba şladı. Maskelerin yukarıdaki yerlerinden dü şmelerini 
bekliyordu... Doksan saniye sonra bu da oldu. 
Laurel, Belfast'taki günü de unutmamalıyım, diye dü şündü. Kilisenin arkasında 
olanları. Nick günahının kefaretini ödemek için her  yaptı ğını da söyledi. 
Kefaret... Birden kendinden geçti. 
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Brian tekrar, «Ne... yapaca ğını biliyorsun... de ğil mi?» dedi. Uykudaymı ş gibi 
boğuk bir sesle konu şuyordu. Đleride 'zaman yırtı ğı' bütün gökyüzünü kaplıyordu 
adeta. 
Nick, «Biliyorum,» diye kar şılık verdi. Yüzündeki oksijen maskesi yüzünden onun  
da sesi bo ğuk çıkıyordu. Lastik maskenin yukarısında gözleri b errak ve sakindi. 
«Kaygılanma Brian. Her şey yolunda. Artık uyu bakalım. Tatlı rüyalar görmen i 
dilerim.» 
Brian kendinden geçmek üzere oldu ğunu hissediyordu. 
Ama yine de gerçeklerle ba ğlantısını kesmek istemiyordu. Yırtı ğa bakarak, çok 
güzel, diye dü şündü. Tanrım, ne kadar da güzel! 
Sonra o görünmeyen elin uça ğı yakalayıp sürüklemeye ba şladı ğını hissetti. Bu kez 
geri dönmeyeceklerdi. 
«Nick,» diye mırıldandı. Konu şabilmek için tüm gücünü harcamak zorunda kalmı ştı. 
Elini a ğır a ğır kaldırdı. 
Nick onun elini tuttu. «Uyu artık. Vücudunun kendin den geçme iste ğiyle sava şma. 
Tabii benimle birlikte gitmek istiyorsan o ba şka. Artık çok az kaldı.» 
«Ben sadece sana... te şekkür etmek... istedim.» 
Nick gülümseyerek onun elini hafifçe sıktı. «Bir şey de ğil, ahbap. Bu 
unutulmayacak bir uçu ştu. Gösterilen film ve verilen mimozalar olmasaydı bile.» 
Brian tekrar yırtı ğa baktı. Şimdi yırtı ğa do ğru harika renklerden olu şan bir 
nehir akıyordu. Renkler dönüyor, birbirlerine karı şıyor ve Brian'ın kama şan 
gözlerinin önünde sözcükler olu şturuyorlardı. 
SADECE KAYAN YILDIZLAR 
Kaptan pilot merakla, «Bu Kayan Yıldızlar... biz mi yiz?» diye sordu. Sesi sanki 
kulaklarına çok uzaklardaki bir evrenden geliyordu.  Sonra karanlık etrafını 
sararak onu yuttu. 
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Nick şimdi yapayalnızdı. Uçaktaki tek uyanık adam. Vaktiy le Belfast'ta bir 
kilisenin arkasında üç çocu ğu kur şun ya ğmuruna tutarak öldüren Nick. Çocuklar 
patatesleri el bombalarına benzemeleri için kur şuni renge boyayarak onları 
atmaya ba şlamı şlardı. Bunu neden yaptılar, diye kendi kendine sord u. Bir tür 
iddiala şmanın sonucu muydu? Gerçe ği hiçbir zaman ö ğrenememi şti. 
Artık korkmuyordu. Ama çok çok yalnızdı. Bu onun iç in yeni bir duygu de ğildi. 
Böyle tek ba şına ilk kez nöbet de beklemiyordu. Ba şkalarının ya şamlarının onun 
ellerine teslim edildi ği çok olmu ştu. 
Yırtık gitgide yakla şıyordu. Nick elini kabin basıncını kontrol eden reo staya 
attı. 
Yırtık ne şahane, diye dü şündü. Şimdi buradan fı şkıran ı şıklar son birkaç saat 
içinde kar şıla ştıkları şeylerin tam tersiydi. Nick sanki yeni bir hayat ve yeni 
bir hareketin birbirine karı ştı ğı bir potaya bakıyordu. 
Neden güzel olmasın? Belki de hayat... bütün hayat. .. burada ba şlıyor. Her günün 
her saniyesinde ya şam yeniden do ğuyor. Burası yaratılı şın be şi ği ve zamanın da 
kayna ğı. Umacıların bu noktadan öteye geçmelerine izin ve rilmiyor. 



Jet motorları homurdanıyordu. Koltu ğunda bayılmı ş olan Brian Engle'ın vücudunu 
renkler yutuyordu adeta. Görkemli bir hayalete dönü şmüştü şimdi. Nick kol ve 
ellerinin renksizle ştiklerini farketti ği zaman hiç şaşırmadı. Hayalet Brian 
değil. Benim. 
Şimdi korkunç bir u ğultu uça ğın motorlarının gürültüsünü bo ğuyordu. Ansızın 
uça ğın burnunun hemen ötesinde sanki bir güne ş patladı. 
Nick hiçbir insanın hayal edemedi ği renkleri gördü. Bu sadece zaman yırtı ğını 
değil kafasını, sinirlerini, kaslarını ve kemiklerini de doldurdu. 
Nick, «Ah, Tanrım!» diye haykırdı. «Ne kadar GÜZEL! » Uçak yırtı ğa dalarken o da 
reostayı ayarladı. 
Bir saniyenin binde biri kadar bir süre içinde Nick 'in di şlerindeki dolgular 
fıkırdayarak yere dü ştüler. Onları genç adama diz görevini yapan teflon disk 
izledi. Kuzey Đrlanda'daki çarpı şmadan biraz daha şerefli bir çatı şmanın 
hatırasıydı bu. 
Ve Nick Hopewell ortadan kalktı. 
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Brian ilk önce gömle ğinin ıslak oldu ğunu ve ba şının da tekrar a ğrımaya 
başladı ğını farketti. Koltu ğunda a ğır a ğır do ğruldu. Ba şına saplanan a ğrı 
yüzünden suratını buru şturarak kim oldu ğunu anımsamaya çalı ştı. Nerede oldu ğunu 
da. Kendi kendine, neden çabucak uyanmayı bu kadar çok istiyorum, diye sordu. 
Yaptı ğım önemli i ş neydi? 
Kafası fısıldadı. Hava kaçması. Ana salondan hava s ızıyor. Basınç dengelenmezse 
büyük bir dert... 
Hayır, bu do ğru de ğildi. Basınç dengelenmi şti. Daha do ğrusu her şey esrarlı bir 
şekilde kendi kendine düzelmi şti. Ve o da uça ğı güvenle LAX'a indirmi şti. Sonra 
yeşil bleyzerli adam gelmi şti ve... 
Anne'in cenaze töreni! Tanrım! Uyuyakalmı şım. 
Brian birden gözlerini açtı. Ama bulundu ğu yer bir motel odası de ğildi. Ya da 
Anne'in karde şinin Revere'deki evinin misafir odası. Pilot kabini n camından 
yıldızlarla dolu bir gökyüzüne bakıyordu. 
Birdenbire... her şeyi anımsadı. 
Hızla do ğruldu. Kendini ak şamdan kalmı ş gibi hissediyordu. Burnundan akan kanlar 
panele damlıyordu. Ba şını e ğdi ve gömle ğinin kan içinde oldu ğunu farketti. 
Tabii, diye dü şündü. Ço ğu zaman basıncın dü şmesi buna neden olur. Acaba şimdi 
kaç yolcum kaldı? Hatırlayamıyordu. Kafasının içi k oyu bir sisle dolmu ştu sanki. 
Yakıt göstergelerine baktı. Kritik nokta yakla şıyordu. Ama uçak tam olması 
gereken yerdeydi. Hızla Los Angeles'e do ğru iniyorlardı. Çok geçmeden ba şka bir 
uça ğın yoluna çıkabilirlerdi. 
Kendinden geçmeden önce yanında biri vardı... Kimdi  o? Brian bir an dü şündükten 
sonra hatırladı. Nick, tabii. Nick Hopewell. O gitm i şti. Đngiliz’in 'kalp para' 
olmadı ğı anla şılıyordu. Ama Nick üzerine dü şeni yapmı ştı. Yoksa Brian şimdi 
uyanamayacaktı. 
Tela şla telsize uzandı. «LAX alan kontrolü. Burası Ameri can Pride uça ğı. 
Sefer...» Durakladı. Hangi seferdi bu? Anımsayamadı . Kafasındaki sis buna engel 
oluyordu. 
Arkasından biri titrek bir sesle sersem sersem, «Yi rmi dokuz numaralı sefer 
değil mi?» diye mırıldandı. 
«Sağol, Laurel.» Brian dönmedi. « Şimdi yerine geçip kemerini ba ğla. Bu uçakla 
bazı oyunlar yapmam gerekebilir.» Tekrar mikrofona konu şmaya ba şladı. «American 
Pride, 29 numaralı uçu ş seferi. Tekrarlıyorum: Yirmi dokuz. Yer Kontrolü: Acil 
durum! Acil durum! Lütfen önümdeki her uça ğı yolumun üzerinden uzakla ştırın. 85 
dereceyle geliyorum. Yakıtım tükendi. Bir itfaiye a rabası çıkarın ve...» 
Laurel arkasından ifadesiz bir sesle, «Ah, bo şversene,» dedi. Brian hızla döndü. 
Başına saplanan sancıya ve burnundan akan kanlara da a ldırmadı. «Kahretsin! 
Otursana! Önceden haber vermeden yo ğun bir trafi ğe karı şmak üzereyiz. Boynunun 
kırılmasını istemiyorsan...» 
Laurel yine ifadesiz bir sesle, «Burada yo ğun trafik yok,» diye açıkladı. «Ne de 
itfaiye arabaları. Nick bo ş yere öldü. Ben de onun haberini iletme fırsatını 
bulamayaca ğım. A şağıya bir baksana.» 



Brian denileni yaptı. Artık Los Angeles'in dı ş mahallelerinin üzerinden 
uçuyorlardı ama a şağıda karanlıktan ba şka hiçbir şey yoktu. 
Hiçbir şey... Ve hiç kimse. 
Laurel Stevenson, korku ve dü şkırıklı ğıyla hıçkırmaya ba şladı. 
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Uçak bombo ş sokakların üzerinden geçerken gölgesi üzerlerine d üşmüyordu. Şafa ğa 
daha bir saat vardı. 
Uçağın alt kısmı açıldı ve ini ş takımları uzandı. American Pride havaalanına 
doğru alçalmaya ba şladı. Dokuz metre kadar a şağıda beton pist uzanıyordu. 
Brian’ın bu kez uzun uzadıya manevra yapması imkâns ızdı. Yakıt göstergelerinin 
ibreleri sıfırın üzerinde duruyordu. Brian dalı şa geçti. Bir sarsıntı oldu. 
Pilotun di şleri çatırdadı, burnu tekrar kanamaya ba şladı. Yardımcı pilot 
koltu ğunda oturan Laurel haykırdı. 
Brian mikrofonu kaptı. «Sıkı tutunun! Sert bir ini ş yapaca ğız! Sıkı tutunun!» 
Uçak piste inerek korkunç bir sessizlik içinde iler ledi. United terminaline 
yakla şıyorlardı. Binanın önünde en a şağı on iki uçak duruyordu. 
Brian'ın sesi mikrofondan tekrar yükseldi. «Sıkı tu tunun! Çarpı şaca ğız! Sıkı 
tutunun! Bu...» 
American Pride 29, terminalin 29 numaralı kapısına çarparak durdu. Korkunç, 
boğuk bir gürültü duyuldu. Bunu cam şangırtıları ve ezilen maden levhaların sesi 
izledi. Brian bir an koltu ğunun arkalı ğına yapı ştı sanki. Sonra dikle şerek 
patlamayı bekledi. Ama sonra depolarda patlayacak k adar yakıt kalmamı ş oldu ğunu 
hatırladı. 
Kontrol panelindeki dü ğmeleri kapattı. Sonra da Laurel'in ne durumda oldu ğunu 
anlamak için ona döndü. Genç kadın bulanık gözlerle  uyu şukça ona bakıyordu. 
Brian titrek bir sesle, «Bir daha böyle bir şeye kalkı şmayacağım,» dedi. 
Laurel, «Çarpıp parçalanmamıza izin vermeliydin. De nedi ğimiz her şey... Dinah... 
Nick... Hepsi de bo şunaydı. Burada da durum aynı. Aynı.» 
Brian kemerini çözerek yalpalaya yalpalaya aya ğa kalktı. Mendilini cebinden 
çıkarıp Laurel'e uzattı. «Burnunu sil. Kanıyor.» 
Genç kadın mendili alarak sanki ya şamı boyunca böyle bir şey hiç görmemi ş gibi 
baktı. 
Brian a ğır a ğır ana salona gitti. Kapıda durup yolcuları saydı. Geride kalan 
birkaç yolcusunun durumları fenaya benzemiyordu. Be thany ta şını Albert'in 
göğsüne dayamı ş hıçkıra hıçkıra a ğlıyordu. Rudy Warwick kemerini çözüp aya ğa 
kalkarken ba şını yukarıdaki rafa çarptı. Tekrar yerine çöktü. Br ian'a hiçbir şey 
anlayamıyormu ş gibi sersem sersem baktı. Brian nedense, Rudy acab a hâlâ aç mı, 
diye dü şündü. Ama sanmıyorum... 
Sonra yolculara, «Uçaktan inmeliyiz» dedi. 
Bethany ba şını kaldırdı. «Ne zaman gelecekler?» Sinir krizi ge çirmek üzereydi. 
«Bu kez ne kadar zaman sonra bize ula şacaklar? Onların sesini duyuyor musunuz?» 
Brian'ın ba şına yine bir sancı saplandı. Ayaklarının üzerinde s allandı. 
Bayılaca ğından emindi. 
Biri kolunu beline dayayarak yardım etti. Brian şaşkınlıkla baktı. Bunu yapan 
Laurel'di. 
Genç kadın usulca, «Kaptan Engle haklı,» dedi. «Uça ktan inmeliyiz. Belki de 
durum gözüktü ğü kadar kötü de ğil.» 
Bethany sinirli sinirli, havlarcasına güldü. «Daha ne kadar kötü olabilir? Ne 
kadar kötü...» 
Albert, «Burada farklı bir şey var,» dedi. Delikanlı pencereden bakıyordu. «Bir  
şey de ği şmiş. Ne oldu ğunu bilmiyorum... Ama her şey aynı de ğil.» Önce Bethany'ye 
baktı. Sonra Brian'la Laurel'e. «Aynı de ğil.» 
Kaptan pilot, Bob Jenkins'in yanında durarak e ğildi ve pencereden dı şarı bir göz 
attı. Bu alan ona Bangor'dakinden çok farklı gözükm edi. Sadece daha fazla uçak 
vardı. Ama onlar da terkedilmi şti. Ancak Brian, Albert'in yine de haklı 
olabilece ğini dü şündü. Görmekten çok hissedir yordu. Arada, kavrayam adı ğı çok 
önemli bir fark vardı. Bunu yakalayacak gibi oluyor  ama ba şaramıyordu. Tıpkı 
karısının parfümünün ad gibi. 



Parfümünün adı 'L'Envoi,' hayatım. Ben her zaman bu  kokuyu sürerim. Hatırlamıyor 
musun? 
Hatırlamıyor musun? 
Brian, «Haydi, gelin,» dedi. «Bu sefer pilot kabini ndeki kapaktan çıkaca ğız.» 
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Brian panelin hemen altındaki kapa ğı açıp a şağıya atladı. Ön bagaj yerinden 
geçerek uça ğın burnundaki geni ş kapa ğı açtı. Albert ona katılarak Bethany'nin 
inmesine yardım etti. Brian da Laurel'in inmesine. Sonra Brian'la delikanlı 
kemikleri cama dönü şmüş gibi hareket eden Warwick'in yardımına ko ştular. Warwick 
hâlâ tespihini sıkıca tutuyordu. Şimdi pilot kabininin altında toplanmı şlardı. 
Bob Jenkins yukarıda yere çömelmi ş, delikten onlara bakıyordu. 
Brian el merdivenini yerinden çıkararak geni ş kapaktan sarkıttı. Önce kendisi 
alana indi. Sonra da di ğerleri onu izlediler. Brian aya ğı asfalta de ğdi ği an 
çılgınca bir iste ğe kapıldı. Elini kalbine koyarak bozulmu ş süt ve ek şimi ş bal 
ülkesi bu yolculuktan sa ğ kurtulanların artık... Hiç olmazsa Umacılar gelinc eye 
kadar, diye ba ğıracaktı. 
Ama hiç sesini çıkarmadı. Di ğerleriyle birlikte orada durup çevresine bakındı. 
Hafif bir rüzgâr yana ğını ok şuyordu. Uzaklardan bir ses duydu. Ama bu Bangor'da 
yava ş yava ş farkettikleri o çatırtı ve şapırtıya benzemiyordu. Yine de ne 
oldu ğunu anlayamadı. 
Bethany, «O nedir?» diye sordu. « Şu u ğultu? Elektrik u ğultusuna benziyor.» 
Jenkins dü şünceli dü şünceli, «Hayır, benzemiyor,» dedi. «Bu tıpkı...»Ba şını 
salladı. 
Brian, « Şimdiye dek duydu ğum seslere hiç benzemiyor,» dedi, ama bundan da pek  
emin de ğildi. 
Bethany sinirli sinirli ba ğırdı. «Onlar de ğil mi? Onlar geliyorlar! Dinah'nın 
sözünü etti ği Umacılar!» 
Kaptan pilot, «Sanmıyorum,» dedi. «Ses hiç de aynı değil.» Ama midesinden 
vücuduna buz gibi bir korku yayılmaya ba şlamı ştı. 
«Şimdi ne olacak?» Warwick'in sesi karga gibiydi. «He r şeye yeniden mi 
başlayaca ğız?» 
Brian, « Đçeri girmek için bagaj kayı şına gerek kalmayacak,» dedi. «Bu da bir 
başlangıç sayılır. Servis kapısı açık.» Uçak binaya ça rptı ğı zaman tekerlekli 
merdiven de kapının önünden kaymı ştı. Ama onu tekrar uygunca yerle ştirmek hiç de 
zor olmayacaktı. «Haydi.» 
Hep birlikte merdivene do ğru ilerlediler. 
Brian, «Albert?» dedi. «Bana yardım et de şu merdiveni...» 
Jenkins, «Bir dakika!» diye haykırdı. 
Brian döndü. Yazar etrafına ihtiyatla karı şık bir şaşkınlıkla bakıyordu. Ve o 
şaşkınlık dolu gözlerindeki yeni ifade neydi? Umut mu?  «Ne var, Bob? Ne 
görüyorsun?» 
«Yine bo ş bir alan. Ama hissettiklerime gelince...» Jenkins parmaklarını yüzüne 
götürdü. Sonra da elini havaya kaldırdı. 
Brian, Jenkins'e ne demek istedi ğini soracakken duraksadı. Çünkü yanıtı kendisi 
de biliyordu. Bunu uçaktan indikleri zaman farketme miş miydi? Evet. Farketmi ş 
ama sonra üzerinde durmamı ştı. 
Đşte şimdi de hafif bir rüzgâr yüzüne çarpıyordu. Yani ha va hareket halindeydi. 
Albert, «Tanrım!» diyerek parma ğını a ğzına soktu, sonra havaya kaldırdı. 
Olanlara inanamıyormu şçasına gülümsedi. 
Laurel, «Hepsi bu kadar de ğil,» dedi. «Dinleyin.» Uça ğa do ğru ko ştu. Sonra da 
dönüp onlara do ğru geldi. Saçları rüzgârda uçu şuyor, yüksek topuklu ayakkabıları 
asfaltın üzerinde tıkırdıyordu. «Duydunuz mu? Duydu nuz mu?» 
Evet, duymu şlardı. Sesler artık bo ğuk ve hafif de ğildi. Brian, Laurel'in 
konu şmasını dinlerken Bangor'daki durumu hatırladı. Orad a sesler sanki 
kafalarına pirinç ya da kur şundan birer çan geçirilmi ş gibi bo ğuk çıkıyordu. 
Bethany ellerini kaldırdı, tempoyla birbirine vurma ya ba şladı Ne şeyle gülüyordu. 
Warwick, «Bu ne anlama...» diye ba şladı. 
Albert sevinçten tizle şmiş bir sesle ba ğırdı. «Uçak! Şimdi neyin farklı oldu ğunu 
alıyorum! Uça ğa bakın! Onun da di ğerlerinden artık farkı yok!» 



Dönerek baktılar. Hiçbiri uzun süre konu şmadı. Belki de konu şacak halde 
değillerdi. Bangor'da yakıtını aldıkları jet uça ğının rengi kararmı ş, gövdesi de 
eskimi şti. Ama şimdi 29 da dahil bütün uçaklar aynı derecede yeni v e pırıl 
pırıldılar. 
Warwick, Jenkins'e döndü. «Bütün bunlar ne anlama g eliyor? Ne demek bu? Her şey 
normale döndüyse elektrik nerede? Ya insanlar?» 
Albert, «Ve bu gürültü nedir?» diye sordu. 
Ses daha da yakla şmış ve berrakla şmıştı. 
Jenkins ba şını sallayarak döndü. «Bilmiyorum. Şimdi merdiveni yerine itip 
içeri...» 
Laurel onu omzundan yakaladı. «Sen bir şey biliyorsun?» Sesi sinirli ve 
gergindi. «Bunun farkındayım. Neden hepimize açıkla mıyorsun?» 
Jenkins bir an kararsızlıkla duraksadı, sonra da, « Olmaz,» dercesine ba şını 
salladı. « Şu anda bir açıklama yapacak durumda de ğilim, Laurel. Önce içeri girip 
çevreye bir göz atmak istiyorum.» 
Bu cevapla yetinmek zorunda kaldılar. Brian'la Albe rt merdiveni iterek yerine 
taktılar. Hepsi de teker teker yukarı çıktılar. Bri an en gerideydi. 
Sonunda kendilerini büyük, daire biçimi bir salonda  buldular. Dı şarıdaki o 
uğultu gitgide yükseliyordu, «aaaaaa....» 
Jenkins yönetimi ele aldı. «Benimle gelin. Lütfen ç abuk olun.» Öne geçerek 
yolcuları kafeteryaya götürdü. 
Hiç duraksamadan kontuarın arkasına geçerek tezgâhı n üzerindeki pastalardan 
birini aldı. Selofanı di şleriyle yırtmaya çalı ştı... Sonra protezinin uçakta 
kaldı ğını anımsadı. Öfkeyle hafifçe homurdanarak pastayı Albert'e uzattı. «Bu 
i şi sen yap!» Gözleri parlamaya ba şlamı ştı. «Çabuk ol, Albert! Çabuk ol!» 
Albert, «Çabuk Watson, oyun ba şladı!» diyerek delicesine güldü. 
Selofanı açıp yazara baktı. Jenkins çabucak ba şını salladı. Albert pastayı 
ısırdı. Pastanın iki yanlarından krema ve ahududu r eçeli fı şkırmı ştı. 
Albert güldü. «Çok nefis! Nefis!» Pastayı Bethany'y e uzattı. Bethany de pastadan 
iri bir parça kopardı. 
Laurel'in burnuna ahududunun kokusu gelmi şti ve midesi garip bir şekilde 
gurulduyordu. Genç kadın bir kahkaha attı. Birdenbi re sevinçten ba şı dönmeye 
başlamı ş, adeta sarho ş olmu ştu. Artık orada olmayan Nick'i dü şündü. O, 
di ğerlerinin buraya ula şabilmeleri için ölmü ştü. Kendi kendine, Nick bu kadar 
sevindi ğim için bana kızmazdı, dedi. 
Dı şarıdaki ses daha da yükselmi şti. «AAAAAAAA...» 
Bob Jenkins tela şla kontuarın arkasından fırladı. «Çabuk olun! Nered eyse o 
olacak. Her an olabilir. O sırada burada bulunmamal ıyız. Bence çok tehlikeli.» 
Bethany, «Tehlikeli olan nedir...» diye ba şladı ama Albert kolunu kızın omzuna 
dolayarak onu Jenkins'in pe şinden sürükledi. Yazar deli gibi kafeteryadan 
fırlamı ştı bile. 
Di ğerleri de onun arkasından ko şuyorlardı. Tekrar salona girerlerken Brian garip 
bir ı şı ğın bo ş koltukların ürerinde uçu ştu ğunu farketti. Renkler birbirini 
izliyordu. Kırmızı maviyi, sarı kırmızıyı, ye şil de sarıyı. Kaptan pilot 
ürperdi. Bütün tüyleri diken diken olmu ştu. O an, bir şeyin e şi ğindeyiz, diye 
düşündü. Büyük ve şaşırtıcı bir şeyin. 
Jenkins ba ğırıyordu. «Bu tarafa! Duvarın önüne dizilin!» 
Brian'la di ğerleri Jenkins'e katıldılar. Daire şeklindeki büyük salonda ı şıklar 
birden daha da parlakla ştı... Sonra sönükle şip kaybolmaya ba şladı. Ama o ses 
gitgide artıyordu. Brian şimdi o u ğultu arasında bazı sesleri ayırt edebildi ğini 
düşündü. Đnsan sesleri. Ayak sesleri. Hatta birkaç bebe ğin a ğlaması. 
Laurel, «Ne oldu ğunu bilmiyorum!» diye ba ğırdı. «Ama bu ola ğanüstü bir şey!» 
Yarı a ğlıyor, yarı gülüyordu. «Ve çok ho şuma gidiyor!» 
Jenkins, «Burada güvenlikte oldu ğumuzu umarım,» dedi. Aslında oldu ğumuzdan 
eminim. Ana trafik yollarından kaçtık.» 
Brian, «Ne olacak?» diye sordu. «Bildi ğin nedir?» 
Jenkins, «Do ğuya giderken de yine zaman yırtı ğından geçmi ştik,» diye ba ğırdı. 
«Ve zamanda geriye do ğru bir yolculuk yaptık. Geçmi şe gittik! Belki de sadece on 
beş dakika geriye... Bunu söyledi ğimi hatırlıyor musun?» 
Brian ba şını salladı. 



Albert'in gözleri aniden parladı. «Bu sefer de gele ceğe ula ştık! Öyle de ğil mi? 
Bu kez yırtık bizi gelece ğe getirdi!» 
Jenkins, «Öyle sanıyorum,» diye kar şılık verdi. Çaresizce gülümsüyordu. «Bizsiz 
ilerlemi ş ve ölmü ş olan bir dünya yerine, do ğmayı bekleyen bir dünyaya eri ştik! 
Yeni açılmak üzere olan bir gül kadar taze bir düny aya. Đşte şimdi bu oluyor 
sanırım. Duydu ğumuz da bu. Hissetti ğimiz de. Ya şayan hiçbir kadın ya da erke ğin 
görmedi ği bir şeye tanık olaca ğımızı sanıyorum. Bir dünyanın ölü şünü gördük. 
Şimdi de ba şka birinin do ğuşunu görece ğiz. Yani... şimdi o bizi yakalamak 
üzere.» 
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O u ğultu hafiflerken sesler daha belirginle şti. Laurel bazı sözcükleri, hatta 
cümleleri seçebildi ğini farketti. 
«... o karar vermeden önce kendisini aramam gerekiy or...» 
«... bence bu hiç de uygun de ğil...» 
«... bütün bunları ana şirkete devredebilirsek...» 
Brian Engle mutlulukla kendinden geçmi şti. Bu ona öyle bir mutluluk veriyordu 
ki. Laurel'in elini tuttu. Kadın parmaklarını sıkar ken Brian da güldü. 
Yanlarında Albert aniden Bethany'ye sarıldı. Bethan y de onun yüzüne öpücükler 
kondurmaya ba şladı. Jenkins'le Warwick memnun memnun birbirlerine  gülümsediler. 
Sanki dünyanın en olmayacak bir yerinde kar şıla şan eski iki arkada ştılar. 
Yukarıda, tavandaki ı şıklar teker teker yandı. Brian'ın burnuna birdenbir e 
çeşitli kokular gelmeye ba şladı: ter, parfüm, tra ş losyonu, kolonya, sigara, 
deri, sabun, deterjan. 
Daire şeklindeki büyük salon bir dakika kadar daha bo ş kaldı. Sadece yarı-canlı 
insanların konu şmaları ve ayak sesleri duyuluyordu. Brian, olanları  görece ğim, 
diye dü şündü. Hareket halindeki şimdinin yerinde duran gelece ğe kenetlendi ğine 
tanık olaca ğım. Ve şimdi, bir lokomotif gibi gelece ği çekip götürecek. Zamanın 
bir gül gibi açtı ğını görece ğim. 
Jenkins, «Hazır olun,» diye uyardı. «Bir sarsıntı o labilir.» 
Brian bir saniye sonra sarsıntıyı hissetti. Sadece ayakları de ğil bütün 
vücuduyla. Aynı anda görünmeyen bir el sırtına daya narak onu itti sanki. Öne 
doğru sallandı. Laurel de öyle. Albert, Warwick'in yer e kapaklanmaması için onu 
tutmak zorunda kalmı ştı. Ama Warwick buna aldırmadı bile. Sevinçle aptal  aptal 
sırıtıyordu. 
Laurel, «Bak!» diye inledi. «Ah, Brian... bak!» 
Brian'ın o anda solu ğu gırtla ğına takılıp kaldı. 
Salon hayaletlerle dolmu ştu. 
Uçucu, saydam siluetler salonda sa ğa sola gidiyorlardı: takım elbiseli, elleri 
çantalı i şadamları, zarif yol kıyafetleri giymi ş kadınlar, blucinli ve ti şörtlü 
gençler. Brian hayalet bir babanın hayalet iki çocu ğu ellerinden tuttu ğunu 
gördü. Di ğer hayaletler de koltuklarda oturuyor ve saydam gaz eteleri 
okuyorlardı. Sonra renkler titre şerek siluetleri doldurmaya ba şladı. Onları net 
bir şekilde gözle görülür hale getirdiler. Yankılanan gü rültüler de gerçek insan 
seslerine dönü ştü. 
Brian şaşkın şaşkın, kayan yıldızlar, diye dü şündü. Sadece kayan yıldızlar. 
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Deği şiklik oldu ğu sırada o kalabalıkta sadece iki çocuk American Pr ide'in sa ğ 
kalan yolcularına bakıyorlardı. Ve sadece onlar bom boş duvarın önünde ansızın 
dört erkekle iki kadının belirdi ğini gördüler. 
Küçük erkek çocuk babasının sa ğ elini çeki ştirdi. «Babacı ğım!» 
Küçük kız da babasının sol elini çeki ştirip duruyordu. «Baba!» 
Adam çocuklarına sabırsızca bir göz attı. «Ne var? Ben annenizi bulmaya 
çalı şıyorum.» 
Küçük kız Brian'la di ğerlerini i şaret etti. «Yeni insanlar! Şu yeni insanlara 
bak, baba!» 
Adam bir an Brian'la yanındakilere baktı. Sonra dud akları endi şeyle gerildi. 
Kaptan pilot, bunun nedeni kan sanırım, diye dü şündü. Onun, Laurel'in ve 



Bethany'nin burunları kanamı ştı. Adam, çocuklarının ellerini daha sıkıca 
kavrayarak hızla sürüklemeye ba şladı. «Çok güzel. Şimdi annenizi bulmama yardım 
edin. Tanrım! Ne karı şık i şler bunlar!»'! 
Küçük erkek çocuk, «Ama onlar daha önce orada de ğillerdi,» diye üsteledi. 
«Onlar...» 
Sonra babayla çocukları kalabalı ğa karı şarak gözden kayboldular. 
Brian monitörlere baktı. Dördü on yedi geçiyordu. B urası oldukça kalabalık, dedi 
içinden. Bunun nedenini de biliyorum. 
Yukarıdaki hoparlörden bir ses yükseldi. Sanki biri  Brian'ın tahminini 
destekliyordu. «Los Angeles Havaalanından do ğuya yapılacak bütün uçu şlar, Mojave 
Çölü üzerindeki ola ğanüstü hava ko şulları yüzünden geciktirilmi ştir. Bu yüzden 
özür diliyor, ancak bu güvenlik önlemi süresince sa bır ve anlayı şla davranmanızı 
rica ediyoruz. Tekrarlıyoruz: Los Angeles Havaalanı nda do ğuya...» 
Brian, ola ğanüstü hava ko şulları, diye dü şündü. Ah, evet! Dünyadaki en garip 
hava ko şulları onlar! 
Laurel dönerek Brian’ın yüzüne baktı. Yanaklarından  ya şlar süzülüyordu ama 
onları silmeye çalı şmadı. «Söylenenleri duydun mu? O küçük kızın söyled iklerini 
duydun mu?» 
«Evet.» 
«Gerçekten biz öyle miyiz, Brian? Yeni insanlar mıy ız biz? Sence öyle miyiz?» 
Brian, «Bilmiyorum,» dedi. «Ama kendimi öyle hissed iyorum.» 
Albert ba ğırdı. «Ne harikaydı! Tanrım! Ne ola ğanüstüydü!» 
Bethany mutlu mutlu, «Harikaların harikası!» diye h aykırarak yine tempoyla el 
çırpmaya ba şladı. 
Jenkins sordu. « Şimdi ne yapaca ğız, Brian? Bu konuda bir fikrin var mı?» 
Kaptan pilot kalabalık salona baktı. «Ben dı şarı çıkmak istiyorum. Taze havayı 
içime çekece ğim. Ve gökyüzüne bakaca ğım.» 
«Đlgililere olanları haber vermemiz...» 
Brian, «Bunu yapaca ğız,» dedi. «Ama önce gökyüzünü görmeliyim.» 
Warwick umutla sordu. «Belki yiyecek bir şeyler de buluruz, de ğil mi?» 
Brian güldü. «Neden olmasın?» 
Bethany, «Saatim durmu ş,» dedi. 
Brian saatine baktı. Onunki de durmu ştu. Hepsinin saatleri de aynı durumdaydı. 
Kaptan pilot saatini çıkarıp kayıtsızca yere attı. Kolunu Laurel'in beline 
dolayarak, «Haydi, buradan kaçalım!» dedi. «Ama bel ki içinizde do ğuya kalkacak 
uça ğa binmek isteyenler vardır.» 
Laurel, «Bugün olmaz,» diye kar şılık verdi. «Ama yakında tâ Đngiltere'ye kadar 
gidece ğim. Orada görmem gereken biri var. Adam...» Bir an köyün adını 
anımsayamadı... Ama sonra rahatladı. «Adam Fluting' de oturuyor. Anacaddede onu 
herkese sorabilirsin. Đhtiyarlar ondan hâlâ, 'Baba,' diye söz ediyorlar.» 
Albert, «Sen neden söz ediyorsun?» diye sordu. 
Laurel güldü. «Papatyalar! Ben papatyalardan söz ed iyorum! Haydi... gidelim 
artık.» 
Jenkins ne şeyle gülümserken pembe di şetleri ortaya çıktı. «Bana gelince... Ben 
bir daha Boston'a giderken trene binece ğim.» 
Laurel, Brian'ın yerdeki saatini aya ğının ucuyla itti. «Onu istemedi ğinden emin 
misin? Pahalı bir şeye benziyor.» 
Kaptan pilot, «Hayır,» diyerek ba şını salladı ve genç kadını alnından öptü. 
Laurel'in saçları inanılmayacak kadar güzel kokuyor du. Brian kendini çok iyi 
hissediyor, hatta bundan daha öte bir şeyler duyuyordu. Sanki yeniden do ğmuştu. 
Her zerresi yeni ve tazeydi. Dünya henüz hiçbir yan ını etkilememi şti. Hatta 
kollarını açarsa, motorlara gerek olmadan uçabilece ğine bile inanıyordu. «Saati 
istemiyorum. Zamanı biliyorum.» 
«Öyle mi? Saat kaç o halde?» 
«Şimdiyi otuz geçiyor.» 
Albert, Brian'ın omzuna vurdu. 
Hep birlikte, bekletildikleri için sinirlenen yolcu ların arasından geçip 
salondan dı şarı çıktılar. Yolcuların ço ğu merakla onların arkasından baktı. Ama 
bunun tek nedeni içlerinden bazılarının bir süre ön ce burunlarının kanamı ş 
olması de ğildi. Ya da kendileri zorluklarla kar şıla şıp öfkelenirken onların 
yanlarından geçerken gülmeleri. 



Yolcuların ço ğu da onlara bakıyorlardı. Çünkü bu altı ki şi, kalabalık salondaki 
her insandan daha parlak gözüküyordu. 
Onlardan daha gerçek gibiydiler. 
Daha canlı. 
Brian, sadece kayan yıldızlar, diye dü şündü ve aniden uçakta hâlâ bir yolcu 
oldu ğunu hatırladı. Siyah sakallı adamı. Kaptan pilot gü lerek, adam bu 
sarho şlu ğunu hiçbir zaman unutamayacak, diye dü şündü. 
Kolunu Laurel'in beline daha da sıkıca dolayıp onu koşturmaya çalı ştı. Kadın da 
gülerek ona sarıldı. 
Sonra altısı da yürüyen merdivenlere ve dı şarıdaki koskocaman dünyaya do ğru 
koşmaya ba şladılar. 
  
GĐZLĐ PENCERE, 
GĐZLĐ BAHÇE 
  
GECE YARISINI ĐKĐ GEÇE 
 
1 
 
Kapıda duran adam, «Hikâyemi çaldın,» dedi. «Hikâye mi çaldın ve şimdi bu konuda 
bir şeyler yapılması gerekiyor. Do ğru do ğrudur. Haklı da haklı. Ve bir şeyler 
yapılmalı.» 
Bir an uyuyakalmı şken kaldırılan Morton Rainey henüz kafasını toplaya mamıştı. 
Adama ne diyece ğini bilmiyordu. Tabii çalı şırken durum hiç de böyle de ğildi. Đyi 
ya da hasta, uyanık ya da yarı uykulu, her zaman ba şarılıydı. O bir yazardı ve 
roman kahramanına i ğneli bir yanıt verdirtmekte hiçbir zaman zorluk çek mezdi. 
Rainey a ğzını açtı. Ama aklına şöyle etkili bir laf gelmiyordu... Hatta etkisizi 
bile... O yüzden a ğzını tekrar kapatmak zorunda kaldı. 
Bu adam gerçe ğe hiç benzemiyor, diye dü şündü. William Faulkner'ın roman 
kahramanlarından birini andırıyor. 
Ama tabii bu dü şüncesinin sorunu çözümlemeye bir yararı olmadı. Anc ak Rainey 
haklıydı. Batı Maine'in bu ücra kö şesinde, kapısını çalmı ş olan yabancı kırk be ş 
yaşlarında gözüküyordu. Çok sıskaydı. Yüzü sakin, hatt a huzurluydu. Ama suratı 
çizgi çizgiydi. Geni ş alnında dalgalı, yatay çizgiler vardı. Gözlerinin iki 
yanında ise yelpazemsi kırı şıklar Di ğer çizgiler ince dudaklarının kenarından 
çenesine kadar iniyorlardı Yabancının gözleri parla k, koyu bir maviydi. Rainey 
onun saç rengini anlayamadı. Çünkü kafasına yuvarla k tepeli, geni ş kenarlı siyah 
bir şapka geçirmi şti. Şapkanın kenarları kulaklarına dek iniyordu. Quaker' ların 
giydikleri şapkalara benziyordu. Yabancının favorileri de yoktu . Belki de o 
yuvarlak tepeli şapkanın altında kafası Telly Savalas'ınki kadar çıp laktı. 
Yabancının arkasında mavi bir i ş gömle ği vardı. Bütün dü ğmelerini düzgünce 
iliklemi şti. Derisi gev şek boynu tra ştan kızarmı ştı. Kravatsızdı. Gömle ğini ona 
biraz bol gelen blucininin beline sokmu ştu. Ayaklarındaki kahverengi 
ayakkabıların boyası iyice gitmi şti. Bu ayakkabılar bir katırın on be ş santim 
arkasından, sabanın artık verimlili ğini kaybetmi ş topraklarda bıraktı ğı izlerde 
yürümek için yapılmı ştı sanki. 
Rainey sesini çıkarmadı ğı için yabancı, «Ee?» dedi. 
Yazar sonunda, «Seni tanımıyorum,» diye kar şılık verdi. Kanepeden kalkarak 
kapıyı açtı ğından beri söyledi ği ilk sözdü bu. Ve bu sözler Rainey'nin kula ğına 
bile pek aptalca geldi. 
Yabancı, »Bunu biliyorum,» dedi. «Önemli olan bu de ğil. Ben seni tanıyorum, 
Sayın Bay Rainey. Đşte önemli olan da bu.» Bir an durup sonra yine tekr arladı. 
«Hikâyemi çaldın!» Elini uzattı. 
Rainey ilk kez o zaman yabancının elinde bir şeyler oldu ğunu farketti. Bir deste 
kâğıt. Ama bunlar sıradan kâ ğıtlar de ğil, bir roman müsvettesiydi. Yazar, insan 
bu i şte bir süre çalı ştıktan sonra böyle şeyleri hemen farkediyor, dedi kendi 
kendine. Özellikle reddedilmi ş bir romanın müsvettesini. 
Aynı anda birden kar şısındakinin o 'Deliler'den olabilece ğini dü şündü. Aslında 
onlardan biriyle kar şıla şmakta biraz gecikmi şti. Tabii artık bunun zamanı çoktan 
gelmi ş de geçmi şti bile. Son üç romanı 'En Çok Satan Kitaplar' list esine 
girmi şti ama o efsanevi gruptan biriyle ilk kez kar şıla şıyordu. Rainey 



sıkıntıyla karı şık bir korku duydu. Sonra dü şünceleri bir nokta üzerinde 
toplandı. Şimdi bu deliyi ba şımdan nasıl çabucak ataca ğım? Ve bir mesele 
çıkarmadan? 
Mort Rainey, «Ben roman müsvettelerini okumam...» d iye söze ba şladı. 
Toprak kirasını ürünle ödeyen bir çiftçiye benzeyen  yorgun suratlı adam, «Bunu 
çoktan okudun,» dedi. «Ve çaldın.» Basit bir gerçek ten söz ediyormu ş gibi 
konu şmuştu. Havanın güzel oldu ğunu açıklayan birinin tavrıyla. 
Mort'un kafası bugün a ğır çalı şıyordu anla şılan. Đlk kez orada ne kadar yalnız 
oldu ğunu dü şündü. Tashmore Glen'deki eve ekimin ba şlarında gelmi şti. New York'ta 
berbat iki ay geçirdikten sonra buraya kaçmı ştı. Bo şanma kararı da daha geçen 
hafta kesinle şmişti. 
Ev çok büyüktü. Zaten yazlık bir evdi. Glen de bir sayfiye kasabasıydı. Tashmore 
Gölünün kuzeydeki koyunun kıyısından geçen bu yolda  ancak yirmi ev vardı. Temmuz 
ya da a ğustosta burada birçok ki şi kalıyordu. Ama şimdi temmuz ya da a ğustos 
değildi. Ekimin sonu yakla şıyordu. Yazar silah sesini kimsenin farketmeyece ğini 
biliyordu. Ses duyulsa bile ço ğu ki şi birinin sülün ya da bıldırcın avladı ğını 
düşünecekti. Av mevsimi gelmi şti. 
«Seni temin ederim...» 
Siyah şapkalı adam o ola ğanüstü sabrıyla, «Bunu yapabilece ğini biliyorum,» dedi. 
«Biliyorum.» 
Mort yabancının omzunun üzerinden onun arabasını gö rebiliyordu. Eski bir 
stey şındı. Bozuk yollarda çok dola şmış gibiydi. Plaka Maine eyaletininkine 
benzemiyordu. Ancak Mort onun hangi eyaletten oldu ğunu anlayamadı. Kaç zamandır 
göz doktoruna gidip gözlü ğünü de ği ştirmesi gerekti ğini dü şünüyordu. Hatta geçen 
yazın ba şlarında bu basit angaryayı da yapıvermek istemi şti. Ama sonra nisanda 
bir gün Henry Young onu aramı ş ve, «Alı şveri ş merkezinde, karın Amy'nin yanında 
gördü ğüm adam kim?» diye sormu ştu. «Akrabanız mı?» O zaman Mort'un ku şkuları 
hızla artmı ş ve her şey sessiz bir bo şanmayla sona ermi şti. Ama bu duygu 
fırtınası son birkaç aydır yazarın zamanını da, ene rjisini de tüketmi şti. O 
sürede çama şırını de ği ştirmesi gerekti ğini anımsadı ğı zaman bile kendini 
iyile şmiş sayıyordu. Tabii göz doktoruna gidecek durumda de ğildi. 
Mort kararsızca, «Bir şikâyetin varsa...» diye ba şladı. Ukalaca bir tavırla ve 
çalım atarcasına konu ştu ğu için kendi kendinden nefret ediyordu. Ama nasıl 
davranaca ğını bilmiyordu ki. «Gidip menajerimle konu şabilirsin...» 
Kapıdaki adam sabırla, «Bu mesele seninle benim ara mda,» dedi. Mort'un erkek 
kedisi Bump, evin yanıba şına yapılmı ş dolabımsı, alçak yerin üzerinden atlayarak 
yabancının bacaklarının arasından geçti. Glen'de çö p tenekelerini dolaba kapamak 
zorunda kalıyorlardı. Yoksa geceleri rakunlar gelip  tenekeleri deviriyordu. 
Yabancı, parlak mavi gözlerini yazarın yüzünden ayı rmıyordu. «Yabancılara gerek 
yok, Bay Rainey. Bu seninle benim aramda.» 
Mort, «Hırsızlıkla suçlanmak hiç ho şuma gitmez,» diye homurdandı. «Tabii 
yaptı ğın buysa.» Aynı anda kafasının bir yanı onu, Delile rle konu şurken dikkatli 
davranmalısın, diye uyardı. Yazar da kendi kendine,  onun suyuna mı gidece ğim, 
dedi. Evet. Ama bu adamın tabancası yok. Ayrıca Mor t ondan en a şağı yirmi be ş 
kilo daha a ğırdı. Haline bakılırsa... bu deliden be ş, on ya ş da daha gencim. Bir 
yerde gerçek bir delinin ola ğanüstü güçlü oldu ğunu okumu ştu. Ama burada durup o 
zamana kadar görmedi ği bir adamın onun, yani Mort Rainey'nin hikâyesini 
çaldı ğını söyleyip durmasına da katlanacak de ğildi. Bu adama gereken cevabı 
verecekti. 
Siyah şapkalı adam, «Bu durum ho şuna gitmedi ği için seni suçlu bulmuyorum,» 
dedi. Yine sabırla, sakin sakin konu şuyordu. Mort, geri zekâlı çocuklara ders 
veren biriymi ş gibi konu şuyor, diye dü şündü, yabancı ekledi. «Ama sen bunu 
yaptın. Hikâyemi çaldın.» 
Mort, «Haydi git artık,» diye homurdandı. Đyice açılmı ş, o şaşkınlı ğı geçmi şti. 
«Sana söyleyecek bir sözüm yok.» 
Adam, «Evet, gidece ğim,» dedi. «Sonra yine konu şuruz.» Roman niüsvettesini 
uzattı. Mort az kalsın alıyordu. Sonra hemen elini indirdi. 
«Onu alacak de ğilim!» 
Adam uysalca, «Benimle oyun oynamanın sana bir yara rı olmayacak, Bay Rainey,» 
dedi. «Bu i şin halledilmesi gerekiyor.» 



«Bence halledildi bile.» Mort kapıyı yabancının zam anın yıprattı ğı kırı şık 
suratına kapattı. Aynı anda yine korkuya kapıldı. D udaklarını birbirine 
bastırarak onun kapıyı yumruklamasını bekledi. Ama dı şarıdan hiç ses gelmiyordu. 
Yazar yatak odasına geçerek pencereden baktı. Adam eski stey şına biniyordu. Mort 
oradan arabanın plakasını görebilmi şti. Mississippi plakasıydı. Adam arabasına 
binerek şapkasını çıkardı ve yanına attı. Kapıyı çarparak ka patıp motoru 
çalı ştırırken yazar, şimdi onda bir de ği şiklik var, dedi içinden. Ama bu farkın 
ne oldu ğunu ancak istenmeyen konuk uzakla ştıktan sonra kavrayabildi. 
Yabancı arabaya bindi ğinde müsvette elinde de ğildi. 
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Arka verandada duruyordu müsvetteler. Kâ ğıtların uçmaması için üzerine de bir 
ta ş konmu ştu. Mort kapıda durdu. Ellerini haki pantolonun cep lerine sokarak 
kâğıtlara baktı. Delili ğin bula şıcı olmadı ğını biliyordu ama yine de hikâyeye 
elini sürmek istemiyordu. Ne çare ki, bunu yapmak z orunda kalacaktı. Orada ne 
kadar kalaca ğını henüz bilmiyordu. Bir gün, bir hafta, bir ay ya  da bir yıl... O 
i ğrenç şeyin verandada kalmasına izin veremezdi. Evin bekçi li ğini yapan Greg 
Carstairs ö ğleden sonra gelip binanın dı ş cephesinin yeniden tahta kaplanmasıyla 
ilgili görü şlerini açıklayacaktı. Greg'in müsvetteyi merak edec eği kesindi. Daha 
da kötüsü, onların herhalde Mort'un oldu ğunu sanacaktı. Yazar da o zaman 
birtakım açıklamalar yapmak zorunda kalacaktı. 
Mort verandaya çıktı. Ta şı alarak verandanın solundaki ardıçlara bo ğulmu ş çukura 
attı. Đnce kâ ğıt destesini alarak ön sayfaya baktı. 
 
GĐZLĐ PENCERE, GĐZLĐ BAHÇE 
Yazan: John Shooter 
 
Mort bir an rahatladı. John Shooter adlı bir yazarı n adını bile duymamı ştı. 
Ayrıca o zamana kadar «Gizli Pencere, Gizli Bahçe» adlı bir hikâye ne yazmı ş, ne 
de okumu ştu. 
Müsvetteyi mutfaktaki çöp tenekesine atıp oturma od asına döndü. Tekrar kanepeye 
uzandı. Be ş dakika sonra mı şıl mı şıl uyuyordu. 
Rüyasında Amy'i görüyordu. Son günlerde çok uyuyor ve Amy de sık sık rüyasına 
giriyordu. Kendi bo ğuk haykırı şlarıyla uyanmak Mort'u pek şaşırtmıyordu artık. 
Bunlarında yakında geçece ğini dü şünüyordu. 
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Mort ertesi sabah küçük çalı şma odasında, bilgisayarının ba şında oturmu ştu. 
Bilgisayar çalı şıyordu ama yazar pencereden gölü seyrediyordu, iki motor gölde 
dola şmaktaydı. 
Mort, Amy'den ayrılalı beri do ğru dürüst hiçbir şey yazamamı ştı. Her gün sabah 
dokuzdan on bire kadar bilgisayarın kar şısında oturuyordu. Ama i şte o kadar. 
Bugün de o iki saatlik sürede şu ölümsüz cümleleri yazabilmi şti. 
George karısının kendisini aldattı ğından emin olduktan dört gün sonra onun 
kar şısına dikildi. 
«Seninle konu şmamız gerekiyor, Amy,» dedi 
Beğenilecek bir şey de ğildi bu. 
Gerçek ya şama da ho şa gitmeyecek kadar uyuyordu. 
Zaten gerçek ya şam konusunda pek de usta sayılmazdı. Belki de sorun  buydu. 
Bilgisayarı kapattı. 
Bayan Gavin'in yukarıda i şi bitti ği anla şılıyordu. Elektrikli süpürgenin 
homurtusu kesilmi şti. Kadın her salı evi temizlemek için geliyordu. M ort iki 
salı önce Bayan Gavin'e Amy'den ayrıldı ğını söyledi ğinde geveze kadın şok 
geçirmi ş ve bir şey söyleyememi şti. Mort, Bayan Gavin'in Amy'i kendisinden daha 
çok sevdi ğinden ku şkulanıyordu. Ama yine de temizli ğe geliyordu. Herhalde bu da 
bir şeydi. 
Yazar aya ğa kalkarak oturma odasına geçti. Bayan Gavin de o s ırada merdivenden 
iniyordu. Mort, «Merhaba, Bayan G.,» diyerek mutfa ğa do ğru gitti. Gazoz 
içecekti. Yazı yazmak onu her zaman susatırdı. 



«Merhaba, Bay Rainey.» Yazar kadının onu «Mort» diy e ça ğırmasını sa ğlamaya 
çalı şmış ama ba şaramamı ştı. Kadın onu, «Morton» diye ça ğırmaya bile 
yana şmamıştı. Bayan Gavin prensip sahibi bir kadındı. Ama bu prensipler eski 
karısını «Amy» diye ça ğırmasını hiçbir zaman engellememi şti. 
Mort kendi kendine, belki ona Amy'i, Derry'nin daha  iyi motellerinden birinde 
bir adamla yakaladı ğımı söylemem yerinde olur, dedi. Hiç olmazsa Amy'de n tekrar 
«Bayan Rainey» diye söz etmeye ba şlar. 
Bu çirkin ve fesat bir dü şünceydi. Yazamamasıyla ilgili sorunlarının kökünde de 
bu tür dü şüncelerin oldu ğunu sanıyordu Mort. Ho ş, belki bu da geçecekti. 
Bayan Gavin arkasından, «Yazılarınızdan birini çöp tenekesinde buldum,» diye 
seslendi. «Sizin için gerekli olabilece ğini dü şünerek tezgâhın üzerine koydum.» 
Mort onun neden söz etti ğini anlayamadı. «Pekâlâ.» Aslında kötü yazılarını ç öp 
tenekesine atmazdı. Siyah şapkalı, kırı şık suratlı adam aklına bile gelmedi. 
Buzdolabını açıp bir şi şe gazoz aldı. Açtıktan sonra kapa ğı çöp tenekesine atmak 
için ilerledi ği sırada gözü müsvetteye takıldı. Kâ ğıtların ilk sayfasına 
portakal suyuna benzeyen bir şey bula şmıştı, Mort sonra olanları hatırladı. John 
Shooter. Deliler Kulübünün Kurucu Üyesi. Mississipp i Kolu. 
Gazozdan bir yudum içti. Sonra müsvetteyi alarak bi rinci sayfayı arkaya geçirdi. 
Đkinci sayfanın ba şında birkaç cümle vardı. 
 
John Shooter 
Postrestant 
Dellacourt, Mississippi 
30 sayfa 
Yakla şık 7500 kelime 
Đlk dizi yayın hakkının satı şı: Kuzey Amerika 
GĐZLĐ PENCERE, GĐZLĐ BAHÇE 
Yazan: John Shooter 
 
Hikâye oldukça iyi cins kâ ğıda yazılmı ştı. Ama kullanılan yazı makinesinin çok 
eski oldu ğu, bakım yapılmadı ğı anla şılıyordu. Harflerin ço ğu bir ihtiyarın 
di şleri gibi çarpıktı. 
Mort birinci satırı okudu. Sonra ikinciyi. Sonra üç üncüyü. Ve kafası durdu. 
Tood Downey, elinde sevgisinden ba şka bir şeyi olmayan bir erke ğin a şkını çalan 
bir kadın, diye dü şündü. Hiçbir i şe yaramaz. O yüzden karısını öldürmeye karar 
verdi. Bunu evle ambarın birle ştikleri o kuytu kö şede yapacaktı. Karısının küçük 
bahçesinin oldu ğu yerde. 
Mort, «Kahretsin...» diye mırıldanarak kâ ğıtları bıraktı. Kolu gazoz şi şesine 
çarpınca şi şe yere dü şerek paramparça oldu. Yazar haykırdı. «Kahretsin!» 
Bayan Gavin tela şla ko ştu. Sonra durumu anlayarak, «Ah, önemli de ğil,» dedi. 
«Ben de gürültüyü duyunca gırtla ğınızı kestiniz sandım, Bay Rainey. Biraz yana 
çekilir misiniz?» 
Mort kadının istedi ğini yaptı. Bayan Gavin ilk i ş müsvetteyi onun eline 
tutu şturdu. «E ğer bunu ortadan kaldırmak istiyorsanız, do ğru yoldasınız 
demektir.» Ba şıyla müsvetteyi i şaret ediyordu. 
Yazar, «Benim de ğil bu,» dedi. 
Bayan Gavin bir bez almı ştı. «Efendim?» 
Mort ısrar etti. «Bu benim de ğil.» 
«Ya?» Kadın tezgâhı sildi. «Ben sizin oldu ğunu sandım.» 
Yazar ilk sayfayı ba şa çevirip Bayan Gavin'e gösterdi. «Burada John Shoo ter 
yazılı. Görüyor musun?» 
Kadın bu ada bakmadı bile. «Ben onun o şeylerden oldu ğunu sandım. Yani... takma 
ad.» 
Mort, «Ben takma ad kullanmam,» diye açıkladı. «Hiç bir zaman yapmadım bunu.» 
Bayan Gavin bu kez ona biraz daha dikkatle baktı. K öylülere özgü o kurnazlık ve 
biraz da alay vardı gözlerinde. «Yapsaydınız bile h erhalde bana açıklamazdınız.» 
Mort yan yan kapıya do ğru gitti. «Gazozu döktü ğüm için kusuruma bakma.» 
Bayan Gavin kısaca, «Bu benim i şim,» dedi. Mort'a bir daha bakmadı. Bunun ne 
anlama geldi ğini anlayan yazar da mutfaktan çıktı. 
Mort oturma odasında bir an durup çevresine bakındı . Kafasında kırı şık suratlı 
adamın sesi yankılanıyordu. Bu seninle benim aramda ... Yazar, o yine gelecek, 



diye dü şündü. Birden çalı şma odasına do ğru yürümeye ba şladı. Müsvetteyi 
kıvırarak boru haline sokmu ştu. 
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Çalı şma odasının dört duvarının üçü kitap raflarıyla kap lıydı. Bir duvardaki 
raflar Mort'un Amerika'da ve yurt dı şında yayınlanmı ş olan eserlerine 
ayrılmı ştı. Altı kitabı vardı. Be ş roman ve bir de hikâyeler. Kısa hikâyeler 
kitabıyla ilk iki romanı ailesi ve birkaç dostu tar afından be ğenilmi şti. Ama 
üçüncü romanı Laternacının O ğlu hemen 'En Çok Satan Kitaplar' listesine 
girmi şti. O ba şarıya eri ştikten sonra ilk eserleri yeniden basılmı ştı. 
Kısa hikâyelerden olu şan kitabın adı Herkes Onlu ğu Dü şürür'dü. Hikâyelerin ço ğu 
erkek dergilerinde çıkmı ştı. Bol bol göz farı sürmü ş, çıplak kadınların 
foto ğrafları arasında. Ama hikâyelerden biri Ellery Quee n'in polisiye hikâyeler 
dergisi tarafından satın alınmı ştı. Bu hikâyenin adı, «Ekme Mevsimi»ydi. Mort da 
onu buldu. 
Sevginden ba şka bir şeyin olmadı ğını bilmesine ra ğmen a şkını çalan bir kadın 
hiçbir i şe yaramaz. Daha do ğrusu Toomy Havelock böyle dü şünüyordu. Karısını 
öldürmeye karar vermi şti. Cinayeti nerede i şleyece ğini de biliyordu. Evle 
ambarın birle ştikleri kö şede, karısının o küçük bahçesinde... 
Mort koltu ğuna oturdu, iki hikâyeyi a ğır a ğır okuyarak kar şıla ştırdı. Aslında 
onları fazla okumasına da gerek yoktu. Bazı yerlerd e anlatım farklıydı. Ama 
bunun dı şında hikâyeler neredeyse kelimesi kelimesine aynıyd ı. 
Tood Downey, «Bunu ba şaraca ğımı biliyorum,» diyerek dumanları tüten kâseden bir  
mısır daha aldı. «Zamanla karımın tümüyle kaybolaca ğından eminim.» 
Shooter'ın hikâyesi böyle sona eriyordu. Mort'unki ise şöyle: 
Tom Havelock onlara, «Bu i şi halledebilece ğimden eminim,» dedi. Ve sonra 
dumanları tüten, a ğzına kadar dolu kâseden tekrar fasulye aldı. «Zaman la karımın 
ölümünün benim için bile esrarlı bir hal alaca ğına inanıyorum.» 
Mort kitabı kapattı. Raftaki yerine koyarken yüzünd e dü şünceli bir ifade 
belirmi şti. Sonra dönüp yazı masasının çekmecelerini karı ştırmaya ba şladı. 
Sigara arıyordu. Oysa sigara içmekten vazgeçeli dör t yıl olmu ştu. 
Yazar kendini suçlu hissediyordu. Bu çok saçmaydı. Đnsanı öfkelendiriyordu. John 
Shooter’ın hikâyesini çalmamı ştı. Çalmadı ğını biliyordu. «Ortada bir hırsızlık 
varsa bu Shooter'ın i şidir. O benden çalmı ş,» diye söylendi. 
Çekmecesinde Laternacının O ğlu romanının fotokopilerinin altında bir L-M sigara  
paketi buldu. Acaba hâlâ bu sigaradan yapıyorlar mı ydı? Paketin içine baktı. Üç 
sigara vardı. Birini alıp dudaklarının arasına sıkı ştırdı. Kibrit almak için 
mutfa ğa geçti. 
«Herhalde tadı pek berbat gelecek,» diyerek sigaray ı yaktı. Bayan Gavin çoktan 
gitmi şti. Ama sigaranın tadı hiç de kötü de ğildi. Tersine. 
Çalı şma odasına dönüp yerine geçti. Sigarasını zevkle tü ttürürken tekrar göle 
baktı. Artık John Shooter'ı ve onun hikâyesini bira z daha sakince 
düşünebiliyordu. 
Tabii adam o Deliler'dendi. Bu kanıtlanmı ştı artık. Üzerinde durmaya bile 
değmezdi. 
Mort sigarasını söndürerek tekrar kestirmeye karar verdi. Sonra bunun kötü bir 
fikir oldu ğunu dü şündü. Ö ğle yeme ği yemem, yarım saat kadar kitap okumam ve 
sonra da güzel bir yürüyü ş yapmam daha iyi olur. Hem vücut, hem de kafa sa ğlı ğım 
bakımından. Tam mutfa ğa gidecekken vazgeçti. Aman!.. Kanepeye uzandı. Can ım 
sıkılıyor. Dalmadan önce son dü şüncesi, o adamın benimle i şi henüz bitmedi... 
oldu. 
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Mort rüya görüyordu. Oldukça büyük bir mısır tarlas ında kaybolmu ştu. Bir sıradan 
di ğerine gidiyor, güne ş kollarındaki saatleri ı şıldatıyordu. Đki koluna altı şar 
saat takmı ştı. 
Mort, «Lütfen bana yardım edin!» diye ba ğırıyordu. «Lütfen biri bana yardım 
etsin! Kayboldum ve korkuyorum!» 



Đleride, sıranın iki yanındaki mısırlar sallanıp hı şırdıyordu. Sonra bir yandan 
Amy çıkıyordu. Di ğer yandan ise John Shooter. Đkisinin de ellerinde bıçaklar 
vardı. 
Ellerindeki bıçakları kaldırarak Mort'a yakla şırlarken Shooter, «BU i şi 
halledebilece ğimden eminim,» diyordu. «Zamanla ölümünün bizim içi n bile esrarlı 
bir hal alaca ğına inanıyorum.» 
Mort dönerek ko şuyor ama bir el... Amy'nin eli onu kemerinden yakal ayıp geri 
çekiyordu. Ve o gizli dev bahçede, sıcak güne şte ı şıldayan bıçaklar... 
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Mort bir saat on be ş dakika sonra telefonun sesiyle uyandı. Korkunç rüy anın 
etkisinden kurtulmaya çalı şıyordu. Biri rüyasında onu kovalamı ştı. Ancak bu 
kadarını anımsayabiliyordu. 
Ağır a ğır ön holdeki masada duran telefona do ğru gitti. Arayanın Shooter 
oldu ğundan emindi. Tabii ya! Ba şka kim olabilir? 
«Alo?» 
Telefon eden Shooter de ğildi. Ama kar şıdaki ona cevap verirken, psikolojik 
bakımdan savunmasız oldu ğu sırada konu şmaması gereken biri daha oldu ğunu 
hatırladı. 
Amy, «Merhaba Mort,» diyordu. « Đyi misin?» 
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Mort daha sonra sonbaharın ba şlarında ceket gibi kullandı ğı kırmızı, bol gömle ği 
giyerek yürüyü şe çıktı. Kedisi Bump, kararında ciddi olup olmadı ğını anlamak 
ister gibi onu bir süre izledi. Sonra da eve döndü.  
Mort bu ola ğanüstü günde a ğır a ğır yürüyordu. Mavi gökyüzü, kızıl yapraklar ve 
altın gibi havadan olu şmuş bir gündü. Ellerini ceplerine sokarak, gölün 
sükunetinin kendisini sakinle ştirmesini bekledi. Galiba Amy'nin dü şündüğü gibi 
New York'ta kalmayıp buraya geli şinin nedeni de buydu. Mort buraya gelmi şti, 
çünkü burası sihirliydi. Özellikle sonbaharda. Artı k yazı da yazamıyordu. Buraya 
ilk geldi ğinde, o eski sihir de para etmezse ne yaparım, diye  dü şünmüştü. 
Ama boş yere kaygılanmı ştı. Tashmore Gölünün havası yava ş yava ş gev şemesini 
sağladı. Ancak şimdi John Shooter'dan ba şka birini daha dü şünmesi gerekiyordu. 
Eski karısı Amy'yi. 
Yazar telefona, «Tabii iyiyim,» demi şti. Herkesi ayık oldu ğuna inandırmaya 
çalı şan bir sarho ş gibi dikkatle konu şuyordu. «Ya sen nasılsın?» 
«Ah, ben iyiyim. Çok iyiyim.» Amy sonra çabucak tat lı tatlı gülmü ştü. Flört 
etti ği ya da endi şeli oldu ğunda böyle yapardı. Mort karısının flörte 
kalkı şaca ğını sanmıyordu. Amy'nin de sinirli olması onu biraz  rahatlatmı ştı. 
Kadın sonra eklemi şti. «Sadece... orada yalnızsın. Her şey olabilir. Kimse de 
farkına bile...» Birden susmu ştu. 
Mort sakin sakin, «Aslında yalnız sayılmam,» demi şti. «Bayan Gavin bugün 
buradaydı. Greg Carstairs de sık sık geliyor.» 
«Ah, damın onarılması gerekti ğini unutmu ştum.» 
Mort şaşkınlıkla, konu şmamız ne kadar normal, diye dü şünmüştü. Sanki 
boşanmamışız gibi. Bizi duyan da artık yata ğımda ahlaksız bir emlakçının 
yattı ğını tahmin edemez... Yani benim eski yata ğımda. Mort sonra o eski öfkeyi 
yeniden duymak için beklemi şti. Yaralayıcı, kıskanç öfkeyi. Ama sadece o canlı 
ve çirkin duygunun hayaleti biraz kıpırdanmı ştı. 
Mort, «Ama Greg unutmamı ş,» demi şti. «Dün geldi ve damda sürünüp durdu. Hem de 
tam bir buçuk saat.» 
«Durum kötü mü?» 
Mort ona bilgi vermi ş, ondan sonra be ş dakika kadar daha damdan söz etmi şlerdi. 
O arada yazar da uykunun sersemli ğinden kurtulmu ştu. Ama şimdi her şey ona 
gerçek de ğilmi ş gibi gelmeye ba şlamı ştı. 
Mort sonunda dayanamamı ş, «Beni neden aradın, Amy?» diye sormu ştu. 
Bir sessizlik olmu ştu. Mort eski karısının çe şitli cevapları kafasından 
geçirdi ğini, sonra da be ğenmedi ğini sezmi şti. Bu da öfkelenmesine neden olmu ştu. 



Aslında karısının nefret etti ği tek yanı buydu. Amy'nin farkına varmadan yalan 
söylemeye kalkı şması. 
Sonunda, «Sana söyledim ya,» demi şti Amy. «iyi olup olmadı ğını anlamak istedim.» 
Şaşalamı ş gibiydi. Bundan da do ğruyu söyledi ği anla şılıyordu. «Birden garip bir 
duyguya kapıldım. Sen önsezilere inanmazsın ama baz ı şeylerin içime do ğduğunu da 
bilirsin. Onlara inandı ğımı da.» Eski kocasına yalvarıyormu ş gibi konu şmuştu. 
«Evet, biliyorum.» 
«Şey... Yine öyle oldu. Ö ğle yeme ği için kendime bir sandviç yapıyordum. 
Aniden... bir derdin olabilece ğini dü şündüm. Bir süre aldırmamaya çalı ştım. Ama 
olmadı. Đyisin de ğil mi?» 
Mort, «Evet,» demi şti, 
«Ve hiçbir şey olmadı, öyle mi?» 
Yazar bir an kendiyle tartı ştıktan sonra, «Eh,» diye mırıldanmı ştı. «Bir şey 
oldu.» John Shooter’ın onu bulmak için buraya gelme den önce Derry'e gitmi ş 
olabilece ğini dü şünmüştü. Hatta belki de adamı buraya yollayan Amy'ydi. 
Kadın, «Bunu biliyordum,» diye ba ğırmı ştı. «Elektrikli testereyle bir yerini mi 
kestin? Yoksa...» 
Mort hafifçe gülmü ştü. «Hastaneye gitmeme yol açacak bir şey olmadı. Sadece 
sinirlendim. John Shooter adını hiç duydun mu, Amy? » 
«Hayır. Neden sordun?» 
Mort öfkeyle içini çekmi şti. Amy zeki bir kadındı ama böyle dü şünmeden 
konu şuverirdi. «Hemen, 'Hayır,' deme. Birkaç saniye iyic e dü şün. Oldukça uzun 
boylu bir adam. Bir seksen boyunda sanırım, kırk be ş, kırk altı ya şlarında. 
Suratı çiftçilerinkini andırıyor. Güne şten yanmı ş ve kırı şmış. Onu gördü ğümde 
kendisini Faulk...» 
«Bütün bunlar ne demek, Mort?» 
Mort ansızın geçmi şi dü şünmüştü. Artık Amy'ye neden «Hiç olmazsa anla şmayı 
denesek,» demedi ğini biliyordu. Israr ederse karısının razı olaca ğını da 
sezmi şti. Ama evliliklerinin bozuk yanı sadece Amy'nin em lakçısı de ğildi. 
Amy'nin sesinin tonu... evliliklerini öldüren şeylerden biriydi sadece. Kadın, 
«Yine ne yaptın?» dermi ş gibiydi. «Yine ba şına ne dert açtın? Açıkla!» 
Mort gözlerini kapayarak, solu ğunu sıktı ğı di şlerinin arasından vermi şti. 
Karısına John Shooter ve onun hikâyesinden söz etmi şti. 
Amy, «Ekme Mevsimi» hikâyesini anımsıyordu. Ama Joh n Shooter'ın adını hiç 
duymamıştı. 
«Bu kolay kolay unutulacak bir ad de ğil,» demi şti. (Mort da aynı fikirdeydi.) 
«Özellikle benim için. Ve o adamı hiç görmedim.» 
Mort ısrar etmi şti. «Emin misin?» 
Amy, «Evet, eminim,» demi şti. Mort'un kendisini sorguya çekmesine sinirlenmi ş 
gibiydi. «Sen gitti ğinden beri öyle biriyle hiç kar şıla şmadım. Ayrıca sen bana 
düşünmeden konu şmamamı söylemeden önce şunu açıklamak istiyorum: O zamandan beri 
olanların hepsini de çok iyi hatırlıyorum.» Mort on un kendini zorlayarak 
konu ştu ğunu sezmi şti. Belki de acı çekiyordu. 
Yazarın o a şağılık, hain tarafı buna sevinmi şti. Ama bütün benli ği de ğil. Ancak 
bu, o gizli gizli sevinen noktayı etkilememi şti. «Belki Ted onu görmü ştür,» diye 
ağzını aramı ştı. Ted Milner şu emlakçıydı. Amy'nin onu bir emlakçı için 
terketti ğine hâlâ inanamıyordu. Ama kendisinin de hiç suçu y ok muydu? 
«Bu bir şaka mı?» Amy'nin sesinde öfke, utanç ve keder vardı . Ayrıca meydan 
okurcasına konu şmuştu. 
«Hayır.» Mort kendini yine yorgun hissetmeye ba şlamı ştı. 
Kadın, «Ted burada de ğil,» demi şti. «Buraya hemen hiç gelmiyor. Ben... Ben... 
ona gidiyorum.» 
Yazar az kalsın, bu sırrını benimle payla ştı ğın için te şekkür ederim Amy, 
diyecekken kendini tutmu ştu. Hiç olmazsa bir tek bu konu şmalar, sırasında 
birbirlerini suçlamamaları iyi olacaktı. O yüzden b u sözleri söylememi şti. Eski 
karısına, «Nen var senin Amy?» diye de sormamı ştı 
Çünkü kadının da aynı şeyi kendisine sormasından korkmu ştu. 
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Amy, Mort'tan Tashmore'daki polis memuru Dave Newso me'i ça ğırmasını istemi şti. 
Ne de olsa Shooter tehlikeli olabilirdi. 
Yazar, «Buna henüz gerek yok,» demi şti. «Ama John Shooter tekrar gelirse 
herhalde Dave'e telefon ederim.» Karısının sesinin soğukla ştı ğını farketmi ş ve, 
Ted'in koltu ğumda oturdu ğu ve yata ğımda yattı ğı imalarına sinirlendi sanırım, 
diye dü şünmüştü. Ama Ted Milner'den ergeç söz edilecekti. Ne de olsa Amy'nin 
yaşamının bir parçası halini aldı. Ve eski karım beni aradı. Önemli olan da bu. 
Yine o garip duygularından birine kapıldı ve bana t elefon etti. 
Mort gölün kıyısını izleyen yolun ikiye ayrıldı ğı noktaya varmı ştı. Göl yoluna 
çıkan dik patikaya saptı. A ğır a ğır yürüyor ve sonbahara özgü renklerin zevkini 
çıkarıyordu. Son virajı döndü ğünde tepedeki asfalt yolu gördü. Oraya Mississippi 
plakalı, tozlu, eski mavi bir stey şın park edilmi şti. Yazar nedense buna hiç 
şaşmadı. Çamurlu ğa dayanmı ş ve kollarını kavu şturmu ş olan John Shooter'ı 
farketti ği zaman da öyle. 
Mort kalbinin hızla çarpmasını bekledi ama öyle bir  şey olmadı. Kalbi hâlâ 
normal şekilde atıyordu. 
Yazar, Dave Newsome'a neden telefon etmedi ğini de anladı. Aslında bu konuyla 
kendisi ilgilenmek istiyordu. Belki de kendi kendim e ba şarabilece ğim şeyler 
oldu ğunu kanıtlamaya çalı şıyorum, diye dü şünürken yoku ştan onu bekleyen John 
Shooter'a do ğru çıktı. 
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Mort göl kıyısındaki yolda a ğır a ğır yürürken Amy dı şında John Shooter'ı da 
düşünmüştü; tekrar gelirse onunla nasıl ba şedece ğini. 
John Shooter hikâyemi kopya etmi ş. «Ekme Mevsimi»ni neden seçti ğini 
anlayamıyorum. Olay bir rastlantı olamaz. Ben hikây emi Büyük Mississippi 
eyaletinden Bay John Shooter'dan çalmadım. 
Peki ama, Shooter hikâyenin kopyasını nereden çıkar dı? En önemli soru da bu. 
Bunun cevabını bulabilirsem Shooter'ın yalancı ve s ahtekâr oldu ğunu 
kanıtlayabilirim sanırım. 
Đki cevap olabilir. Çünkü «Ekme Mevsimi» iki kez yay ınlandı. Önce Ellery 
Queen'in dergisinde. Sonra da, «Herkes Onlu ğu Dü şürür» adlı kitabımda. Yayın 
tarihlerine de bakmı ştı. Hikâye Ellery Queen'in dergisinin Haziran 1980 
sayısında çıkmı ştı. Kitabı ise 1983'de St. Martin Yayınevi tarafınd an 
basılmı ştı. Tabii sonradan hikâyeleri cep kitapları halinde  de yayınlanmı ştı. 
Ama önemli olan o iki tarihti. 1980 ve 1983... Mort  menajerler ve yayınevleri 
avukatları dı şında kimsenin yayın tarihlerine dikkat etmedi ğine inanıyordu. John 
Shooter'ın da aynı hatayı yaptı ğını umuyordu. Yani hikâyenin ilk kez o kitapta 
yayınlandı ğını sanıyor olabilirdi. Mort adama yakla şarak onun kar şısında durdu. 
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Shooter, «Herhalde hikâyemi okuma fırsatı buldun,» dedi. Sanki havanın 
durumundan söz edermi ş gibi kayıtsız konu şmuştu. 
«Evet, öyle.» 
Shooter ciddi ciddi ba şını salladı. «Hikâyem sana tanıdık geldi sanırım.» 
Mort, «Tabii tanıdık geldi,» diye kar şılık verdi. Sonra o da kayıtsız bir tavır 
takınmaya çalı ştı. «Onu ne zaman yazdın?» 
Shooter, «Bunu soraca ğını biliyordum,» dedi. Usulca güldü ama bir şey söylemedi. 
Hâlâ kollarını kavu şturmu ş, öyle duruyordu. 
Mort da yine umursamazlıkla, «Tabii,» dedi. «Bilmem  gerekiyor, iki ki şinin aynı 
hikâyeyi yazması ciddi bir durum sayılır.» 
Shooter dü şünceli dü şünceli ba şını salladı. «Ciddi bir durum...» 
Mort konu şmasını sürdürdü. «Tabii kimin kimden kopya etti ğinin ö ğrenilmesi 
gerekir. Bunun için de hikâyeyi önce kimin yazdı ğı ara ştırılır.» Shooter'ın 
gözlerinin içine alayla ama amansızca baktı. «Sence  bu do ğru de ğil mi?» 
Shooter, «Herhalde do ğru,» dedi. «Ben de tâ Mississippi'den buralara kada r bunun 
için geldim.» 
Mort yakla şan bir ta şıtın gürültüsünü duydu. Đkisi de o yana do ğru döndüler. 
Yakındaki tepenin doru ğunda Tom Greenleaf'in jipi belirdi. Yetmi şini geçmi ş olan 



Tom sa ğlıklı ve dinç bir Tashmore'luydu. Gölün bu tarafınd a Greg Carstairs'in 
bakmadı ğı evlerle o ilgilenirdi. Tom, Mort'un yanından geçe rken ona el salladı. 
Yazar da kar şılık verdi. Shooter da elini kaldırarak köylülere ö zgü bir tavırla 
dostça tek parma ğını kaldırdı. Tom'un jipi gözden kaybolunca, kollar ını tekrar 
kavu şturdu. Yazara yine sabırla bakıyordu. Kibarca, «Ner ede kalmı ştık?» diye 
sordu. 
Mort, «Hikâyeyi hangimizin daha önce yazdı ğını anlamaya çalı şıyorduk,» dedi. 
«Yani men şe tespitine. Bunun anlamı...» 
«Ne anlama geldi ğini biliyorum.» Shooter, Mort'a hem sakin sakin, he m de onu 
biraz a şağı görüyormu ş gibi baktı. «Biliyorum, ta şralı kılı ğındayım. Arabam da 
ancak bir ta şralıya yakı şacak bir şey. Belki o yüzden ben de kabasaba bir köylü 
sayılabilirim. Ama ahmak bir köylü olmam gerekmiyor .» 
Mort, «Öyle,» diyerek ba şını salladı. «Ahmak bir köylü olman gerekmiyor sanı rım. 
Ama zeki olman aynı zamanda dürüst oldu ğun anlamına gelmez. Bence ço ğu zaman 
durum bunun tersidir.» 
Shooter alay etti. «Bunu bilmeseydim sana bakar ö ğrenirdim.» Mort kızardı ğını 
hissetti. Đğnelenmekten ho şlanmazdı. Böyle bir şey de çok ender olurdu. Ama 
yabancı bunu ustalıkla ba şarıvermi şti. 
Mort'un, Shooter'ı kapana kıstırmakla ilgili umutla rı sönmeye ba şladı. Zeki ve 
kurnaz, aynı anlama gelmiyordu. Ancak yazar yabancı nın hem zeki, hem de kurnaz 
oldu ğunu seziyordu. Ama yine de bu konu şmayı fazla uzatmaya gerek yoktu. Bu 
adamın yanında gere ğinden fazla kalmak istemiyordu. Garip bir şekilde bu 
kar şıla şmayı çok istemi şti. Belki de bunun nedeni sıkıcı ve tatsız ya şamında bir 
deği şiklik olaca ğını sanmasıydı. Ama artık konu şmanın bir an önce sona ermesini 
istiyordu. John Shooter'ın deli oldu ğundan da artık pek emin de ğildi. Ama 
tehlikeli olabilirdi. Tanrının belası Shooter çok a mansızdı. Mort kozunu 
oynayarak i şi sona erdirmeye karar verdi. 
«O hikâyeyi ne zaman yazdın, Shooter?» 
Adam biraz e ğleniyormu ş gibi, «Belki de adım Shooter de ğil,» dedi. «Belki de bu 
bir takma ad.» 
«Anlıyorum. Gerçek adın nedir?» 
«Adın takma oldu ğunu söylemedim ki. 'Belki' dedim. Her neyse... Bu i şimizle 
ilgili bir şey de ğil.» Yabancı sakin sakin konu şuyordu. Sanki dikkatini mavi 
gökte batıya do ğru giden bir buluta vermi şti. 
Mort, «Pekâlâ,» dedi. «Ama hikâyeyi yazdı ğın tarih i şimizle ilgili.» 
Shooter hâlâ bulutu izliyordu. «Onu yedi yıl önce y azdım. 1982'de.» 
Mort, Tombala, diye dü şündü. Bu köpek belki kurnaz ama yine de kapana kısı ldı. 
Hikâyemi, kitabımdan kopya etti ği belli. «Herkes Onlu ğu Dü şürür» 1983'te 
yayınlandı ğı için ondan önceki herhangi bir tarihin uygun olac ağını sandı. Zafer 
duygusu hissedece ğini sanıyordu ama öyle olmadı. Sadece bu deliyi mes ele 
çıkmadan defedebilece ği için biraz rahatlamı ştı. Sonra, «Neden o kadar süre 
bekledin?» diye sordu. «Yani... hikâye kitabım 1983 'te yayınlandı. Altı yıl 
önce. Neredeye yedi yıl dolacak.» 
Shooter, «Çünkü olaydan haberim yoktu,» dedi. Bakı şlarını buluttan Mort'a 
kaydırarak yine o sarsıcı, hafif alayla onu süzdü. «Senin gibi bir adam yazdı ğı 
kitapları herkesin okudu ğunu sanır tabii.» 
Mort da alaycı bir tavır takındı. «Ben öyle olmadı ğını bilirim.» 
Shooter yazarın bu sözlerine aldırmadı bile. «Ama b u do ğru de ğil Hiç do ğru 
değil. Ben o kitabı ancak haziranın ortalarında gördüm . Bu haziranın 
ortalarında.» 
Mort, ah, Johnny, o ğlum, demek istedi. Ne oldu, biliyor musun? Ben de k arımı 
ancak mayısın ortasında bir ba şkasıyla yakaladım. Acaba böyle bir şey söylerse 
Shooter’ın o sakin tavırları de ği şir miydi? Onun yüzüne baktı, sonra da kendi 
kendine, hayır, dedi. O durgunluk yabancının içine i şlemi şti. Şimdi onda 
cehennem ate şinden söz etmeye hazırlanan a şırı tutucu bir köy vaizi hali vardı. 
Mort Rainey ilk kez o zaman bu adamdan korktu. Ama hâlâ öfkeliydi. « Đzin ver de 
bir tahminde bulunayım,» diye homurdandı. «Senin gi bi biri çok titiz olur. Sen 
benim yazdı ğım türde süprüntülerle ilgilenmezsin. Marcel Proust  ve Thomas Hardy 
gibi yazarları okursun. Öyle de ğil mi? Geceleri, ineklerin sütünü sa ğdıktan 
sonra köylerde kullanılan gaz lambalarından birini yakarsın. Kırmızı beyaz 
kareli örtüsü olan mutfak masasına koyarsın. Tess'i  ya da Geçmi ş Şeyleri 



Hatırlama'yı okuyarak gev şersin. Belki hafta sonlarında kendini kapıp koyuver ir 
ve Erskine Caldwell ya da Annie Dillard'ın kitaplar ını çıkarırsın. Aslında sana 
dostlarından biri dürüstçe çabalayarak yazdı ğın o hikâyeyi kopya etti ğimi haber 
verdi de ğil mi? Olay böyle de ğil mi, Shooter? Ya da adın neyse?» Sesi 
sertle şmişti. Öfkeden çıldırmak üzere oldu ğunu farkederek şaşırdı. 
«Hayır. Benim hiç dostum yok.» Shooter gerçe ği açıklayan bir adam tavrıyla 
konu şmuştu. «Ne dostlarım, ne karım, ne de ailem var. Perki nsburg'un otuz 
kilometre güneyinde küçük bir çiftlikte oturuyorum.  Evet, mutfaktaki masaya 
kırmızı beyaz kareli bir örtü seriyorum, ama bizim kasabada elektrik var. Gaz 
lambasını da fırtınada teller koptu ğu zaman çıkarıyorum.» 
Mort, «Aferin,» dedi. 
Shooter onun alayına aldırmadı. «O çiftlik bana bab amdan kaldı. Büyükannemden 
kalan parayla araziyi biraz geni şlettim. Đnek sürüm de var. Süt veren yirmi 
ine ğim. Bu bakımdan da yanılmadın. Ve ben geceleri hikâ yeler yazıyorum. Herhalde 
sende şu ekranlı süslü bilgisayarlardan var. Ben eski bir yazı makinesini 
kullanıyorum.» Bir an durdu. «Hikâyenin benimkinin aynı olmasına gelince... bunu 
ben kendim ke şfettim. Anlayaca ğın çiftli ği satmayı dü şünüyordum. Biraz daha 
param olursa gündüzleri de yazı yazabilecektim. Kaf am tazeyken. Perkinsburg'daki 
emlakçı Jackson'da oturan biriyle bulu şmamı istedi. Adamın Mississippi'de birçok 
çiftli ği vardı. Daha do ğrusu mandırası. Arabayla günde on be ş, yirmi 
kilometreden fazla gitmeyi sevmem. Hemen ba şım a ğrımaya ba şlar. Özellikle bir 
kentte dola şırsam. Çünkü bütün ahmaklar sokaklara dökülmü ştür. O yüzden otobüse 
binmeye karar verdim. Tam otobüs gelirken yanımda o kuyacak bir şey olmadı ğını 
hatırladım. Okuyacak kitap olmazsa uzun otobüs yolc ulukları beni sıkar.» 
Mort farkına varmadan, «Beni de öyle,» der gibi ba şını salladı. 
«Perkinsburg'da otobüs dura ğı yoktu. Otobüs bir dükkânın önünde be ş dakika 
durup, sonra da hızla uzakla şıyordu. Ben de tam otobüsün basamaklarından 
çıkarken yanımda okuyacak bir şey olmadı ğını farkettim. Şoföre, 'Biraz bekler 
misin?' dedim. 'Beklersem kahrolayım,' diye kar şılık verdi. 'Zaten geç kaldım. 
Üç dakika sonra kalkaca ğım. Bu sürede otobüste olursan, pekâlâ, pek güzel. 
Olmazsan bana vızgelir.'» 
Mort, tam bir hikayeci gibi konu şuyor, diye dü şündü. Gerçekten. Bu dü şünceyi 
kafasından kovmaya çalı ştı ama pek ba şaramadı. 
«Ben hemen dükkana ko ştum. Orada o eski tip, tellerden yapılıp raflardan vardı. 
Karton kapaklı kitaplar için kullanılanlardan. Şu döner şeyler. Senin yolunun 
üzerindeki dükkânda da öyle bir şey gördüm.» 
«Bowie'de mi?» 
Shooter ba şını salladı. «Evet, orada... Her neyse... Gördü ğüm ilk kitabı kaptım. 
Kapaktan bir şey anla şılmıyordu. Đncil bile olabilirdi. Ama de ğildi. Senin kısa 
hikâyelerin olan kitaptı, Herkes Onlu ğu Dü şürür. Belki de o hikâyelerin hepsi 
senin. Biri dı şında tabii.» 
Mort, «Demek 'Ekme Zamanı'nı Jackson'a giderken oto büste okudun?» diye 
mırıldandı. «Geçen haziranda. Çiftli ğini satmaya giderken?» 
«Hayır. O hikâyeyi dönü şte okudum. Çiftli ği sattım. Dönerken cebimde altmı ş bin 
dolarlık bir çek vardı. Jackson'a giderken ilk altı  hikâyeni okumu ştum. Pek de 
ola ğanüstü şeyler de ğillerdi ama oyalanmamı sa ğlamı ştı.» 
«Teşekkür ederim.» 
Bir an Mort'u süzdü. «Sana iltifat etmiyordum.» 
«Bunu bilmedi ğimi mi sanıyorsun?» 
Adam bir süre bu sözleri dü şündü, sonra da omzunu silkti. «Her neyse... Dönü şte 
iki hikâyeni daha okudum. Sonra da onu! Kendi hikây emi.» Artık altın rengine 
dönüşmüş olan ı şıltılı buluta baktı, sonra da Mort'a. Yüzü her zama nki gibi 
ifadesizdi. Mort birden bu adamın sakin ve huzur iç inde ya şadı ğını dü şünmekle 
hata yapmı ş oldu ğunu anladı. Onun huzur ve sükunet sandı ğı şey Shooter'ın Mort 
Rainey'yi elleriyle öldürmemek için kullandı ğı demir gibi iradesiydi. Yabancının 
suratı hâlâ ifadesizdi ama gözlerinde yazarın o ana  dek hiç görmedi ği müthi ş, 
çılgınca bir öfke gizliydi. Mort bir budala gibi bu  adamın yanına kendi aya ğıyla 
gelmi ş oldu ğunu dü şündü. Ölümüne gelmi ş olabilirdi. Bu adam cinayet i şleyecek 
kadar çılgın ve öfkeliydi. 



«Bilmiyorum neden ba şkaları da o hikâyenin üzerinde durmadı. O di ğerlerine 
benzemiyor. Hiç benzemiyor.» Shooter'ın sesi hâlâ s akindi. Ama Mort bunun 
vurmamak, bo ğmamak için kendini zor tutan bir adamın sesi oldu ğunu anladı. 
Yazar kendini kapkaranlık bir odadaymı ş gibi hissetti. Her yanda dinamit 
lokumlarına ba ğlı ince teller vardı. Biraz önce duruma hakim oldu ğunu dü şünmesi 
inanılacak gibi de ğildi. Sorunları... Amy'den ayrılması, yazı yazamama sı... 
önemsiz bir manzaranın önemsiz ayrıntılarının farks ızdır. Hatta artık birer 
sorun olmaktan bile çıkmı ştı. Mort'un şimdi bir tek sorunu vardı; eve dönecek 
kadar ya şayabilmek. Yazar a ğzını açtı, sonra tekrar kapattı. Şu anda bir şey 
söyleyecek cesareti yoktu. 
Shooter artık insana sakinli ğin i ğrenç bir taklidiymi ş gibi gelen o rahat 
tavırlarıyla, «Ba şkalarının o hikâyeyle ilgilenmemelerine şaştım,» dedi. «Çok 
şaştım.» 
Mort kendi sesini duydu. «Karım... O da hikâyeden h oşlanmamı ştı. 'Ekme 
Mevsimi'nin daha önceki hikâyelerime hiç benzemedi ğini söyledi.» 
Shooter a ğır a ğır ama öfkeyle, «Onu nasıl ele geçirdin?» diye sord u. «Aslında 
öğrenmek istedi ğim bu. Senin gibi uydurma yazıları için bol para al an a şağılık 
bir herif Mississippi'deki küçük bir kasabaya nasıl  geldi? Hikâyemi nasıl çaldı? 
Bunun nedenini ö ğrenmek istiyorum. Tabii di ğer hikâyeleri de çaldıysan o ba şka. 
Ama bunu nasıl yaptı ğını ö ğrenmek bana şimdilik yetecek.» 
Bu korkunç, haksızca suçlama Mort'un yeniden öfkele nmesine neden oldu. Bir an 
tepede, Mississippi'den bir deliyle yalnız oldu ğunu unuttu. «Bırak artık bunu!» 
Shooter, «Bırakayım mı?» diye sorarak ona şaşkınlıkla baktı. «Bırakayım mı? 
Kahretsin! Sen ne demek istiyorsun?» 
Mort, «Hikâyeyi 1982'de yazdı ğını söyledin,» dedi. «Bense 'Ekme Mevsimi'ni 
1979'un sonlarına do ğru yazdım sanırım. Tam tarihini hatırlamıyorum. Ama  
hikâyenin ilk kez 1980 yılının haziran ayında basıl dı ğını biliyorum. Bir dergide 
çıkmı ştı. Ben senden iki yıl gerideyim, Shooter. Ya da ad ın neyse! E ğer burada 
hırsızlıktan yakınacak biri varsa, o da benim!» 
Mort yabancının hareket etti ğini göremedi bile. Shooter’ın arabasının yanında 
durmuş birbirlerine bakarlarken, Mort birden kendini arab anın kapısına dayanmı ş 
buldu. Yabancı kollarını sıkıca yakalamı ş, yüzünü onunkine yakla ştırmı ştı. 
Shooter, «Yalan söylüyorsun,» dedi. Solu ğu tarçın kokuyordu. 
«Yok canım!» Mort onu itmeye çalı ştı. 
Shooter güçlüydü. Belki Mort Rainey'den biraz daha güçlüydü. Ama yazar ondan 
genç ve daha a ğırdı. Ayrıca eski mavi stey şına dayanarak hız da kazanmı ştı. 
Shooter’ın ellerini çözerek onu itti. Yabancı sende leyerek birkaç adım geriledi. 
Mort, şimdi bana tekrar saldıracak, diye dü şündü. O boktan hikâye yüzünden 
dövü şece ğiz. Đyi ya! Bugün ba şka bir i şim yok. 
Ama öyle olmadı. Shooter ellerini kaldırarak onlara  baktı... Yumruklarını 
sıktı ğını farkederek kendini zorladı ve ellerini a ğır a ğır açtı. Mort adamın 
kendine hakim olmak için ne büyük bir güç harcadı ğını görerek adeta korkuyla 
karı şık bir saygı duydu. Shooter eliyle a ğzını a ğır a ğır sildi. «Pekâlâ. Kanıtla 
bunu.» 
«Đyi ya. Benimle eve gel. Kitabın telif haklarıyla il gili sayfasında tarih 
yazılı.» 
Shooter, «Hayır,» dedi. «Kitap bana vızgelir. Kitab a aldırdı ğım yok. Bana 
hikâyeyi göster, hikâyeyi! Bana o hikâyenin oldu ğu dergiyi getir ki onu ben de 
okuyayım!» 
«Dergi burada yok.» 
Mort bir şey daha söyleyecekti ama Shooter yüzünü gökyüzüne d oğru kaldırarak, 
havlarcasına bir kahkaha attı. «Ah, hayır.» Gözleri nde hâlâ o öfkeli pırıltı 
vardı. Ama kendine hakimmi ş gibiydi. «Tabii yok.» 
Mort, «Beni dinle,» dedi. «Burası ço ğunlukla karımla yazları geldi ğimiz bir ev. 
Kitaplarımın kopyaları burada var. Dı şarda basılanlar da. Ama pek çok dergide de 
yazılarım çıktı. Yalnız hikâyeler de ğil, makaleler de. O dergiler bütün yıl 
oturdu ğumuz evde. Derry'dekinde.» 
Shooter, «O halde sen neden orada de ğilsin?» diye sordu. Mort adamın gözlerinde 
hem ku şku, hem de kendisini çıldırtan bir memnunluk gördü.  Shooter’ın yazarın 
yakasını kurtarmaya çalı şaca ğına inandı ğı belliydi. Ve adama göre Mort şimdi 
bunu yapmaya çalı şıyordu. 



«Buradayım çünkü...» Birden durakladı. «Burada oldu ğumu nereden biliyordun?» 
Shooter, «Satın aldı ğım kitabın arkasına baktım,» diye açıkladı. Mort an i bir 
öfkeyle elini alnına vurdu. Tabii ya. Hem ciltli ki tabın, hem de karton 
kapaklının arkasında foto ğrafı vardı. Bu resmi Amy çekmi şti, gerçekten foto ğraf 
ola ğanüstüydü. Mort önde duruyordu. Ev ortalarda bir ye rdeydi. Tashmore Gölü ise 
arka planda. Foto ğrafın altında, «Morton Rainey, Batı Maine'deki evin de» 
yazılıydı. Shooter da o yüzden Batı Maine'e gelmi şti. Biri, «Mort Rainey mi? Ah, 
evet! Tashmore'da evi var. Aslında o benim arkada şımdır,» deyinceye kadar fazla 
kasaba barına ya da dükkânına girmek zorunda kalmam ı ştı. 
Đşte böylece bir soru da yanıtlanmı ş oluyordu. 
Mort, «Ben buradayım,» dedi. «Çünkü karımdan bo şandım. Karar yeni kesinle şti. O 
Derry'de kaldı. Ba şka zaman olsaydı buradaki evi bo ş bulurdun.» 
«Ya...» Shooter’ın sesinin tonu yazarın tepesini iy ice arttırdı. Yabancı bu ses 
tonuyla adeta, yine yalan söylüyorsun, diyordu. Ama  bu defa önemi yok. Çünkü ben 
zaten senin yalan söyleyece ğini biliyordum. Aslında senin her şeyin yalan, öyle 
değil mi? Yabancı buz gibi bakı şlarla gözlerini Mort'a dikti. «Brezilya'ya da 
gitseydin seni yine bulurdum.» 
Mort, «Bundan eminim,» dedi. «Ama yine de yanılıyor sun. Ya da benimle oyun 
oynuyorsun. Nezaket göstererek hata yaptı ğına inanmaya çalı şaca ğım. Çünkü 
içtenlikle konu şuyor gibisin... ama ben o hikâyeyi yazdı ğını iddia etti ğin 
tarihten iki yıl önce yayınladım.» 
Shooter’ın gözlerinde yine o çılgınca pırıltı belir di. Sonra kayboldu. «Dergi 
öbür evinde mi yani?» 
«Evet.» 
«Ve sen hikâyenin o dergide yayınlandı ğını söylüyorsun.» 
«Evet.» 
«Ve derginin tarihi de Haziran 1980.» 
«Evet.» Mort bu uzun süren sorgulamadan sıkılmı ştı. Shooter her cevaptan sonra 
bir süre duraklıyordu. Yazar biraz umutlandı. Sanki  bu deli kendi kendini 
Mort'un söylediklerinin gerçek oldu ğuna inandırmaya çalı şıyordu. Yazar, John 
Shooter'ın gerçe ği ba şından beri bildi ğinden de emindi. Çünkü iki hikâye 
arasındaki benzerlik bir rastlantı olamazdı. Aslınd a Shooter onun hikâyesini 
çalmı ştı. Ama bunu hatırlamıyordu. Çünkü deliydi. Yazar g arip bir biçimde ona 
acımaya ba şlamı ştı. 
Shooter ise sorgulamayı sürdürüyordu. «O di ğer ev... karının olan o ev... o da 
Maine'de mi?» 
«Evet.» 
«Karın orada mı?» 
«Evet.» 
Bu kez daha uzun bir sessizlik oldu. Shooter, Mort' a verilen fazla bilgiyi 
düzene sokmaya çalı şan bir bilgisayarı hatırlattı, nedense. Sonunda yab ancı, 
«Sana üç gün verece ğim,» dedi. 
Mort, «Çok cömertsin,» diye homurdandı. 
Shooter'ın dudakları gerilerek di şleri ortaya çıktı. «Beni küçümseme, o ğlum. 
Elimden geldi ği kadar kendime hakim olmaya çalı şıyorum. Bu bakımdan ba şarılı da 
oluyorum ama...» 
Mort, «Sen ha?» diye ba ğırdı. «Ya ben? Bu inanılacak gibi de ğil! Ansızın ortaya 
çıkıyor ve beni suçluyorsun? Bir yazar için en a ğır olan suçla hem de! Sana 
yanıldı ğını ya da yalan söyledi ğini gösterecek kanıtım oldu ğunu açıkladı ğım 
zaman da öfkene yenilmedi ğin için kendi kendini kutluyorsun! Đnanılacak gibi 
değil!» 
Shooter gözlerini yarı kapadı, yüzünde kurnazca bir  ifade belirdi. «Kanıt mı? 
Ben kanıt filan görmüyorum. Sen sadece konu şuyorsun. Ama konu şmak kanıt 
değildir.» 
Mort, «Sana anlattım ya!» diye ba ğırdı. Kendini çok çaresiz hissediyordu. 
Örümcek a ğlarıyla dövü şmeye çalı şan bir insana benziyordu. 
Shooter uzun bir süre onu süzdü. Sonra dönerek arab asının açık penceresinden 
içeri uzandı. 
Mort sinirli sinirli, «Ne yapıyorsun?» diye sordu. Delinin büyük bir tabancayı 
aldı ğını dü şünüyordu. 



Shooter, «Sigara alıyorum,» dedi. «Sabırsızlanma.» Elini arabanın içinden 
çekti ğinde parmaklarının arasında kırmızı bir Pall Mall p aketi vardı. «Sigara 
ister misin?» 
Yazar somurtkanca, «Benim kendi sigaram var,» diye kar şılık verdi. Kırmızı 
flanel gömle ğin altından L-M paketini çıkardı. Đki dü şman birer sigara yaktılar. 
Shooter, «Böyle giderse sonunda dövü şece ğiz,» dedi. «Ben bunu istemiyorum.» 
«Tanrım! Ben de istemiyorum.» 
Yabancı itiraz etti. «Bir yanın pekâlâ istiyor.» Ya rı kapalı gözkapaklarının 
altından Mort'u köylülere özgü o kurnazlıkla inceli yordu. «Bir yanın hem de çok 
istiyor. Ama dövü şmeyi istemenin nedeninin ben ya da hikâyem oldu ğunu 
sanmıyorum. Seni öfkelendiren ba şka bir şey var. Bu i şi zorla ştıran da o. Bir 
yanın bo ğuşmak istiyor. Ama anlayamadı ğın bir şey var. Çünkü bu dövü ş ancak 
birimizden biri öldü ğü zaman sona erecek.» 
Mort'un sırtı buz gibi oldu. 
«Onun için sana üç gün süre tanıyorum. Eski karını ara. Sana içinde hikâyenin 
oldu ğu o dergiyi yollasın. Tabii öyle bir dergi varsa. B en tekrar gelece ğim. 
Aslında öyle bir dergi olmadı ğından eminim. Sanırım bunu ikimiz de biliyoruz. 
Ama sen bana iyice, uzun uzun dü şünmeye ihtiyacı olan bir adam gibi 
görünüyorsun.» Yazarı sertçe ve acımayla süzdü. «Hi çbir zaman yakalanamayaca ğını 
sanıyordun, de ğil mi? Evet, öyle sanırım.» 
Mort, «Sana dergiyi gösterirsem çekip gider misin?»  diye sordu. Shooter'dan çok 
kendi kendiyle konu şuyordu. «Galiba aslında buna de ğip de ğmeyeceğini anlamaya 
çalı şıyorum.» 
Yabancı aniden arabasının kapısını açarak içeriye s üzüldü. Adamın böylesine 
hızlı hareket etmesi Mort'a biraz ürpertici geldi. Shooter, «Üç gün, Bay 
Rainey,» dedi. «Bu süreyi istedi ğin gibi kullan.» Motoru çalı ştırdı. «Do ğru 
doğrudur! Haklı da haklı! Önce sana elimde oldu ğunun ö ğretilmesi gerekiyor. Bu 
dertten kaypakça kurtulamayacaksın. Herhalde bütün yaşamın boyunca böyle yaptın. 
Kendi ba şına açtı ğın dertlerden yakanı kurtarmayı basardın. Evet, bir incisi bu.» 
Arabanın penceresinden yazara baktı. Suratı ifadesi zdi. « Đkincisi ise buraya 
gelmemin asıl nedeni.» 
Mort, «Neymi ş o?» dedi. Yine kendini suçlu hissetmeye ba şlamı ştı. Bu oldukça 
garip ve insanı öfkelendiren bir şeydi. Sanki bu deli köylünün söyledi ği şeyi 
yapmı ş gibi! 
«Bunu sonra konu şuruz.» Shooter vites kolunu kavradı. «Sen de o arad a do ğru ve 
haklı olan şeyi dü şün.» 
Mort ba ğırdı. «Sen delisin!» Ancak Shooter göl yolundan ile rlemeye ba şlamı ştı 
bile. Yolun 23 numaralı karayoluyla birle şti ği yere do ğru gidiyordu. 
Yazar araba gözden kayboluncaya kadar arkasından ba ktı. Sonra a ğır a ğır eve 
döndü. Kafası gitgide bo şalıyordu. O korku ve öfke kaybolmu ştu. Ü şüyor ve 
yorgundu. Artık varolmayan o evlili ği özlüyordu. Ona şimdi o evlilik hiçbir 
zaman varolmamı ş gibi geliyordu. 
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Mort bahçe yolunun ortasına geldi ğinde telefonun çaldı ğını duydu. Ko şarken 
zamanında yeti şemeyeceğini biliyordu. Ama yine de ko şuyor ve bu budalaca 
tepkisinden dolayı kendi kendine kızıyordu. Pavlov' un köpekleri! 
Tel geçirilmi ş kapıyı açtı. Đç kapının tokma ğına uzandı ğı sırada telefon da 
sustu. Mort içeri girerek, Amy'nin bitpazarında bul duğu antika masanın üzerinde 
duran telefona baktı. Telefonun da makinece bir sab ırsızlıkla kendisini 
süzdü ğünü hayal edebiliyordu. Bana sorma, patron. Ben hab er yaratmam, sadece 
iletirim. Mort, bir telesekreter almalıyım, diye dü şündü. Ho ş, belki de almamam 
daha do ğru olur. Aslında telefon pek de sevdi ğim bir şey de ğil. Biri seninle 
konu şmayı çok istiyorsa tekrar arar. 
Bir sandviç yaptı, bir de çorba. Sonra canının yeme k istemedi ğini farketti. 
Kendini yalnız ve mutsuz hissediyordu. Ayrıca John Shooter’ın delili ği ona da 
biraz geçmi şti. Bütün bu olanlardan sonra uykusunun gelmesine h iç şaşmadı. 
Özlemle kanepeye bakmaya ba şladı. 
Đçinden bir ses, pekâlâ, diye fısıldadı. Ancak şunu hiç unutma: Kaçabilirsin ama 
saklanamazsın. Uyandı ğın zaman bütün bu dertler yine burada olacak. 



Bu do ğruydu belki. Ama uyurken onların hiçbirini de dü şünmeyecek, 
rahatlayacaktı. Eve telefon ederek Amy'den içinde « Ekme Mevsimi» hikâyesinin 
bulundu ğu dergiyi göndermesini istemeye karar verdi. Kafası  Derry'deki yeri hâlâ 
'ev' diye dü şünmekte ısrar ediyordu. Ya da 'Yuva' diye. Ondan so nra da kanepeye 
uzanarak birkaç saat uyuyacaktı. Yedide kalkacak, i yice canlandı ğı için gidip 
saçmasapan bir şeyler daha yazacaktı. 
Đçindeki ses yine, böyle davranmaya devam edersen ta bii saçmasapan şeyler 
yazarsın, diye sitem etti. 
Mort, «Canın cehenneme,» dedi. Yalnız ya şamanın iyi yanlarından biri kendi 
kendine yüksek sesle konu şabilmesiydi. Etrafta, bu adam çıldırdı mı, diye 
düşünecek hiç kimse yoktu. 
Telefona giderek Derry'deki evin numarasını çevirdi . Sonra da insanı 
sinirlendiren o seslerden birini duydu. Me şgul sinyalini. Herhalde Amy biriyle 
konu şuyordu ve bu saatler sürebilirdi. Hatta günler. 
Mort, «Kahretsin!» diye ba ğırdı. 
Şimdi ne yapacaktı? Zaten saat be şi geçti. Dergi bugün postaya yeti şemez. Amy'yi 
akşama tekrar ararım. Kanepe onu adeta çekiyordu. 
Telefonun fi şini çıkardı. Az önce beni kim aradıysa biraz daha b eklemek zorunda 
kalacak. Oturma odasına giderek kanepeye uzandı. Gö le bakmaya ba şladı. 
Şaşkınlıkla, hayatımda kendimi hiç bu kadar yalnız ve kötü hissetmemi ştim, diye 
düşündü. Sonra hafifçe kanlanmı ş gözleri kapandı. Ve Mort Rainey uykuya daldı. 
Gerçek korkunun ne oldu ğunu yakında ö ğrenecekti. 
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Mort yine rüya görüyordu. Bir sınıftaydı. Tanıdık b ir yerdi burası ama neden 
tanıdık oldu ğunu bilemiyordu. John Shooter da oradaydı. Elinde b ir kesekâ ğıdı 
vardı. Kesekâ ğıdından aldı ğı bir portakalı elinde dü şünceli dü şünceli havaya 
atıp tutuyordu. Mort'un bulundu ğu yana bakıyordu ama do ğrudan do ğruya ona de ğil. 
Gözlerini Mort'un gerisinde bir yere dikmi şti. Yazar da dönüp baktı. Dipte kömür 
cürufuyla çimentodan yapılmı ş bir tu ğla duvar, bir karatahta ve yukarı kısmına 
buzlu cam geçirilmi ş bir kapı oldu ğunu gördü. Bir süre sonra buzlu camın 
üzerindeki tersine yazıyı çözebilmi şti. 
SERT DARBELER OKULUNA HOŞGELDĐNĐZ 
Karatahtadaki yazıyı okumak daha kolaydı. 
EKME MEVSĐMĐ Morton Rainey'nin kısa bir hikâyesi 
Ansızın bir şey hızla Mort'un omzunun üzerinden geçti. Portakald ı bu. Yazar 
oldu ğu yerde büzülürken portakal karatahtaya çarpmı ş ve şapırtıyla yarılmı ştı. 
Parçaları oradaki yazının üzerine yayılıyordu. 
Mort, Shooter'a dönüp titrek bir sesle, «Böyle yapm a!» diye ba ğırdı. 
Shooter elini tekrar kesekâ ğıdına daldırırken sakin ama sert sesiyle sordu. «Ne n 
var senin? Hiç kan portakalı görmedin mi? Sen ne bi çim bir yazarsın?» Yine bir 
portakal attı ve yazarın adı kızıla boyanarak damla  damla aktı. 
Mort, «Yeti şin!» diye haykırdı. Ama Shooter tekrar a ğır a ğır, amansızca elini 
kesekâ ğıdına daldırıyordu. Nasırlı uzun parmaklarını porta kala batırıyordu. 
Portakalın kabu ğunda kana benzer kırmızı damlacıklar belirmi şti. 
«Yapma artık! Yapma artık! Lütfen! Yapma artık! Đtiraf edece ğim! Her şeyi itiraf 
edece ğim! Her şeyi! Lütfen artık vazgeç! Vazgeçersen ben de her şeyi itiraf 
ederim! Her şeyi...» 
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«... vazgeçersen...» 
Mort yere yuvarlanıyordu ki, tam zamanında koltu ğun kenarına tutunmayı ba şardı. 
Yastıkları kavrayarak bir an öylece yattı. Titriyor , rüyayı anımsamaya 
çalı şıyordu. Bir sınıfla ilgiliydi. Sonra kan portakalla rı vardı. Ve 'Sert 
Darbeler Okulu'... 
Sonunda gözlerini açtı ama görülecek bir şey yoktu. Güne ş çoktan batmı ş, Mort'un 
da her yanı tutulmu ştu. Özellikle boynu. En a şağı dört hatta be ş saat uyumu ş 
oldu ğunu dü şündü. Sonunda kalkarak Amy'ye telefon etmek için ho le çıktı. Saat 
onu çeyrek geçiyordu. Be ş saatten fazla uyumu ştu. Ve bu ilk kez olmuyordu. 



Mort telefonu açtı. Telefondan hiç ses gelmeyince şaşırdı. Sonra telefonu 
fi şinden çıkarmı ş oldu ğunu hatırladı. Tam fi şi takmak için e ğildi ği sırada 
durakladı. Kapının solundaki küçük pencereden dı şarıyı görebiliyordu. O esrarlı 
ve i ğrenç Shooter’ın müsvetteyi bıraktı ğı arka verandayı. Çöp tenekelerinin 
kondu ğu dolap gibi yeri. Tepesinde bir şey vardı şimdi. Hatta iki şey. Biri 
siyah, di ğeri ise beyaz. Siyah şey çok kötü bir şeye benziyordu. Mort bir an 
dehşetle orada dev bir örümce ğin bekledi ğini sandı. Telefonun kordonunu elinden 
atarak tela şla verandanın ı şı ğını yaktı. Ondan sonra bir süre yerinden 
kımıldayamadı. 
O beyaz şey bir kâ ğıttı. Mort çöp dolabından dört be ş metre uzakta olmasına 
ra ğmen kâ ğıdın üzerindeki iri yazıları kolaylıkla okuyabildi.  Shooter ya çok 
yumuşak bir kur şunkalem ya da ressamlar gibi bir füzen kullanmı ştı. Kâ ğıtta, 
«UNUTMA, ÜÇ GÜNÜN VAR,» yazılıydı. «VE BEN ŞAKA ETMĐYORUM!» 
Siyah şey ise kedisi Bump'tı. Shooter kedinin boynunu kırm ı ş, sonra da ölüsünü 
Mort'un araç gerecinin durdu ğu kulübesinden aldı ğı bir tornavidayla dama 
çivilemi şti. 
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Mort birdenbire kendini verandada buldu. So ğuk gece iliklerine dek i şliyor, 
dehşetle altı yöne birden bakmaya çalı şıyordu. Sonra kendini zorlayarak bundan 
vazgeçti. Shooter çoktan gitmi şti tabii. Zaten o pusulayı da bu yüzden 
bırakmı ştı. Ayrıca yabancı, yazarın o çok belirgin korku ve  deh şetini 
seyretmekten ho şlanacak biri de ğildi. Deliydi o tabii. Ama ba şka tür bir deli. 
Bump'ı de sırf Mort'a gözda ğı vermek için öldürmü ştü. 
Mort o so ğuk Maine gecesine, «Hikâyeyi çaldı ğıma gerçekten inanıyor,» dedi. «O 
çılgın köpek buna inanıyor.» 
Çöp dolabına yakla şırken midesi altüst oldu. Alnındaki terleri silerek  kâ ğıdı 
aldı, buru şturarak arka cebine soktu. Sonra elini Bump'in gö ğsüne koydu. Kedinin 
ölüsü daha katıla şmamış, hatta so ğumamıştı bile. Elinin altında hafifçe 
kımıldadı. Mort'un midesi bulandı yine. Sonra kendi ni zorlayarak tornavidanın 
sarı plastik sapını kavradı ve çekti. Tornavidayı v erandaya fırlatarak zavallı 
Bump'ı sa ğ eline aldı. Sanki bir paçavra yı ğınıymı ş gibi. Midesi bulanıyor, 
bulanıyordu. Mort dolabın içinde bulunan üç çöp ten ekesinden ortadakini açtı. 
Bump'ı usulca içindeki ye şil bir po şetin üzerine yerle ştirdi. 
Birden Shooter'a kar şı korkunç bir öfke duydu. O anda bahçe yolunda beli rseydi, 
Mort hiç dü şünmeden ona saldıracaktı. O köpe ği yere devirecek ve bo ğacaktı. 
Yavaş... Delilik gerçekten bula şıcı galiba? 
Belki de öyle. Ama belki de ben buna aldırmıyorum. Sadece Shooter'ın bu yalnız 
evdeki tek dostumu öldürmesine kızmıyorum. Bunu ben  uyurken yapmı ş olmasına da 
sinirleniyorum. Ayrıca o güzel Bump'ı mide bulandır acak bir hale soktu ğu için de 
öfkeleniyorum. Ve en önemlisi sevdi ğim kedimi bir çöpmü ş gibi tenekeye atmak 
zorunda kaldı ğım için çıldırıyorum. 
Bump'ı yarın gömece ğim. Evin solundaki yumu şak topraklı yere. Oradan göl 
gözüküyor. 
Shooter'ı öldürmek istiyorum. O deli köpek beni dah a fazla zorlarsa bunu yapmaya 
da kalkabilirim! 
Đçeri girerek kapıyı çarptı. Sonra da kilitledi. Evd e dola şıp bütün kapı ve 
pencereleri kapattı, kilitlemeyi de unutmadı. Sonra  Amy'yi araması gerekti ğini 
hatırlayarak fi şi taktı. Derry'deki evin numarasını çevirdi. Uzun, çok uzun bir 
sessizlik oldu. Sonra bir ses duyuldu. «Çevirdi ğiniz numara artık çalı şmıyor.» 
Mort, «Ah, harika...» diye söylendi. «Sen ne yaptın , Amy? Telefonu kırılıncaya 
kadar mı kullandın?» Telefonu kapattı. 
«Galiba kom şumuz Đsabetle Fortin'i aramam gerekecek. O Amy'yle konu şur.» 
Isabelle'in numarasını hatırlamaya çalı şırken telefon çaldı. Yazar irkilerek 
alıcıyı kaptı. 
«Alo? Sen misin, Shooter?» 
«Mort?» Arayan Amy'ydi. Kadın neredeyse ciyak ciyak  ba ğıracaktı. Yazar bu ses 
tonunu evliliklerinin son iki yılında oldukça iyi ö ğrenmi şti. 
«Mort sen misin? Tanrı a şkına, Mort! Sen...» 
«Evet, benim.» Mort birden bitkinle şti. 



«Neredeydin sen? Son üç saat sana durmadan telefon ettim.» 
«Uyuyordum.» 
«Tabii fi şi de çekmi ştin.» Amy yorgun yorgun ama eski kocasını suçlarcas ına 
konu şuyordu. «Bu defa uyumak için harika bir zaman seçmi şsin.» 
«Saat be şte seni aradım...» 
«O sırada Ted'in yanındaydım.» 
Yazar, «Evde biri vardı,» dedi. «Belki...» 
Kadın hemen, «Ne demek 'evde biri vardı?'» diye sor du. «Kim vardı?» 
«Kahretsin! Ben nereden bileyim, Amy? Derry'de otur an sensin. Yoksa bunu unuttun 
mu? Sen Derry'desin, ben de Tashmore'da. Bütün bild i ğim seni aradı ğım zaman 
telefonun me şgul oldu ğu. O sırada Ted'de oldu ğuna göre belki de Isabelle...» 
«Ben hâlâ Ted'in evindeyim.» Amy'nin sesi garip bir  biçimde ifadesizle şmişti. 
«ister ho şlan, ister ho şlanma, bir süre daha burada kalaca ğım. Biri evimizi 
yaktı, Mort! Yerle bir etti!» Ve Amy birden a ğlamaya ba şladı. 
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Mort'un aklı Shooter'a o kadar takılmı ştı ki hemen, evi o kaçık yaktı, diye 
düşündü. Neden? Ah, tabii. Seksen bin dolar de ğerindeki evi bir dergiyi ortadan 
kaldırmak için yaktı. Ellery Queen'in dergisinin Ha ziran 1980 sayısını ortadan 
kaldırmak için. 
Ama bu i şi gerçekten o yapmı ş olabilir mi? Sanmam. Derry'le Tashmore arasındaki 
uzaklık yüz elli kilometreden fazla. Ve ben Bump'ın  ölüsünü buldu ğum zaman 
vücudu hâlâ gev şek ve sıcaktı. Tornavidanın ucundaki kan da yapı şkandı, henüz 
kurumamı ştı. 
Ama çok hızlı gittiyse... 
Aman bırak artık! Çok geçmeden bo şanmandan da Shooter'ı sorumlu tutacaksın. 
Yirmi dört saatin on altısını uyuyarak geçirdi ğin için de, Shooter yiyeceklerime 
ilaç karı ştırıyor, diyeceksin. Ondan sonra gazetelere mektupl ar yazmaya ba şlayıp 
kokain kralının Mississippi'li John Shooter oldu ğunu açıklayacaksın. Jimmy 
Hoffa'yı onun öldürdü ğünü, 1963 Kasımında otlu tepecikten Kennedy'e ate ş eden 
ikinci adamın Shooter oldu ğunu yazacaksın. Pekâlâ, adam deli. Ama onun sırf bi r 
dergiyi ortadan kaldırmak için yüz elli kilometreli k yolu a ştı ğını ve lanet 
olasıca evi yaktı ğını sanmıyorsun ya? Özellikle Amerika'da o derginin  ba şka 
kopyaları varken. Ciddi ol biraz. 
Ama... çok hızlı gittiyse... 
Hayır, gülünçtü bu. Ama Mort ansızın Shooter'a kanı tı gösteremeyece ğini 
hatırladı... Ancak... Derry'deki çalı şma odası evin arkasındaydı. Eski bir 
arabalı ğı oda haline sokmu şlardı. 
Mort, «Amy,» dedi. 
Kadın hâlâ a ğlıyordu. «Çok korkunçtu. Ben Ted'in evindeydim. Đsabetle beni 
aradı. Evin önünde en az on be ş itfaiye arabası oldu ğunu söyledi.» 
«Bana olanları anlat.» 
Amy gözya şları arasında, «Biri evimizi yaktı,» diye ba ğırdı. « Đşte olanlar 
bunlar!» 
«Ev artık kullanılmayacak halde mi?» 
«Evet. Đtfaiye müdürü öyle söyledi.» Mort, Amy'nin yutkunar ak kendine hakim 
olmaya çalı ştı ğını duydu. Ama sonra yine a ğlamaya ba şladı. «E-ev y-yerle bir 
olmu ş.» 
«Benim çalı şma odamda mı?» 
Kadın burnunu çekti. «Y-yangın oradan çıkmı ş. Daha do ğrusu itfaiye müdürü öyle 
düşündüklerini söyledi. Bu Patty'nin gördüklerine de u yuyor.» 
«Patty Champion'un gördüklerine mi?» 
Champion'lar da Rainey'lerin evinin biti şi ğinde oturan kom şulardı. 
«Evet. Bir dakika, Mort.» 
Yazar karısının gürültüyle sümkürdü ğünü duydu. Amy tekrar konu şmaya ba şladı ğında 
daha sakindi. «Patty, itfaiyecilere köpe ğini dola şmaya çıkardı ğını söylemi ş, 
Mort. Bizim evin önünden geçmi ş ve bahçenin ilerisinde bir araba oldu ğunu 
görmüş. Sonra evde müthi ş bir şangırtı kopmu ş. Senin çalı şma odandaki büyük 
pencerede alevler belirmi ş.» 



Mort, «Araba ne modelmi ş?» diye sordu. «Patty bunu görmü ş mü?» Yine midesi 
bulanmaya ba şlamı ştı. Artık John Shooter olayı ona önemsiz geliyordu.  Sadece 
Ellery Queen'in Haziran 1980 sayısı de ğil bütün eserlerinin müsvetteleri de 
yanmı ştı. Basılmı ş ya da yarım kalmı ş olanların hepsi de. Romanlarının ilk 
baskıları da. Dı şarda basılanları da. 
Ah, ama bu sadece bir ba şlangıçtı. Dört bini bulan kitapları kül olmu ştu. 
Amy'nin elbiseleri, topladı ğı antikalar, Türk halıları da, binden fazla video 
bandı... Televizyon ve video... Mort'un giysileri.. . Çektikleri binlerce 
foto ğraf. Tanrım! Ve ben hemen o lanet olasıca dergiyi d üşündüm. 
Amy, «Hayır,» dedi. «Patty arabanın ne model oldu ğunu bilmiyormu ş. Birinin 
molotof kokteyli attı ğını sanmı ş. Çünkü o şangırtıdan sonra pencerede alevler 
belirmi ş. Patty bahçeye girmi ş. Aynı anda mutfak kapısı açılarak bir adam dı şarı 
fırlamı ş. Bruno havlamaya ba şlamı ş. Ama Patty korkmu ş. Köpe ği... elinden 
kurtulmaya çalı şan köpe ği geri çekmi ş. 
«Sonra adam arabaya binip motoru çalı ştırmı ş. Farları yaktı ğında ı şık Patty'nin 
gözlerini kama ştırmı ş. Patty gözlerini korumak için elini kaldırdı ğı sırada adam 
da arabayı hızla sürerek yola çıkmı ş ve süratle uzakla şmış. Patty eve ko şup 
itfaiyeyi ça ğırmı ş. Đtfaiye çabuk gelmi ş ama bildi ğin gibi bizim ev çok 
eskiydi... Ve kuru tahta çabuk yanar... Özellikle g azya ğı döküldü ğünde... 
'Herhalde gazya ğı kullanıldı,' dedi... yani itfaiye müdürü... Önce o geldi, 
sonra da polis. Durmadan sorular sordular. Ço ğu seninle ilgiliydi... Dü şmanların 
olup olmadı ğını ö ğrenmek istediler... Dü şmanlar... Ben de, s...senin dü şmanın 
oldu ğunu sanmadı ğımı söyledim... Bütün soruları yanıtlamaya çalı ştım.» 
Mort şefkatle, «Elinden geleni yaptı ğından eminim,» dedi. 
Amy onu duymamı ş gibi konu şmasını sürdürdü. Soluk solu ğaydı. «Onlara bo şanmış 
oldu ğumuzu nasıl açıklayaca ğımı bilemedim... Tabii bundan haberleri yoktu... 
Sonunda Ted açıkladı... Mort... Annemin Đncili... yatak odasındaydı... Sonra 
ailemin resimleri... Bende annemin ba şka hatırası yoktu...» Yine üzüntüyle 
ağlamaya ba şladı. 
Mort, «Yarın sabah gelirim,» dedi. «Yedide yola çık arsam dokuz buçukta orada 
olurum. Hatta belki de dokuzda. Çünkü trafik yazlar ı oldu ğu gibi yo ğun de ğil 
artık. Bu gece nerede kalacaksın? Ted de mi?» 
Amy burnunu çekti. «Evet. Ondan ho şlanmadı ğını biliyorum, Mort. Ama Ted 
olmasaydı bu gece ne yapardım bilmem... O sorulara nasıl dayanırdım?..» 
«O halde Ted'in olmasına sevindim.» Sesindeki sakin  ve uygarca hava Mort'u 
şaşırttı. «Kendine iyi bak. Hapların yanında mı?» Evli liklerinin son altı 
yılında doktor kadına sakinle ştiriciler vermeye ba şlamı ştı. Ama Amy o hapları 
ancak uça ğa binmek ya da Mort'la birlikte resmi bir ziyafete katılmak zorunda 
kaldı ğında alırdı. 
Amy ifadesiz bir sesle, «Onlar ilaç dolabındalardı, » diye mırıldandı. «Ama 
önemli de ğil. Sinirlerim gerilmedi ki! Sadece çok üzüldüm.» 
Mort, «Mümkün oldu ğunca erken gelmeye çalı şaca ğım,» dedi. «Bu gece gelmemin bir 
yararı olacaksa...» 
Amy, «Hayır,» dedi. «Nerede bulu şaca ğız? Ted'in evinde mi?» 
Yazarın gözlerinin önünde aniden bir sahne belirdi.  Elinde kat hizmetçisinin 
anahtarını tutuyordu. Sonra motel odasının kapısınd aki kilide sokarak 
çeviriyordu. Kapı açılıyordu. Karısıyla â şı ğı çar şafın üzerinden ona 
bakıyorlardı. Amy solda, Ted Milner sa ğdaydı. Adamın dikkatle fönletti ği saçları 
uyurken iyice karı şmış, kıvır kıvır olmu ştu. Mort karısıyla, onun çıplak 
omuzlarına bakmı ştı. Birdenbire, elinde sevginden ba şka bir şey olmadı ğını bilen 
bir kadın a şkını çalarsa... diye dü şündü. 
Sonra, «Hayır,» dedi. «Ted'de olmaz. Witcham Soka ğındaki küçük kahveye ne 
dersin?» 
«Yalnız gelmemi mi tercih edersin?» Amy öfkeli de ğildi ama kızmaya ba şladı ğı 
belliydi. Mort, onu ne kadar iyi tanıyorum, diye dü şündü. Her hareketi, sesinin 
her tonu, her cümlesi. Ve o da beni çok iyi tanıyor  olmalı. Sonra, «Hayır,» 
dedi. «Ted'i de getirebilirsin. Bence bunun bir sak ıncası yok.» 
«O halde dokuz buçukta. Marchman'de.» Amy öfkelenme kten vazgeçmi ş gibiydi. 
«Kahvenin adı bu mu?» 
«Evet. Marchman.» 



«Pekâlâ. Dokuz buçukta ya da biraz önce. Önce ben g elirsem kapıya tebe şirle bir 
i şaret yapaca ğım...» 
«... Ben önce gelirsem o i şareti silece ğim.» Eski bir şakaydı bu. Đkisi de 
hafifçe güldüler. Mort gülmenin bile kendine acı ve rdi ğini farketti. Evet, 
birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Birlikte geçiril en yılların amacı da bu de ğil 
miydi? Đnsan o yılların gerçekten sona erebildi ğini ve erdi ğini anladı ğı için 
böylesine acı çekmiyor muydu? 
Amy, «Yangın daha sonra çıksaydı,» diyordu. «Hiç ol mazsa senin e şyaların 
kurtulurdu. Kül olan o müsvetteleri dü şünmek bile istemiyorum, Mort. Herb, Đki 
yıl önce yanmaz çekmeceler almanı önerdi ğinde dedi ğini yapsaydın...» 
Mort, «Bence bu önemli de ğil,» diye kar şılık verdi. «Yeni romanımın müsvettesi 
nasıl olsa burada.» Evet, on dört sayfalık saçmasap an bir şeydi! «Gerisini 
boşver. Yarın görü şürüz. Amy,...» Mort a ğzını sıkıca kapattı. Karısına, «Seni 
seviyorum,» demek üzereyken kendini zor tutmu ştu. Onlar bo şanmışlardı. Amy'yi 
hâlâ seviyor muydu? E ğer öyleyse bunu söylemeye hakkı var mıydı? 
Bütün bunların yerine, «Olanlar için çok üzgünüm,» dedi. 
«Ben de öyle, Mort. Çok çok üzüldüm.» Amy tekrar a ğlamaya ba şlamı ştı. Mort bir 
kadının onu teselliye çalı ştı ğını duydu. Herhalde Isabelle Fortin'di. 
«Biraz uyumaya çalı ş, Amy.» 
«Sen de öyle.» 
Mort telefonu kapattı ve ev birden ona her zamankin den daha sessizmi ş gibi 
geldi. Yatak odasına giderek soyundu. Karyolaya uza nıp ellerini ensesinin altına 
soktu. Telefon... diye dü şünüyordu. Derry'e giderken en azından iki yere tele fon 
etmem gerekiyor. Greg Carstairs ve Herb Creekmore'a . Buradan yedide ayrılırsam o 
kadar erken saatte onları arayamam. Ama yoldaki bir  kulübeden telefon 
edebilirim... 
Yan döndü. O ak şam çabucak uyuyamayaca ğını sanıyordu. Ama sonra uyku siyah bir 
dalga gibi onu sardı. O uyurken biri ona bakmaya ge ldiyse bile bunu farketmedi. 
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Saat altıyı çeyrek geçe çaldı. Mort yarım saat u ğra şarak Bump'in ölüsünü evle 
göl arasındaki kumlu yere gömdü. Saat yedide planla dı ğı gibi evden ayrıldı. 
Ancak on be ş kilometre sonra Buick'de benzin kalmadı ğını farkederek Bill'in 
servis istasyonuna girdi. Yola çıkmadan önce benzin i kontrol etmedi ği için 
kendine kızıyordu. 
Bir delikanlı Buick'in deposunu doldururken Mort da  telefona gitti. Sol arka 
cebinden eski adres defterini çıkardı. Greg Carstai rs'in numarasını çevirdi. 
Neyse ki adam daha i şe gitmemi şti. 
«Alo?» 
«Merhaba, Greg. Ben Mort Rainey.» 
«Merhaba, Mort. Derry'de olan olmu ş, öyle mi?» 
Mort, «Evet,» dedi. «Televizyonda mı söylediler?» 
«Evet. Be şinci kanalda.» 
«Şey... ev nasıl gözüküyordu?» 
«Ne nasıl gözüküyordu?» 
Mort yüzünü buru şturdu. Ama bu haberi ba şkasından de ğil de Greg'den aldı ğına 
yine de memnun oldu. Uzun saçlı, uysal, eski bir hi ppiydi Greg. Karısı ve biri 
yedi, di ğeri be ş ya şında iki çocu ğu vardı. Her zaman hafifçe gülümsemesine insan 
o kadar alı şıyordu ki, gülümsemedi ği zamanlar onu çıplak sanıyordunuz. 
«Durum o kadar kötü demek?» 
Greg, «Evet,» dedi. «Ev bir roket gibi havalanmı ş olmalı. Çok üzüldüm, ahbap.» 
«Sağol. Şimdi oraya gidiyorum, Greg. Sana Mechanic Falls'dan  telefon ediyorum. 
Ben yokken bana bir iyilik eder misin?» 
«Evin tahta kaplamalarını kastediyorsan, onlar...» 
«Hayır. Kaplamaları de ğil, ba şka bir şeyi kastediyorum. Şu son iki, üç gündür 
biri beni rahatsız ediyor. Bir deli. Altı, yedi yıl  önce yazdı ğı bir hikâyeyi 
çaldı ğımı iddia ediyor. Ona hikâyemi çok önce yazdı ğımı ve bunu 
kanıtlayabilece ğimi söyledi ğimde adeta çıldırdı. Bir daha kar şıma çıkmayaca ğını 
umuyordum ama bende o şans nerede? Dün ak şam kanepede uyurken, kedimi öldürmü ş.» 



«Bump'ı mı?» Greg biraz şaşırmı ş gibiydi. Bu bir ba şkasının şaşkınlıkla avaz 
avaz ba ğırmasına e şitti. «Bump'\ mı öldürdü?» 
«Evet, öyle.» 
«Bunu Dave Newsome'a haber verdin mi?» 
«Hayır, istemiyorum. Mümkün olursa bu sorunu ben çö zümleyece ğim.» 
«Bu adam barı şçı bir insana benzemiyor, Mort.» 
Mort, «Bir kediyi öldürmek ba şka,» dedi. «Bir adamı öldürmek ba şka. Ve onunla 
Dave'den daha iyi ba şa çıkabilece ğimi dü şünüyorum.» 
Greg, «Belki de haklısın,» diye kar şılık verdi. «Dave yetmi şine basalı biraz 
ağırla ştı. Senin için ne yapabilirim, Mort?» 
«Bir kere... o adamın nerede kaldı ğını ö ğrenmek istiyorum.» 
«Adı nedir?» 
«Bilmiyorum. Bana gösterdi ği hikâyedeki ad John Shooter'dı. Ama daha sonra 
kurnazlı ğa kalktı ve bana bunun bir takma ad olabilece ğini söyledi. Bence de 
öyle. Daha çok takma ada benziyor. Her neyse... Ama  yakında bir motelde 
kalıyorsa herhalde bu adı kullanmıyor.» 
«Nasıl biri?» 
«Bir seksen boyunda, kırk be ş ya şlarında. Açık havada çok dola şmış birine 
benziyor. Yüzü güne şten yanmı ş. Gözlerini kısmaktan iki yanda çizgiler belirmi ş. 
Ağzının iki yanından kırı şıklar çenesine do ğru iniyor.» 
Mort bunları söylerken John Shooter’ın suratı gözle rinin önünde belirdi. Yazarın 
tüyleri diken diken olmu ştu, hafifçe titredi. Yine içinden bir ses, ya bir h ata 
yapıyorsun ya da Greg Carstairs'i özellikle yanıltı yorsun, diye fısıldadı. 
Shooter gerçekten tehlikeli bir adam. Bunu anlaman için Bump'ın ölüsünü görmene 
de gerek yoktu. Dün ö ğleden sonra. Shooter’ın gözlerine baktı ğın zaman anladın. 
O halde neden şimdi kovboylu ğa kalkı şıyorsun? 
Buna daha ba şka, kalın bir ses tehlikeli bir kesinlikle cevap ve rdi. Çünkü... 
Nedenleri var... Hepsi bu kadar. 
Đlk ses endi şeyle, yani ona bir zarar mı verecek? Mesele bununla  mı ilgili? 
Adamı tartaklamak niyetinde mi? 
Greg ku şkuyla, «Bu tarif civardaki çiftçilerin yarısına uyu yor,» dedi. 
Mort, «Onu tanımanı sa ğlayacak birkaç ayrıntı daha var,» diye belirtti. «B ir 
kere güneyli. Konu şmasından hemen anla şılıyor. Sonra geni ş kenarlı siyah bir 
şapka giyiyor. Fötr sanırım. Şapkanın tepesi yuvarlak. Quaker'ların şapkalarını 
andırıyor. Eski bir Ford stey şını var. Bin dokuz yüz altmı şlardan kalma. Mavi. 
Arabanın plakası Mississippi'den alınmı ş.» 
«Pekâlâ. Bu daha iyi. Ben bir soru ştururum. Adam buralardaysa, elbet bir bilen 
çıkar. Yılın bu mevsiminde di ğer eyaletlerin plakaları hemen dikkati çeker.» 
«Biliyorum.» Mort'un aklına ansızın ba şka bir şey daha geldi. « Đşe Tom 
Greenleaf'le konu şarak ba şlayabilirsin. Dün bu Shooter denen adamla göl yolun da 
konu şurken Tom jipiyle oradan geçti. Bize el salladı. Bi z de ona kar şılık 
verdik. Tom onu iyice görmü ş olmalı.» 
«Pekâlâ. Saat onda kahve için Bowie'ye u ğrarsam Tom'u da görebilirim.» 
Mort, «Adam o dükkâna da gitmi ş,» diye açıkladı. «Bunu biliyorum. Çünkü cep 
kitaplarının durdu ğu raflardan söz etti. Şu eski tarz raflardan.» 
«Onun izini bulursam ne yapayım?» 
Mort, «Hiçbir şey yapma,» dedi. «Ben seni bu gece ararım. Yarın ge ce buradaki 
eve dönmü ş olurum. Aslında Derry'de ne yapaca ğımı da bilmiyorum. Herhalde 
küllerin arasında dola şaca ğım.» 
«Ya Amy?» 
«Onun sevgilisi var.» Mort so ğuk bir tavırla konu şmamaya çalı şmıştı ama ba şarılı 
oldu ğunu da pek sanmıyordu. «Amy'nin bundan sonra ne yap aca ğına ikisi birlikte 
karar verecekler sanırım.» 
«Ah. Çok üzgünüm.» 
«Boşver.» Mort benzin pompalarına do ğru baktı. Delikanlı Buick'in deposunu 
doldurmu ş, şimdi arabanın ön camını temizliyordu. 
«O adamla yalnız ba şına konu şacaksın... Bunu gerçekten yapmak istedi ğinden emin 
misin?» 
Mort, «Evet,» dedi. «Öyle sanırım.» Sonra duraksadı . Aniden Greg'in kafasından 
geçenleri anladı. Greg büyük bir olasılıkla, siyah şapkalı köylüyü bulur ve Mort 
da bunun sonucu olarak yaralanırsa, beni sorumlu tu tarlar, diye dü şünüyordu. 



«Dinle, Greg. Ben adamla konu şaca ğım zaman, istiyorsan sen de gelebilirsin.» 
Greg rahatladı. «Evet. Öyle yapabilirim.» 
Mort, «Adam kanıt istiyor,» dedi. «Onun için bunu s ağlamalıyım.» 
«Ama elinde kanıt oldu ğunu söyledin ya.» 
«Evet ama adam sözümü kabul etmedi. Herhalde yakamı  bırakması için kanıtı gözüne 
sokmam gerekecek.» 
«Ya...» Greg dü şündü. «Adam gerçekten deli de ğil mi?» 
«Evet. Hem de nasıl!» 
«Pekâlâ. Onu bulmaya çalı şırım. Bu gece beni ara.» 
«Olur. Ve sa ğol, Greg.» 
«Bir şey de ğil. De ği şiklik, dinlenmek kadar iyidir.» 
«Evet, öyle derler.» 
Mort telefonu kapatarak arabasının yanına döndü. Be nzin istasyonunda çalı şan 
delikanlıya para verdi. Çocuk Mort'a çekingence gül ümsedi. «Acaba bana bir imza 
verir misiniz, Bay Rainey? Bende bütün kitaplarınız  var.» 
Mort yine Amy'yi hatırladı. Karısı imza meraklıları ndan ne kadar nefret ederdi! 
Hatta evliliklerinin sonlarına do ğru onun, beni seviyorsan bu insanların senden 
imza istemelerine neden bir son vermiyorsun, diye d üşündüğünü de sezmi şti. 
Mort delikanlının uzattı ğı kâ ğıdı imzalayarak arabasına bindi. Derry'e do ğru 
yola çıktı. 
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Mort Rainey menajeri, Herb Creekmore'a Augusta'dan telefon etti. Onun daha 
bürosunda olmayaca ğını biliyordu. Neyse ki Herb'i apartmanında yakalay abildi. 
«Merhaba, Herb,» dedi. «Sana Augusta'dan telefon ed iyorum. Bo şanmam kesinle şti. 
Derry'deki evim dün gece kül oldu. Delinin biri ked imi öldürdü. Ve burası buz 
gibi. Ne e ğlenceli de ğil mi?» 
Herb şaka yapıldı ğından ku şkulanan bir adamın ölçülü tavırlarıyla «Mort?» diye  
mırıldandı. 
Yazar, «Emrinizdeyim,» dedi. 
«Evine ne oldu dedin?» 
«Söyleyece ğim. Ama son defa. Gerekiyorsa not al. Çünkü donarak  bu telefona 
yapı şmadan arabama dönmek niyetindeyim.» John Shooter ve  onun suçlamasıyla 
başladı, Amy'yle bir gece önce yaptı ğı telefon konu şmasını anlatarak sona 
erdirdi. 
Herb, Derry'deki evde çok kalmı ş ve Mort'la Amy'nin bo şanmalarına da çok 
üzülmü ştü. Mort'a, «Sence evi Shooter mı yaktı?» diye sord u. «Tabii kedinin sen 
uyanmadan biraz önce öldürülmü ş olması önemli ama...» 
Mort, «Bu i şi Shooter yapmı ş olabilir,» dedi. «Bu olasılı ğı da gözönüne 
alıyorum. Ama evi yaktı ğına pek inanmıyorum. Đnsanın bir dergiyi ortadan 
kaldırmak için yirmi odalı bir evi yakması pek de a kıl alacak bir şey de ğil. 
Ancak... hikâyesini çaldı ğıma gerçekten inanıyor, Herb. Yani bu bakımdan hiçb ir 
kuşkusu yok. Ona kanıt gösterebilece ğimi söyledi ğimde, 'Haydi bakalım, beni 
biraz e ğlendir,' dermi ş gibi bir tavır takındı.» 
«Ama... yine de polise haber verdin de ğil mi?» 
Mort, «Evet,» dedi. «Onları bu sabah aradım.» Bu do ğru de ğildi ama tam bir yalan 
da sayılmazdı. Ne de olsa Greg'le konu şmuştu. Zarif kıyafetlerle New York'taki 
apartmanında oturan Herb'e, bu i şi kendi ba şına halledece ğini söylerse menajeri 
onu anlayamayacaktı. Đyi bir dosttu. Ama tam anlamıyla uygar bir kentliyd i. 
Herb rahatladı. «Bak, i şte bu iyi. Türlü derdin arasında bir de Mississippi 'li 
bir psikoyla u ğra şamazsın. Adamı bulurlarsa ne yapacaksın? Seni rahat sız etmekle 
mi suçlayacaksın?» 
Mort, «Onu bu oyunu bırakıp güneye dönmesi için ikn a etmeye çalı şaca ğım,» dedi. 
«Bunu nasıl yapacaksın?» 
«Senin yardımınla. Sende dosyam var de ğil mi?» 
«Evet ama...» 
«O dosyadan Ellery Queen'in dergisinin Haziran 1980  sayısını çıkarıp bana 
yollamanı istiyorum. 'Ekme Mevsimi' o sayıda çıkmı ştı. Bendeki dergi yangında 
kül oldu ğuna göre...» 
Herb sakin sakin, «Bende o dergiden yok,» diye açık ladı. 



«Yok mu?» Mort gözlerini kırpı ştırdı. Đşte bu aklına hiç gelmemi şti. «Neden?» 
«Çünkü ben 1980'de senin menajerin de ğildim. Senin için sattı ğım her şeyin en 
azından bir kopyası bende var. Ama 'Ekme Mevsimi' s enin sattı ğın hikâyelerden 
biri.» 
«Kahretsin!» 
Herb, «Üzgünüm,» dedi. «Ama istersen Ellery Queen d ergisine telefon edebilirim. 
Onlarda eski sayılar olmalı.» 
Mort minnetle, «Bunu yapar mısın?» diye sordu. «Çok  iyi olur.» 
«Bu konuyu hemen halledece ğim. Yalnız...» Herb durakladı. 
«Yalnız ne?» 
«Hikâyeyi eline alır almaz o adamın kar şısına yalnız ba şına dikilmeyece ğine söz 
vermelisin.» 
Mort hemen, «Söz veriyorum,» dedi. Yine yalan söylü yordu ama Greg onunla 
birlikte gelecekti ya! 
Herb, «Pekâlâ,» diye mırıldandı. Sonra da çekine çe kine sordu. «Amy'ye 
sevgilerimi göndermemin bir sakıncası yok ya?» 
«Tabii yok. Bunu ona söylerim.» 
«Đyi. Haydi, Mort, arabana bin de şu so ğuk rüzgârdan kurtul. Islı ğını buradan 
duyuyorum. Herhalde dondun.» 
«Neredeyse. Tekrar te şekkür ederim, Herb.» Mort telefonu kaparken suratın da 
düşünceli bir ifade vardı. Buick'te benzin olmadı ğını unutmu ştu. Ama bu önemli 
değildi. Ancak Herb Creekmore'un 1982'de menajerli ğini üzerine aldı ğını unutması 
önemli sayılırdı. Bir an, fazla baskı altındayım, d iye dü şündü. 
Kafasının derinliklerinde saklanan o kalın ses anid en, ya o hikâyenin çalınması, 
dedi. Belki bunu da unuttun. 
Mort gülerek arabasına gitti. Ya şamı boyunca Mississippi'ye bir kez bile 
gitmemi şti. Şu ara yazı yazamıyordu ama yine de hırsızlık etmeyi  dü şünmüyordu. 
Motoru çalı ştırırken kendi kendine, insanın kafası zaman zaman ne oyunlar 
oynamaya kalkı şıyor, dedi. 
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Mort Rainey, Amy ve Ted Milner'la Derry'deki evin k alıntılarının etrafında 
dola şırken acı gerçe ği iyice kavradı. Portland'lı Amy Dowd'la olan evlil i ği 
kesinlikle sona ermi şti. 
Marchman kahvesindeki kar şıla şmaları oldukça iyi geçmi şti. Amy ona sarılmı ştı. O 
da eski karısına. Ama Amy'yi dudaklarından öpece ği sırada kadın ustalıkla ba şını 
çevirmi şti. Mort'un dudakları yana ğına gelmi şti o zaman. 
Saçlarını yine fönletmi ş olan Ted Milner kö şedeki bir masaya oturmu ş onlara 
bakıyordu. Piposu elindeydi. Mort son üç yıl boyunc a gittikleri partilerde Ted'i 
hep bu pipoyla görmü ştü. Hatta, galiba daha olgun görünmek için pipo içi yor, 
diye dü şünmüştü. Şimdi de kendi kendine, kaç ya şında, diye sordu. Tam olarak 
kestiremiyorum. Ama Amy otuz altısında. Şık blucin ve gömlekler giymeye meraklı 
Ted ise karımdan en a şağı dört ya ş küçük olmalı. Acaba Amy on hatta be ş yıl 
sonra ba şının derde girece ğinin farkında mı? 
Sonra Mort, «Yeni bir şey var mı?» diye sordu. Amy olmadı ğını söyledi. Ve Ted 
konu şmaya ba şladı. Đngilizceyi hafif güneyli aksanıyla konu şuyordu. « Đtfaiye 
müdürüyle Derry Polis Merkezinden bir ba şkomiser bizimle yangın yerinde 
bulu şacak. Sana birkaç soru sormak istiyorlar, Mort.» 
«Đyi ya...» 
Birer kahve içtikten sonra yangın yerine gittiler. Mort, Amy'ye John Shooter'dan 
da, kediden de, dergiden de söz etmedi. 
Đtfaiye müdürüyle dedektif onları bekliyorlardı. Yaz ara daha çok dü şmanı olup 
olmadı ğını sordular. Mort'a kalsaydı John Shooter'dan hiç söz etmeyecekti. Ama 
Amy'nin bu konuyu açaca ğını biliyordu. O yüzden John Shooter'la ilk kez nas ıl 
kar şıla ştıklarını anlattı. 
Đtfaiye müdürü Wickersham, «Adam çok mu öfkeliydi?» dedi. 
«Evet.» 
Dedektif Bradley de, «Derry'e gelerek evinizi yakac ak kadar mı?» diye sordu. 
Yazar suçlunun Shooter olmadı ğından emindi. Ama onlara o deliyle aralarında 
geçenleri, kedinin ölümünü anlatmak istemiyordu. Te krar yalan söyleme vaktinin 



geldi ğine karar verdi. «Belki ba şlangıçta o kadar öfkeliydi. Ama iki hikâyenin 
birbirlerine çok benzedi ğini gördü ğüm zaman benimkinin yayın tarihine baktım.» 
Bradley, «Adamın hikâyesi hiç basılmamı ş mı?» dedi. 
«Hayır. Basılmadı ğından eminim. Sonra dün ona hikâyeyi ne zaman yazdı ğını 
sordum. '1982'de' dedi. Oysa benim hikâyem 1980'de yayınlanmı ştı. Anlayaca ğınız 
onu yakaladım.» 
Wickersham, «Onu yakaladı ğınızı siz de anlıyorsunuz, biz de Bay Rainey,» dedi . 
«Ama o anladı mı bakalım?» 
Mort ba şını salladı. «Evet. Tabii anladı.» 
Ted söze karı ştı. «Ne yaptı o zaman?» Mort ona hafif bir öfkeyle baktı. 
«Çıkıp gitti. ' Đnanılmayacak bir rastlantı gibi,' bir şeyler söyledi. Sonra 
peşinden birileri kovalıyormu ş gibi arabasına atlayarak uzakla ştı.» 
Bradley not defteriyle tükenmez kalemini çıkardı. « Arabası ne modeldi, Bay 
Rainey? Ya plakası?» 
Mort, «Araba Ford'du,» dedi. «Ama plaka konusunda s ize yardımcı olamayaca ğım 
için üzgünüm. Yalnız arabada Maine plakası olmadı ğından eminim...» Omzunu 
silkerek özür diliyormu ş gibi bir tavır takınmaya çalı ştı. Ama konu şmanın gidi şi 
onu kaygılandırmaya ba şlamı ştı. Çünkü herkese ba şka ba şka hikâyeler anlatmaya 
başlamı ştı. Çabucak ekledi. «Herhalde Shooter geldi ği yere gidiyor şimdi.» 
Başkomiser Bradley, «Herhalde,» dedi. «Ama ben bu ipuc unu izlemek niyetindeyim, 
Bay Rainey. Belki o adamı yanıldı ğına ikna ettiniz Ama bu onun yanınızdan dostça 
duygularla ayrıldı ğı anlamına gelmez. Belki de öfkeyle buraya geldi ve  evi 
yaktı. Sırf size kızdı ğı için. Sizce bu mümkün de ğil mi?» 
Mort, hayır, de ğil, diye dü şündü. Evi yakmak isteseydi, Bump'ı Derry'e do ğru 
yola çıkmadan önce öldürürdü. Ne de olsa o geri dön meden uyanabilirdim. Kediyi 
daha önce öldürseydi kan kurumu ş, Bump'ın vücudu katıla şmış olurdu. Ama böyle 
olmadı. Ancak bunu söylemem de imkânsız. Đstesem bile yapamam. Bir kere Bump'in 
öldürüldü ğünü bu kadar süre neden sakladı ğımı merak ederler. Herhalde deli 
oldu ğumdan da ku şkulanırlar. 
Sonra, «Herhalde...» dedi. «Ama ben o adamla kar şıla ştım. Bana ev yakacak bir 
tipmi ş gibi gelmedi.» 
Wickersham, «Ev yakacak ya da yakmayacak bir tip yo ktur, Bay Rainey,» dedi. 
«Türlü tipte kundakçı vardır. Bana inanın.» 
«Eh...» 
Bradley elinde not defteri bekliyordu. «Mümkünse ba na araba konusunda biraz daha 
bilgi verin. Eyalet polisine durumu bildirece ğim.» 
Mort birdenbire biraz daha yalan söylemeye karar ve rdi. «Dört kapılı bir 
arabaydı. Bu kesin.» 
«Evet. Dört kapılı bir Ford. Yılı?» 
«Galiba bin dokuz yüz yetmi ş modeliydi. Plaka açık renkti. Florida plakası 
olabilir. Tabii bu bakımdan yemin edemem ama öyle s anıyorum.» 
«Tamam. Ya adam?» 
«Orta boyluydu. Sarı şındı. Gözlüklüydü. Vaktiyle John Lennon'un taktı ğı tipte 
yuvarlak, tel çerçeveli bir gözlük takmı ştı.» 
Amy birden atıldı. «Bana şapkası oldu ğunu söylemedin mi?» Mort di şlerini 
sıkarken hafif bir çatırtı oldu. Ama sonra nazik na zik, «Evet,» dedi. «Do ğru. 
Bunu unutmu şum. Koyu gri ya da siyah bir şapka. Daha çok kasketi andırıyordu.» 
«Pekâlâ.» Bradley defterini kapattı. «Bu da bir ba şlangıç sayılır.» Mort sordu. 
«Bazı gençler e ğlenmek için evi yakmı ş olamazlar mı?» 
Wickersham ba şını salladı. «Olabilir. Ama di ğer olasılıkları da gözönüne 
almalıyız.» 
Ted, «Bilmek istedi ğiniz ba şka bir şey var mı?» diyerek kolunu Amy'nin omzuna 
attı. 
Wickersham'la Bradley birbirlerine baktılar. Sonra başkomiser, «Sanmıyorum,» 
dedi. «Hiç olmazsa şimdilik.» 
Ted, «Bunu şu nedenle sordum,» diye açıkladı. «Amy'yle Mort'un sigorta 
müfetti şiyle konu şmaları gerekecek. Belki ana şirket de bir ara ştırmacı 
gönderecek.» 
Genç adamın güneyli aksanı gitgide Mort'un sinirine  dokunuyordu. 



Đtfaiye müdürüyle ba şkomiser, Amy ve Mort'un ellerini sıkarak olaya çok 
üzüldüklerini belirttiler. Sonra üçünü yangın yerin de bırakarak oradan 
ayrıldılar. 
Mort birdenbire, «Bütün bu olanlar yüzünden çok üzg ünüm, Amy,» dedi. Kadın ona 
şaşkınlıkla baktı. Sesindeki bir şey onu şaşırtmı ştı. Belki de bu sadece 
içtenlikti. Yazar ekledi. «Bütün bu olanlar için. G erçekten üzgünüm.» 
Amy usulca, «Ben de öyle,» diyerek onun eline dokun du. 
Ted ciddi ciddi, «Ben de öyle,» diye atıldı ve Amy de ona döndü. Mort o anda bu 
adamı memnunlukla bo ğabilirdi. Gözleri yuvalarından u ğrayarak optik 
kordonlarının ucunda sallanıncaya kadar bo ğazını sıkabilirdi. 
Şimdi evin batı tarafından soka ğa do ğru yürüyorlardı. Evle Mort'un çalı şma 
odasının yaptı ğı dik açı buradaydı. Biraz ileride de Amy'nin çiçek  bahçesi 
vardı. Mort aniden duraksadı. Hikâyeleri hatırlamı ştı. O hikâyeyi. Ondan, «Ekme 
Mevsimi» diye de söz edilebilirdi. «Gizli Pencere, Gizli Bahçe,» diye de. Ama 
aslında bunlar birbirinin aynıydı. Mort ba şını kaldırdı. Artık mavi gökyüzünden 
başka görülecek bir şey yoktu. Ama, dün geceki yangından önce burada bir  pencere 
vardı, diye dü şünüyordu. Çama şırlı ğın yanındaki küçük odanın penceresi. Amy 
orada hesaplara bakar, günlük defterine bir şeyler yazar ve gerekli yerlere 
telefon ederdi. Birden karısının sesini duyar gibi oldu. Evdeki en güzel oda bu. 
Hiç olmazsa benim için. Çünkü oraya hemen hemen ben den ba şka hiç kimse girmiyor. 
Odanın gizli bir penceresi var... gizli bir bahçeye  bakıyor. 
«Mort?» Konu şan Amy'ydi. Yazar bir an kar şılık veremedi. Hafızasındaki sesle 
şimdiki birbirine karı şmıştı. Yoksa çıldırmaya mı ba şlıyordu? Kadın ısrar etti. 
«Mort? Đyi misin?» Sinirli sinirli kolunu çeki ştiriyordu. 
«Evet.» Mort bir an durdu, sonra da çabucak ekledi.  «Hayır. Do ğrusunu istersen 
biraz hasta gibiyim.» 
Ted, «Belki kahvaltı dokundu,» diye fikrini açıklad ı. Amy dönüp ona baktı. Bu 
bakı ş Mort'u biraz olsun rahatlatmı ştı. Çünkü hiç de dostça bir bakı ş de ğildi 
bu. 
Kadın biraz kızgınlıkla, «Kahvaltı neden dokunsun?»  diye söylendi. Sonra da 
yangın yerini i şaret etti. «Neden bu. Buradan hemen gidelim.» 
Ted, «Sigortacılar ö ğleyin gelecekler,» diye hatırlattı. 
Amy, «Eh, daha bir saatten fazla zamanımız var.» de di. «Senin evine gidelim, 
Ted. Ben de kendimi o kadar iyi hissetmiyorum. Bira z oturmak istiyorum.» 
«Pekâlâ.» Ted, bana öyle ba ğırman gerekmezdi, dercesine hafif bir sitemle 
konu şmuştu. Bu da Mort'un ho şuna gitti. O yüzden de hiç itiraz etmeden 
di ğerleriyle birlikte Ted Milner'ın evine gitti. 
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Mort, Amy'yle Ted'in ne dü şündüklerini bilmiyordu. Ama kendisi ne dü şündüğünün 
farkındaydı. Çıldırıyor muyum? Yoksa aklım ba şımda mı? Tabii ba şımda. Amy oda 
hakkında böyle söylediydi. Ama Shooter nereden bili yordu? Galiba bunu ona sormam 
gerekecek. Ona, 'O hikâyenin adını nereden buldun?'  diyece ğim. 
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Mort, Ted'in uzattı ğı kahveyi almayarak onun yerine bir gazoz içti. Böy lece 
midesi biraz yatı şmıştı. 
Amy ona, «Geceyi Derry'de mi geçireceksin?» diye so rdu. 
«Hayır. Sigortacılarla i şimiz biter bitmez geri dönece ğim. Bir sorun çıkarsa 
beni arayabilirler. Ya da sen telefon edersin.» Amy 'ye gülümsedi. 
Kadın da gülerek onun eline dokundu. Bu Ted'in hiç hoşuna gitmedi. Ka şlarını 
çatarak pencereden baktı ve piposuyla oynamaya ba şladı. 
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Konuşmayı, evi sigortalayan Don Strick'in bürosunda yapt ılar. Birle şik Sigorta 
Şirketinin müfetti şlerinden Fred Evans adlı biri de bu görü şmeye katıldı. Yangın 
konusunda uzmandı. Evans bir gece önce elinde fener le evin kalıntılarını iyice 
incelemi şti. 



Mort, Evans'tan oldukça ho şlanmı ştı. Adam yazarla eski karısının u ğradıkları 
kayıptan dolayı gerçekten üzülmü ş gibiydi. Evans, Wickersham ve Bradley'in 
sorularını tekrarladı ama daha anlayı şlı bir tavırla. Ayrıntıların üzerinde de 
onlardan daha fazla durdu. Mort, bir evi yakmaya ka rar verirsem, diye dü şündü. 
Onu bu şirkete kesinlikle sigorta ettirmem. Ya da Evans eme kli oluncaya kadar 
beklerim. 
Evans soruları sona erdi ğinde Mort'la Amy'ye gülümsedi. «Çok yardımcı oldunu z. 
Đkinize de tekrar te şekkür etmek istiyorum. Hem dü şünerek cevap verdiniz, hem de 
bana nezaketle davrandınız. Pek çok olayda insanlar  'Sigorta Müfetti şi' 
sözcüklerini duyar duymaz sinirlenirler. Tabii aslı nda zaten sarsılmı şlardır. 
Haklı olarak. Ama ço ğu zaman müfetti ş gönderilmesinin bir suçlama oldu ğunu 
sanırlar. Şirketin evlerini onların yaktı ğından ku şkulandı ğını dü şünürler.» 
Amy, «Siz de bize çok iyi davrandınız,» dedi. Ted b aşını öyle hızlı salladı ki, 
onu gören bir kukla oldu ğunu sanırdı. 
Evans, «Bundan sonra yapaca ğımız i ş biraz zor,» diyerek ba şıyla Strick'e i şaret 
etti. O da çekmecesini açarak bir kâ ğıt çıkardı. Müfetti ş konu şmasını sürdürdü. 
«Bu tür ciddi yangınlarda mü şterilerimize e şyalarının bir listesini de 
gösteririz. Bunu okur ve e şyaların hâlâ onlara ait oldu ğuna dair imza verirler. 
Tabii e şyaların yangın sırasında hâlâ evde oldu ğuna da yemin ederler.» Evans 
yumru ğunu a ğzına götürerek hafifçe öksürdü. «Anladı ğıma göre geçenlerde bir ev 
ayırımı olmu ş.» 
Mort açık açık, «Biz bo şandık,» dedi. «Ben Tashmore Gölü kıyısındaki yazlık  
evimizde oturuyorum. Aslında oraya sadece yazları g iderdik. Ama evde kalorifer 
var. So ğuk' aylarda da rahatça oturulabilecek bir yer. Ne y azık ki e şyalarımın 
çoğunu buradaki evden oraya ta şımamı ştım henüz.» 
Don Strick anlayı şla ba şını salladı. Ted ayak ayak üstüne atarak yine pipos uyla 
oynamaya ba şladı. Çok sıkıldı ğını belli etmemeye çalı şıyordu. 
Evans listeyi Amy'ye uzattı. «Bunu iyice inceleyin.  Tabii sizin için pek de ho ş 
bir şey de ğil.» 
Ted hemen merakla ba şını uzattı. Amy de listeyi biraz ona do ğru çevirdi. Di ğer 
yanında oturan Mort uzandı. Listeyi kendine do ğru çekti. Ted'e, «Sence bir 
sakıncası var mı?» diye sordu. Öfkelenmi şti. Gerçekten öfkelenmi şti. Sesinden de 
anla şılıyordu. 
Amy «Mort...» dedi.. 
Yazar ona baktı. «Bir sorun çıkaracak de ğilim. Ama bunlar bizim e şyalarımızdı, 
Amy. Bizim.» 
Ted öfkeyle, «Bence...» diye ba şladı. 
«Hayır. Bay Rainey çok haklı, Bay Milner.» Evans ol dukça uysal konu şmuştu ama 
Mort bu tavrın aldatıcı olabilece ğini dü şünüyordu. «Yasalara göre bu listeye 
bakmamanız gerekiyor. Tabii kimse itiraz etmedi ği takdirde biz de bu yasayı 
görmezlikten gelebiliyoruz... Ama Bay Rainey'nin bu nu istemedi ği anla şılıyor.» 
Mort, «Evet, çok do ğru,» dedi. «Bay Rainey bunu gerçekten istemiyor.» 
Amy mutsuzca, yalvarır gibi Ted'e döndü. Yazar onun  birtakım pozlar takınaca ğını 
sandı, ama Ted di ğerlerine hiç aldırmayarak kadına gülümsedi. «Dola şmamın bir 
yararı olur mu dersin?» 
«Bunu yapar mısın? Belki böylece bu gergin hava bir az olsun yumu şar...» 
Ted, «Tabii,» diyerek Amy'yi yana ğından öptü. Mort o zaman bir şeyi daha anladı. 
Bu genç adam karısına â şıktı. Yazar nedense Amy'nin Ted için bir oyuncak 
oldu ğuna ve çok yakında ondan bıkaca ğına inanmaya ba şlamı ştı. Ama aslında bu 
eski karısının karakterine hiç uymuyordu. Amy insan ların nasıl olduklarını 
sezerdi... ve kendine de saygısı vardı. 
Ted kalkarak odadan çıktı. Amy, Mort'a sitemle bakt ı. «Memnun oldun mu?» 
Yazar, «Galiba...» dedi. «Dinle, Amy... belki gerek ti ği gibi davranamadım. Ama 
kötü bir niyetim yoktu. Yıllar boyunca seninle çok şeyi payla ştık. Yanılmıyorsam 
bu payla şaca ğımız son şey. Ve sadece ikimize ait. Tamam mı?» 
Strick rahatsız olmu ştu. Ama Fred Evans de ğil. Merakla bir Amy'ye bakıyordu, bir 
Mort'a. 
Amy alçak sesle, «Tamam...» diye mırıldandı. Mort o nun eline hafifçe dokundu. 
Kadın da gülümsedi. Mort sıkıntıyla, hiç gülümsemem esinden daha iyi sayılır, 
diye dü şündü. 



Đskemlesini eski karısının yanına çekti. Birlikte li steyi incelemeye ba şladılar. 
Mort her şeyin yanıp kül oldu ğuna hâlâ inanamıyordu. 
Bir ara Evans'a dönerek, « Şaraplar bile mahvolmu ş,» dedi. «Onlar bile.» 
Evans ona baktı. Yüzünde Mort'un yorumlayamadı ğı bir ifade belirmi şti. « Şarap 
mahzeni yanmamı ş. Çünkü bodrumdaki depoda çok az yakıt varmı ş. Patlama da 
olmamı ş. Ama içerisi çok ısındı ğından şarap şi şelerinin ço ğu patlamı ş... Geriye 
birkaç şi şe kalmı ş... Ben şaraptan pek anlamam ama içilecek durumda oldukların ı 
sanmıyorum. Ama belki yanılıyorum.» 
«Yanılmıyorsunuz...» Amy'nin yana ğından bir damla gözya şı süzüldü. Dalgın dalgın 
sildi. 
Mort'la Amy bu i şi on dakika sonra bitirmi şlerdi. Gerekli yerleri imzaladılar. 
Strick tanıklık etti. Ted Milner de bir dakika sonr a içeri girdi. 
Mort, Evans'a, «Ba şka bir şey var mı?» diye sordu. 
«Şimdilik yok. Ama ilerde olabilir. Tashmore'daki tel efon numaranız rehberde yok 
değil mi?» 
«Yok.» Mort telefon numarasını verdi. «Size yardım edebilece ğimi dü şünürseniz, 
lütfen beni arayın.» 
«Ararım.» Evans aya ğa kalkarak elini uzattı. «Bu her zaman kötü bir i ştir. 
Đkiniz buna katlanmak zorunda kaldı ğınız için üzgünüm.» 
El sıkı ştılar. Dı şarı çıktıklarında Ted, Mort'a dönüp birlikte yemek yemeyi 
isteyip istemedi ğini sordu. 
Ama yazar ba şını salladı. «Eve dönmek istiyorum. Çalı şıp, olanları bir süre için 
unutmayı deneyece ğim.» 
Amy'nin fikrini de ği ştirmesi için onu zorlayaca ğını sanıyordu. Ama öyle olmadı. 
Kadın, «Arabayı dikkatle sür,» diyerek duda ğının yanına bir Öpücük kondurdu. 
«Geldi ğin ve... her bakımdan mantıklı davrandı ğın için te şekkür ederim.» 
«Senin için yapabilece ğim bir şey var mı, Amy?» 
Kadın hafifçe gülümseyerek, «Hayır,» dercesine ba şını salladı ve Ted'in elini 
tuttu. Bu davranı şının ne anlama geldi ği açıktı. 
Ağır a ğır Mort'un Buick'ine do ğru gittiler. 
Ted, «Orada rahatın yerinde mi?» diye sordu. « Đhtiyacın olan bir şey var mı?» 
Mort yine onun güneyli aksanını dü şündü. Bu da yine bir rastlantıydı. 
Mort arabanın kapısını açarak cebinden anahtarların ı çıkardı. «Aklıma hiçbir şey 
gelmiyor... Sahi Ted, sen nerelisin? Herhalde daha önce bana bundan söz ettiniz 
ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Mississippi'li miydin?» 
Ted ne şeyle güldü. «Ben oradan çok uzaklarda bir yerde do ğdum, Mort. 
Tennessee'de. Shooter's Knob adlı küçük bir kasabad a.» 
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Mort, Tashmore Gölüne dönerken direksiyonu sıkıca k avramı ştı. Gövdesi dimdikti. 
Gözlerini yoldan ayırmıyordu. Eve geldi ğinde saat dört buçuk olmu ştu. 
Pek çok rastlantı... diye dü şünüyordu. Bir adamın deli ya da dolandırıcı 
oldu ğunu kanıtlamam için gerekli dergi yandı. Hem de tam  ona ihtiyacım oldu ğu 
sırada. Eski karımın â şı ğı Shooter's Knob adlı bir yerden. Ve o delinin takm a 
adı da Shooter. 
Bütün bunlar rastlantı olabilir mi? 
Teknik bakımdan mümkün. 
Bütün bunların rastlantı oldu ğuna Đnanıyor muyum? 
Hayır. 
O halde çıldırmaya ba şladı ğına mı inanıyorsun? 
Hayır! Buna da inanmıyorum. Hiç olmazsa şimdilik. 
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Mort anahtarı kapının kilidine sokaca ğı sırada aniden durakladı. Elini tokma ğa 
atarken kapının açılaca ğından emindi. Shooter buradaymı ş... Belki de hâlâ 
burada... Ama kapı açılmadı. Pekâlâ, pekâlâ... Önem li de ğil... Hafifçe gülerek 
anahtarla kapıyı açtı. Ev çok sessizdi. Ama bunun b oş evlere özgü o derin 
sessizlik oldu ğunu da sanmıyordu. 



Oturma odasının ortasında durup, «Neredesin, Shoote r?» diye ba ğırdı. «Yukarıda 
mısın?» 
Kar şılık veren olmadı. 
«Beni delirtmeye çalı ştı ğını biliyorum! Ama bir i şe yaramayacak!» 
Altı yıl kadar önce oturma odasındaki büyük şömineyi kapattırarak önüne bir soba 
kurmu şlardı. Mort oraya do ğru giderek küre ği kaptı. Bir an dü şündü. Sonra küre ği 
bırakarak demir şi şi aldı. A ğır a ğır ilerleyerek merdivenlerden yukarı çıkmaya 
başladı. «Burada oldu ğunu biliyorum. Beni çıldırtmaya çalı ştı ğının da 
farkındayım. Bilmedi ğim tek şey bunun nedeni. Seni buldu ğum zaman bana bunu 
açıklayacaksın!» Đkinci katın sahanlı ğında durdu. Kalbi hızla çarpıyor, terler 
yüzünden akıyordu. Sonra banyodan gelen hafif gürül tüyü duydu. Shooter, banyoda! 
Küvetin yanında duruyor sanırım. Elinde de bir şey olmalı... Hayır, tabanca 
değil. Bump'ı nasıl öldürdü ğünü unutmadım. Herhalde elinde bir çekiçle beni 
bekliyor. Shooter bir an gözlerinin önünde belirdi.  Çekici havaya kaldırmı ş onu 
bekliyordu. 
Mort usul usul yakla ştı ve banyonun kapısını açtı ğı gibi içeri daldı. 
Đşte dü şmanı oradaydı. Dudakları gerilmi ş, di şleri ortaya çıkmı ştı. Elini havaya 
kaldırmı ştı. Ve onun da parmaklarının arasında demir bir şi ş vardı. Mort çubu ğu 
indirirken ıslı ğa benzer bir ses çıktı. Aynı anda kar şısındaki delinin kendisi 
oldu ğunu anladı. Demir çubuk, muslu ğun yukarısındaki aynayı paramparça etmi şti, 
ilaç dolabı lavaboya yuvarlandı. 
Mort, «Kahrolasıca aynayı öldürdüm!» diye haykırdı.  Tam çubu ğu ataca ğı sırada 
bir şey küvetin içinde kımıldandı. Mort gülerek o tarafa  saldırdı. Sonra da 
çubu ğu a ğır a ğır indirdi. Çubu ğu atmak istiyor ama parmaklarını açamıyordu. 
Sonra di ğer elinin yardımıyla bu i şi ba şardı. Küvetin içinde deli gibi sa ğa sola 
koşan tarla faresine, «Zavallı yaratık...» dedi. «Çok korkmu şsun...» Sesi 
kendisininkine hiç benzemiyordu. Đfadesiz, bo ğuk ve garip bir sesti. Dönüp 
banyodan çıktı. 
Şimdi sadece a şağıya inip kanepede yatmak istiyordu. Dünyada hiçbir şeyi bu 
kadar arzu etmemi şti. 
 
24 
 
Mort telefonun sesiyle uyandı. Karanlık basmak üzer eydi. A ğır a ğır telefona 
doğru gitti. Sa ğ kolu a ğrıyordu. Sırtı da öyle O çubu ğu çok hızlı mı salladım? 
Pani ğe mi kapılmı ştım? 
Kimin aradı ğını dü şünme zahmetine katlanmayarak telefonu açtı. «Alo?» 
Kar şıdaki, «E, nasılsın bakalım, Bay Rainey?» dedi. Mor t irkildi. Alıcıyı, onu 
sokacak bir yılanmı ş gibi kula ğından biraz uzakla ştırdı. 
Sonra a ğır a ğır tekrar yakla ştırarak, «Çok iyiyim, Shooter,» diye kar şılık 
verdi. A ğzı iyice kurumu ştu. «Ya sen?» 
«Ben fena sayılmam. Ama senin gerçekten iyi oldu ğunu sanmıyorum. Ba şka birinin 
yazısını çalmak şimdiye dek seni hiç rahatsız etmemi ş anla şılan. Ama 
yakalanmak... canını fena halde sıkıyor sanırım.» 
«Sen neden söz ediyorsun?» 
Shooter’ın sesinde hafif bir ne şe vardı. «Radyoda haberleri dinlerken birinin 
evini yaktı ğını ö ğrendim. Öbür evini. Sonra buraya döndü ğün zaman kriz geçirdin 
sanırım... Ba ğırıp ça ğırdın... E şyalara vurdun... Ho ş, belki de senin gibi 
başarılı yazarlar her şey istedikleri gibi gitmedi ğinde böyle huysuzla şıyorlar. 
Bu da öyle olmasın?» 
Mort, Tanrım, diye dü şündü. Buradaymı ş... Evdeymi ş. Sonra telefona, «Hikâyemin 
yayınlandı ğı dergiyi buraya yolluyorlar,» dedi. «O geldikten s onra yakamı 
bırakacak mısın?» 
Shooter alayla, «Öyle bir dergi yok ki,» diye kar şılık verdi. «Biz bunu 
biliyoruz. Sen ve ben. 1980 tarihli bir dergi. Bu n asıl olur? Ben çaldı ğın o 
hikâyeyi 1982'de yazdım.» 
«Kahretsin! Ben senin hikâyeni çal...» 
Shooter, «Evinin yandı ğını duyunca,» dedi. «Gidip bir gazete aldım. Evinin  
kalıntılarının foto ğrafı vardı. Ev yerle bir olmu ş. Gazeteye karının resmini de 
basmı şlardı.» Uzun bir sessizlik oldu. Sonra deli ekledi.  «Karın çok güzel. 



Senin gibi çirkin bir herif öyle güzel bir kadınla evlenmeyi nasıl ba şardı, Bay 
Rainey?» 
Mort homurdandı. «Biz bo şandık. Ben bunu sana söyledim. Belki de karım sonun da 
ne kadar çirkin oldu ğumu farketti. Neden Amy'yi bu i şe karı ştırıyorsun? Bu 
seninle benim aramda.» 
Shooter, «Seninle benim aramda öyle mi?» diye sordu . «O halde benden kimseye söz 
etmedin.» 
«Sen ne istiyorsun? Bunu söyle. Kahretsin! Ne istiy orsun sen be adam?» 
«Buraya geli şimin ikinci nedenini ö ğrenmek istiyorsun, öyle mi?» 
«Evet!» 
Shooter sakin sakin, «Benim için bir hikâye yazmanı  istiyorum,» dedi. «Bir 
hikâye yazıp üzerine adımı koymanı sonra onu bana v ermeni istiyorum. Bana bunu 
borçlusun. Do ğru do ğrudur, haklı da haklı.» 
Mort müthi ş bir öfkeyle sarsıldı. Sadece, DEMEK MESELE BU, diy e dü şünebildi. 
DEMEK MESELE BU? DEMEK MESELE BU? 
Shooter a ğır a ğır, kelimeleri yaya yaya, «Orada mısın, Bay Rainey? » dedi. 
Mort öfkeden iyice bo ğukla şmış bir sesle, «Senin için yazaca ğım bir tek şey 
var,» diye yanıt verdi. «O da ölüm fermanın. Yakamı  bırakmazsan seni 
gebertece ğim!» 
«Büyük sözler bunlar, arkada ş.» Shooter geri zekâlı bir çocu ğa basit bir 
problemi anlatmaya çalı şıyormu ş gibi sabırla konu şuyordu. «Çünkü sana zarar 
veremeyece ğimi biliyorsun. Köpe ğimi ya da arabamı çalmı ş olsaydın, ben de 
kar şılı ğında senin köpe ğini ya da arabanı alırdım. Bunu kedinin boynunu kır dı ğım 
gibi kolaylıkla yapardım. Beni engellemeye kalkı şırsan da canını iyice yakardım. 
Ama bu durum farklı. Çünkü benim istediklerim senin  kafanın içinde. Sanki bir 
kasaya kilitlenmi ş gibi. Fakat kasanın kapa ğını dinamitle uçuramam. Arkasını 
asetilen lambasıyla eritemem. Kasayı açmak için onu n şifresini ö ğrenmem gerekir. 
Öyle de ğil mi?» 
Mort, «Neden söz etti ğini bilmiyorum,» dedi. «Senin için de ğil bir hikâye, bir 
satır bile yazmam. Arkada ş.» 
«Mümkün oldu ğunca karını bu i şe karı ştırmamaya çalı şaca ğım.» Delinin sesi 
düşünceliydi. «Ama galiba beni buna zorlayacaksın.» 
Mort'un a ğzı büsbütün kurumu ştu. Alev alev yanan dili sanki cama dönü ştü. «Ne... 
Sen ne...» 
Shooter, «O budalaca uykularının birinden kalktı ğın zaman,» dedi. «Amy'nin çöp 
dolabına çivilenmi ş oldu ğunu görmek ister misin? Ya da bir sabah radyoyu 
açtı ğında karının garajdaki elektrikli testereye yenildi ğini duymak? Yoksa garaj 
da mı yandı?» 
Mort, «Sözlerine dikkat et...» diye fısıldadı. Đrile şmiş gözleri korku ve öfke 
yaşları yüzünden yanmaya ba şlamı ştı. 
«Bu konuyu dü şünmek için daha iki günün var. Ben senin yerinde ol saydım, iyice 
düşünürdüm, Bay Rainey. iyice, iyice. Ve bu konuyu ba şkalarına açmaman da bence 
daha iyi olur. Bu, fırtınada a ğaç altında durup yıldırımı üzerine çekmeye 
benzer. Bo şanmış ol olma, o kadına kar şı hâlâ bazı duygular besliyorsun sanırım. 
Artık biraz olgunla şmanın zamanı geldi. Bu i şten yakanı sıyıramayacaksın! Bunu 
hâlâ anlamadın mı? Ben senin ne yaptı ğını biliyorum! Ve benim olan şeyi elime 
geçirmedikçe bu i şin pe şini bırakmayaca ğım!» 
Mort haykırdı. «Sen çıldırmı şsın!» 
Shooter, « Đyi geceler, Bay Rainey,» diyerek telefonu kapattı. 
Bir yazarı zorlayarak ona kısa bir hikâye yazdırmay a çalı şmaz, gidip banka filan 
soyardı. 
Birden durakladı. «Hiç olmazsa o hikâyeyi çalmadı ğımı» dedim. Ne anlama geliyor 
bu? Ne demek, «hiç olmazsa o hikâyeyi»? Yani ben da ha önce bir ba şkasının 
hikâyesini mi çaldım? Hayır, asla! Ben hiçbir zaman  böyle bir şey yapmadım! 
Asla!» 
Mort yüksek sesle «Asla,» diye yineleyerek çalı şma odasına gitti. Sava ş alanına 
yakla şan bir cengâver gibi ba şını dikle ştirerek gözlerini açmı ştı. Bir saat 
masasının ba şında oturdu ama bir tek kelime bile yazamadı. 
 
25 
 



Mort bir süre oldu ğu yerde donakaldı. Sonra telefonu kaparak fırlataca k oldu. 
Ama neyse ki tam zamanında kendine hakim oldu. Sonr a menajeri Herb Creekmore'un 
evini arayarak dergiyi sordu. 
Herb, «Her şey yolunda,» dedi. «Derginin o sayısını Pennsylvani a'daki Abone 
Merkezinden yollayacaklar. Federal ekspresle hem de . Artık endi şelenme, 
arkada ş.» 
Arkada ş? 
Mort öyle müthi ş bir korku ve deh şet duydu ki, az kalsın avaz avaz ba ğıracaktı. 
Menajeri Shooter’ın kullandı ğı kelimeyi söylemi şti. Sesi de onunki gibi miydi 
ne? Ah, hayır. Herb her zamanki gibi John Wayne'in taklidini yapıyordu. O 
sözcü ğü kullanması da sadece bir rastlantıydı. 
Bir rastlantı mı? Pekâlâ. Tamam. Bu bir sorun de ğil. 
Mort telefonu kapattıktan sonra a ğır a ğır oturma odasına döndü. Đnsan karanlıkta 
yalnızken aklına türlü şey geliyor. Shooter'ın do ğaüstü bir yaratık oldu ğuna 
inanmıyorum. Ya da bir süper-suçlu oldu ğuna. Do ğaüstü bir yaratık olsaydı Morton 
Rainey'nin hırsızlık etmedi ğini de bilirdi. Hiç olmazsa o hikâyeyi 
çalmadı ğını... Süper bir suçlu olsaydı 
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Bu ba şarısızlık Mort'un, yemek yiyece ğime içsem daha iyi olur, diye dü şünmesine 
yol açtı. Suyla karı şık ikinci viskisini içerken telefon çaldı. Arayan G reg'di. 
«Dinle, Mort, sonunda bugün ak şama do ğru Tom Greenleaf'i yakalayabildim.» 
Yazara, Greg biraz garip bir tavırla ve ölçülü konu şuyormu ş gibi geldi. Bekçi 
ekledi. «O ve Sonny Trotts, Metodist Kilisesinin to plantı salonunu 
boyuyorlardı.» 
«Ya? Ona dostumdan söz ettin mi?» 
«Evet, ettim.» Greg büsbütün ölçülü bir tavır takın mıştı. 
«Ee?» 
Kısa bir sessizlik oldu. Sonra eski hippi, «Tom gün leri birbirine karı ştırdı ğını 
söyledi,» dedi. 
«Günleri birbirine karı ştırdı ğımı mı?.. Ne demek istiyorsun?» 
Greg özür diler gibi, « Şey...» diye mırıldandı. «Tom, dün ö ğleden sonra göl 
yolundan geçmi ş. Seni de görmü ş. O sana el sallamı ş, sen de ona. Ama, Mort...» 
«Ne?» Ama Greg'in ne söyleyece ğini tahmin edebiliyordu. Greg cümlesini 
tamamladı. «... Tom senin yalnız oldu ğunu söylüyor.» 
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Mort uzun bir an bir şey söyleyemedi. Konu şacak halde de ğildi. Greg de bir şey 
söylemiyordu. Böylece dü şünecek zaman bulabildi. Tabii Tom Greenleaf genç bi r 
delikanlı sayılmazdı. Ama bunak da de ğildi, 
Mort sonunda usulca, «Tanrım...» diye fısıldadı. Bi raz sersemlemi şti. 
Greg saygıyla, «Bana kalırsa,» dedi. «Günleri karı ştıran Tom. Bildi ğin gibi o 
artık...» 
Yazar onun sözlerini tamamladı. «... bir delikanlı değil. Bunu ben de biliyorum. 
Ama Tashmore'da yabancıları Tom'dan daha çabuk fark eden biri varsa, ben onu 
tanımıyorum. O bütün ya şamı boyunca yabancıları hatırlayıp durdu. Buradaki 
evleri bekleyen ve onarım yapan kimseler böyledir. Sen de aynı fikirde de ğil 
misin, Greg?» Bir an durdu, sonra da dayanamayarak bağırdı. «Tom bize baktı. 
Đkimizi de gördü.» 
Greg şaka yapıyormu ş gibi bir tavır takınarak dikkatle, «O adamı rüyand a 
görmedi ğinden emin misin, Mort?» diye sordu. 
Yazar a ğır a ğır, «Bunu şu ana kadar aklıma bile getirmedim,» dedi. «E ğer bütün 
bunlar olmadıysa ama ben etrafta ko şuşarak herkese bu olaylardan söz 
ediyorsam... o zaman çıldırdı ğım anla şılır!» 
Greg tela şla, «Ben hiç de böyle dü şünmüyorum,» dedi. 
Mort, «Ben dü şünüyorum,» diye açıkladı. Bir yandan da kendi kendi ne, belki de 
Shooter'ın aslında istedi ği bu, dedi. Herkesin çıldırdı ğımı sanmasını istiyor. 
Ve tabii sonunda delirmemi. 



Ah, evet. Do ğru. Bu i şi yapmak için de ihtiyar Tom Greenteaf'le birlikte 
çalı şıyor. Hatta belki de Derry'e gidip evi yakan Tom'du . Shooter burada kaldı 
ve kediyi öldürdü. Öyle de ğil mi? 
Şimdi bunu bir dü şün. Đyice DÜ ŞÜN! Tom, Derry'de miydi? GERÇEKTEN orada mıydı? 
Ve Mort bu konuyu dü şündü. Hayatında hiçbir şeyi böyle etraflıca dü şünmemişti. 
Mayısta o gün Amy'yle Ted'i yatakta yakaladıktan so nra bile kafasını bu kadar 
yormamı ştı. John Shooter bir sanrı mıydı? 
Mort, Shooter'ın kendisini ne büyük bir hızla yakal ayarak arabanın yanına 
dayadı ğını anımsadı. 
«Greg?» 
«Buradayım, Mort.» 
«Tom arabayı da mı görmemi ş? Mississippi plakalı eski stey şını?» 
«Tom dün göl yolunda hiçbir ta şıt görmedi ğini söylüyor. Sadece seni görmü ş. Göle 
inen yolun ba şında duruyormu şsun. Tom senin manzarayı seyretti ğini sanmı ş.» 
Mort hayal mi görmü ştü? 
Ama dönüp dola şıp Shooter'ın kollarını nasıl sıkıca kavradı ğını, onu ne büyük 
bir hızla arabaya dayadı ğını dü şünüyordu. Shooter, «Yalan söylüyorsun,» demi şti. 
Mort adamın gözlerindeki o baskı altında tutulan çı lgınca öfkeyi görmü ş, 
solu ğunun tarçın koktu ğunu duymu ştu. 
Adamın elleri. 
Ellerinin baskısı! 
«Greg, bir dakika bekler misin?» 
«Tabii.» 
Mort alıcıyı masaya bırakıp gömle ğinin kollarını sıvamaya çalı ştı. Ama elleri 
titredi ği için hemen beceremedi. Sonunda dü ğmelerini çözerek gömle ğini yukarı 
sıvadı. Kollarını öne do ğru uzattı. Önce hiçbir şey göremedi. Sonra kollarını 
mümkün oldu ğunca iki yana çevirdi. O zaman aradı ğını buldu. Her kolunda 
dirseklerinin hemen yukarısında sararmaya ba şlayan iki çürük vardı. 
John Shooter onu yakalayıp arabaya do ğru fırlattı ğı zaman ba ş parmaklarının 
izleri kalmı ştı. 
Mort ansızın korkuya kapıldı. Durumu kavradı ğını dü şünüyordu. Ama kendisi için 
korkmuyordu. Dü şündüğü ihtiyar Tom Greenleaf'ti. 
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Mort alıcıyı kaldırdı. «Greg?» 
«Buradayım.» 
«Tom'la konu ştu ğun zaman nasıldı o?» 
Greg hemen, «Bitkin haldeydi,» dedi. «O ahmak ihtiy ar iskelenin üzerine çıkarak, 
soğuk rüzgârda bütün gün salonun dı şını boyadı. Bunu yapacak ya şta mı? Kendini 
hemen yata ğına atmazsa, en yakındaki yaprak kümesinin üzerine yı ğılacakmı ş gibi 
bir hali vardı. Ne demek istedi ğini anlıyorum, Mort. Tabii çok yoruldu ğu için 
bazı şeyleri unutmu ş olabilir...» 
«Hayır, ben bunu kastetmiyordum. Tom'un bütün derdi nin yorgunluk oldu ğundan emin 
misin? Korkmu ş olabilir miydi?» 
Uzun bir sessizlik oldu. Mort sabırsızlanmasına ra ğmen bu sessizli ği bozmadı. 
Greg'in istedi ği kadar dü şünmesine izin verecekti. 
Sonunda genç adam, «Tom sanki kendinde de ğildi,» dedi. «Oldukça dalgındı... 
Sanki bir derdi varmı ş gibi. Tabii ben bunu yorgunlu ğuna verdim ama belki de 
neden tümüyle ba şkaydı. Ya da nedeni sadece yorgunluk de ğildi.» 
«Tom senden bir şey gizlemeye çalı şmış olabilir mi?» 
Yine bir sessizlik oldu ama eskisi kadar uzun sürme di. «Bilmiyorum. Belki. Ancak 
bu kadarını söyleyebilirim, Mort. Ke şke Tom'la daha fazla konu şup onu 
sıkı ştırsaydım.» 
Mort, «Kalkıp Tom'un evine gitmemiz iyi olur sanırı m,» dedi. « Şimdi. Olay sana 
anlattı ğım gibi oldu, Greg. Tom bunu inkâr ettiyse, bu, dos tumuzun onun ödünü 
patlatmı ş oldu ğu anlamına da gelebilir. Seninle Tom'un evinde bulu şuruz.» 
«Peki.» Greg'in sesinden tekrar kaygılanmı ş oldu ğu anla şılıyordu. «Ama bildi ğin 
gibi Tom öyle kolay kolay korkutulacak bir adam de ğildir.» 
«Herhalde bu bir zamanlar do ğruydu ama Tom bugün en azından yetmi ş be şinde. 
Bence insan ya şlandıkça daha kolay korkutulabilir.» 



«Pekâlâ, Tom'un evinde bulu şalım.» 
«Tamam.» Mort telefonu kapatıp bardaktaki viskiyi l avaboya döktü. Buick'ine 
binerek Tom Greenleaf'in evine do ğru yola çıktı. 
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Mort, Tom'un evine vardı ğında Greg'in arabasının bahçe yolunda durdu ğunu gördü. 
Tom'un jipi ise arka kapının önündeydi. Greg flanel  bir ceket giymi ş, yakasını 
da kaldırmı ştı. Gölden so ğuk bir rüzgâr esiyordu. 
Greg, Mort'a hemen, «Tom'un bir şeyi yok,» dedi. 
«Nereden biliyorsun?» 
Đkisi de alçak sesle konu şuyorlardı. 
«Tom'un jipini gördüm. O yüzden arka kapıya gittim.  Tom oraya bir pusula 
i ğnelemi ş. Çok yorucu bir gün geçirdi ğini ve erken yataca ğını yazmı ş.» Greg 
gülerek yüzüne dü şen uzun saçları geriye itti. 
«Pusuladaki onun elyazısı mı?» 
«Evet. O yazıyı nerede görsem tanırım. Gidip Tom'un  yatak odasının penceresinden 
de içeri baktım. Karyolada yatıyordu. O odanın caml arının kırılmamasına 
şaşıyorum. Đhtiyar öyle bir horluyordu ki. Sen de bakmak ister misin?» 
Mort içini çekerek ba şını salladı. «Ama bir terslik var, Greg. Tom bizi g ördü. 
Đkimizi de. Adam Tom geçtikten birkaç dakika sonra ö fkelenerek beni kollarımdan 
yakaladı. Şimdi kollarımda çürükler var. Đstersen onları sana gösterebilirim.» 
Greg ba şını salladı. «Sana inanıyorum. Dü şündükçe Tom'un, 'Mort yalnızdı,' 
derken takındı ğı tavrı şimdi gitgide daha garip buluyorum. Sözleri... biraz  
tuhaftı. Bu sabah onunla tekrar konu şaca ğım. Ama istersen Tom'u ikimiz birden 
görebiliriz.» 
«Đyi olur. Kaçta?» 
«Neden dokuz buçukta toplantı salonuna gelmiyorsun?  Tom o zamana kadar iki, üç 
fincan kahve içmi ş olur. Kahvesini içmedikçe kimseyle konu şmaz. Tom'un o lanet 
olasıca iskeleden inmesini sa ğlarız. Belki böylece hayatını da kurtarırız. Tamam 
mı?» 
«Tamam.» Mort elini uzattı. «Seni bo ş yere tela şlandırdı ğım için özür dilerim.» 
Greg onun elini sıktı. «Buna hiç gerek yok. Bence d e bir terslik var. Ve bunun 
ne oldu ğunu merak ediyorum.» 
Mort, Buick'ine bindi. Greg de kamyonetine. Uyuyan Tom'u yalnız bırakarak aksi 
yönlere do ğru gittiler. 
Yazar o gece üçe kadar uyuyamadı. Sonunda dayanamay ıp a şağıya indi. Sersem 
sersem kanepeye uzandı. Ve sanki hemen kapkaranlık bir kuyuya dü şüverdi. 
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Mort ertesi sabah sekizde uyandı ğında kendini daha iyi hissediyordu. Ama 
ayaklarını yere sarkıtarak do ğruldu ğu zaman her şey de ği şti. Her yanı a ğrıyor, 
özellikle sa ğ kolu çok sızlıyordu. Đnsanların pani ğe kapıldıkları zaman 
olmayacak i şler ba şardıklarını duymu ştu. Artık buna inanıyordu. Bir gün önce 
banyonun kapısını mente şelerden birini kıracak kadar hızla açmı ştı. Demir 
çubukla şiddetle sa ğa sola saldırmı ştı. 
Sonra, Greg'le bulu şmaya söz verdim, diye dü şündü. Burada oturup a ğrıyan 
sızlayan yerlerimin bir listesini çıkarmam, oraya z amanında gitmemi 
sağlamayacak. Ama Greg'le bulu şmadan önce Bowie'ye u ğrayıp Gerda'nın ünlü 
sucuklu-peynirli omletlerinden yiyece ğim. 
Yıkanıp giyindikten sonra arabanın anahtarlarını al mak için hole çıktı. Onları 
genellikle telefon masasının üstünde duvarda asılı olan kutuya koyardı. Ama 
bugün anahtarlar kutuda de ğildi. Mort mutfa ğa gitti. Anahtarlar orada, evyenin 
yanında duruyordu. Anahtarları alıp dü şünceli dü şünceli elinde şıkırdattı. Bu 
durum ho şuna gitmemi şti. Hiç gitmemi şti hem de. 
Arka kapıyı açtı. Verandada John Shooter’ın yuvarla k tepeli siyah şapkası 
duruyordu. Tam delinin hikâye müsvettesini bıraktı ğı yerde. Mort'un kalbi adeta 
kulaklarında çarpıyordu. Ama a ğır a ğır ve düzgünce. Kafasının bir yanının böyle 
bir şeyi bekledi ği anla şılıyordu. Şapkanın gerisinde, bahçe yolunda ise arabası 



vardı. Oysa bir gece önce eve döndü ğü zaman Buick'i kö şeye park etmi şti. Bunu 
çok iyi hatırlıyordu Ama i şte araba şimdi buradaydı. 
Mort Rainey o güne şli sabahta, «Shooter!» diye haykırdı. «Sen ne yaptı n? Tanrı 
adına, ne yaptın sen?» 
Belki Shooter oradaydı ve onu gözetliyordu ama kar şılık veren olmadı. Belki de 
deli ne yaptı ğını Mort'un çok çabuk ö ğrenece ğini dü şünüyordu. 
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Arabadaki kül tablası çekilerek açılmı ştı. Đçinde filtresiz iki sigara izmariti 
vardı. Mort yüzünü tiksintiyle buru şturarak birini aldı. Sigaranın Shooter’ın 
içti ği Pall Mall oldu ğundan emindi. Ve gerçekten de öyleydi. 
Mort kontak anahtarını çevirir çevirmez motor çalı şmaya ba şladı. Sanki ısıtılmı ş 
gibi. Yazar, Shooter’ın siyah şapkasını da aynı tiksintiyle alıp arabanın 
bagajına atmı ştı. Şapkada ona tanıdık gelen acı ve keskin bir koku var dı. Belki 
bunun ne oldu ğunu daha sonra hatırlayacaktı. 
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Bowie'ye giderken yine Tom'un evinin önünden geçti.  Jip orada de ğildi. Mort bir 
an endi şelendi. Ama sonra, bu kötüye de ğil iyiye i şaret, diye dü şündü. Herhalde 
Tom çalı şmaya ba şladı bile. Ya da o da şimdi Bowie 'de. Tom'un karısı ölmü ştü. 
Genellikle yemeklerini büyük dükkândaki tezgâhta yi yordu. 
Tashmore'da çalı şanların ço ğu yemek tezgâhının önüne sıralanmı ş kahve içerek 
yakla şan geyik avı mevsiminden söz ediyorlardı. Ama Tom a ralarında yoktu. 
Tom öldü! Onu Shooter öldürdü. O sırada kimin araba sına bindi, bil bakalım. 
Gerda Bowie onu görünce o bo ğuk sesiyle, «Mort Rainey!» diye ba ğırdı. Uzun 
boylu, iri gö ğüslü, kabarık kıvırcık saçlı bir kadındı. «Ne zaman dan beri 
gelmiyorsun! Son zamanlarda güzel kitaplar yazdın m ı?» 
Mort, «Çalı şıyorum,» dedi. «Bana o özel omletlerinden yapar mıs ın?» 
«Bok ye.» Gerda şaka yaptı ğını belirtmek için güldü. «Hemen, Mort!» 
«Sağol.» 
Kadın daha sonra omletle birlikte kızarmı ş ekmek ve kahve getirdi ğinde usulca, 
«Boşandı ğınızı duydum,» dedi. «Çok üzüldüm.» 
Mort hafifçe titreyen eliyle fincanı dudaklarına gö türdü. «Sa ğol, Gerda.» 
«Kendine iyi bakıyor musun?» 
«Şey... Çalı şıyorum.» 
«Doğrusu pek iyi gözükmüyorsun.» 
«Bazı geceler kolay kolay uyuyamıyorum. Galiba henü z sessizli ğe alı şamadım.» 
«Haydi oradan. Sen henüz yalnız yatmaya alı şamadın sanırım. Ama bir erke ğin 
sonsuza kadar öyle yatması gerekmez, Mort. Karısı o la ğanüstü bir kocaya sahip 
oldu ğunu anlayamadı ğı için böyle bir şeye razı olmamalı! Seninle böyle 
konu ştu ğum için kusura bakmıyorsun ya?» 
Mort, «Ne münasebet,» dedi ama aslında bu sözler hi ç ho şuna gitmemi şti. 
«Kentimizdeki tek ünlü yazar sensin.» 
«Belki böylesi daha iyi.» 
Kadın gülerek sonra onun kula ğını çekti. Mort, Gerda'nın elini ısır-saydım ne 
yapardı acaba, diye dü şündü. Ya şu tezgâhın önündeki adamlar? Bu dü şüncenin çok 
hoşuna gitmesi onu şaşırttı. Bu insanlar benimle Amy'den mi söz ediyorlar ? Tabii 
ya. Onların en iyi yaptıkları şey budur: Gazetelerde gördükleri kimselerden 
ukalaca söz etmek. 
Omlete baktı. Artık canı yemek istemiyordu. Yine de  omletini yedi. Ama bu hiç 
kuşkusuz uzun bir gün olacaktı. Gerda'nın, Mort'un gör ünüşü ve a şk hayatı 
konusundaki sözleri de bu gerçe ği de ği ştirmeyecekti. 
Yemeğin parasını vererek dükkândan ayrıldı. 
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Metodist Kilisesine geldi ğinde binanın önünde sadece bir kamyonet duruyordu. 
Aracın yanlarında, «Sonny Trotts,» yazılıydı. «Boya -Bekçilik-Marangozluk 



Đşleri.» Mort, Sonny'i gördü. Kırk ya şlarında, kabak kafalı, ne şeli bir adamdı, 
iskeleye çıkmı ş, duvarı boyamakla me şguldü. Transistorlu radyosu da yanındaydı. 
Mort, «Merhaba, Sonny!» diye seslendi. 
Adam irkildi. Sonra ipe tutunarak a şağıya baktı. «Ah, Bay Rainey!» 
Yazarın aklına birden nedense Disney'in 'Alis Harik alar Diyarında'ki kapı 
tokma ğı geldi. Gürültülü kahkahalar atmamak için kendini zor tuttu. 
«Đyi misiniz, Bay Rainey?» 
«Evet.» Mort gülmemek için çocuklu ğunda yaptı ğı gibi arka arkaya yutkundu. «Bir 
an dü şece ğinizi sandım.» 
Sonny güldü. «Ben dü şmem. Belki Tom dü şer ama ben asla.» 
Mort, «Tom nerede?» diye sordu. «Onunla konu şmak istiyordum.» 
«Tom erkenden telefon etti, bugün gelemeyece ğini söyledi. Ben de, 'Zararı yok,' 
dedim. Zaten burada iki ki şilik i ş oldu ğu da pek söylenemez.» Sonny, Mort'a bir 
sır açıklayacakmı ş gibi baktı. «Tabii Tom bu defa yutabilece ğinden daha büyük 
bir lokma ısırdı. Bu, ya şlı bir adama göre i ş de ğil. Tom sırtının çok 
ağrıdı ğından söz etti. Herhalde do ğrudur, çünkü telefonda kendinde de ğilmi ş gibi 
konu şuyordu.» 
Mort kayıtsız bir tavır takınmak için büyük bir çab a harcadı. «Tom seni ne zaman 
aradı?» 
Sonny, «Erkenden,» dedi. «Altı sularında.» 
«Konuşmasından pek de iyi olmadı ğı anla şılıyordu. Öyle mi?» 
«Evet. Sanki kar şımdaki o de ğildi.» Sonny susarak ka şlarını çattı. Sanki bir 
şeyi hatırlamaya çalı şıyordu. Sonra omzunu silkerek ekledi. «Dün gölden s ert bir 
rüzgâr esiyordu. Herhalde Tom so ğuk aldı. Ama demir gibidir. Bir iki günde 
iyile şir. Ben daha çok onun dalgınla şıp iskeleden dü şmesinden korkuyorum... 
Sizin için yapabilece ğim bir şey var mı, Bay Rainey?» 
Mort, «Hayır,» dedi. Sanki kalbinin altında korkuda n olu şmuş bir top vardı. 
«Sahi, Greg'i gördün mü?» 
«Greg Carstairs'i mi?» 
«Evet.» 
«Bu sabah görmedim. Ama tabii o kibarların i şine bakıyor.» Sonny güldü. «Onun 
için de geç kalkıyor.» 
Mort, «Onun da buraya gelip Tom'u görece ğini sanıyordum,» dedi. «Burada biraz 
beklememin sakıncası yok ya? Belki Greg biraz sonra  gelir.» 
Sonny ba şını salladı. «Ne sakıncası olabilir?» Sonra i şine döndü. 
Mort elini dalgın dalgın gömle ğinin cebine vurdu. L-M paketinin cebinde oldu ğunu 
farkedince biraz şaşırdı. Pakette bir tek sigara kalmı ştı. Son sigarayı yakarak 
beklemeye ba şladı. Ama Greg Carstairs gelmedi. Sonunda sigarayı atarak saatine 
baktı. Ona çeyrek vardı. Her yere tam saatinde gitm ek âdetinde olan Greg'in de 
Tom gibi o gün gelmeyece ğini anladı. 
Shooter ikisini de öldürdü! 
Haydi oradan! Bunu bilemezsin! 
Pekâlâ biliyorum. O şapka. Arabam. Anahtarlar. 
Olmayacak sonuçlar çıkarıyorsun. 
Şapka. Arabam. Anahtarlar. 
Mort iskeleye yakla şıp, «Herhalde Greg bulu şaca ğımızı unuttu,» dedi ama Sonny 
onu duymadı. Arabasına binerek oradan uzakla ştı. Dü şüncelere dalmı ş oldu ğu için 
Sonny'nin arkasından seslendi ğini de duymadı. 
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Mort eve onu çeyrek geçe döndü. Arabadan inerek bag ajdan o siyah şapkayı aldı. 
Eve girip bir an ön holde durdu. Ne yapaca ğını bilemiyordu. Sonra birden nedense 
şapkayı ba şına geçirdi. Aynı anda ürperdi. 
Şapka kafasına göreydi. 
Gidip aynada kendine baktı. Az kalsın gülmeye ba şlayacaktı. 
Grant Wood'un ünlü «American Gothic» tablosundaki y abalı adama benzemi şti. 
Üstelik o adamın şapkasız olmasına ra ğmen. Şapka Mort'un saçlarını iyice 
örtüyordu. Shooter'ınkini de örttü ğü gibi. Yazar daha dü şmanının saç rengini 
bile bilmiyordu. Ama bir dahaki sefere ö ğrenece ğinden emindi. Çünkü Shooter’ın 
şapkası şimdi ondaydı. Kulaklarına kadar iniyordu. Do ğrusu hali pek komikti. 



Sonra kafasındaki o huzursuz ses, şapkayı neden giydin, diye sordu. Kime 
benzeyece ğini sanıyordun? Ona mı? Mort birden gülmekten vazge çti. Gerçekten de o 
şapkayı neden giymi şti? 
O huzursuz ses, bunu o istedi, dedi. 
Evet ama, neden? Neden Shooter şapkasını giymemi istesin? 
Belki de o... 
Mort yine o huzursuz sesi konu şturmaya çalı ştı. Evet? Belki de o ne? 
... aklının karı şmasını istiyor. 
Sonra telefon çalmaya ba şladı. Mort fena halde irkilmi şti. Ba şındaki şapkayı 
suçlu suçlu çıkararak telefona gitti. Arayanın Greg  oldu ğunu sanıyordu. Belki de 
Tom, Greg'in evinde! Evet, herhalde böyle oldu. Tom , Greg'i aradı ve ona 
Shooter'dan, onun tehditlerinden söz etti. Greg de ihtiyarı kendi evine götürdü. 
Onu korumak için. Bu çok mantıklı. Neden daha önce düşünmedim? 
Ama telefon eden Greg de ğil, Herb Creekmore'du. 
Menajer ne şeyle, «Onlarla konu ştum,» dedi. «Dergi yarın elinde olacak. 
Pennysylvania'dan federal ekspresle geliyor. Senin Bay Shooter' dan yeni bir 
haber var mı?» 
Mort elindeki siyah şapkaya baktı. «Henüz yok.» Burnuna yine o tanıdık k oku 
gelmi şti. 
«Eh, bu da bir şey sayılır. Oradaki polislerle konu ştun mu?» 
Mort, ona bunu yapaca ğıma söz mü verdim, diye kendi kendine sordu. Pek 
hatırlamıyorum ama öyle yapmı ş olabilirim. Sonra, «Evet,» dedi. «Ama ihtiyar 
Dave Newsome pek heyecanlanmadı. Adamın oyun oynadı ğını dü şünüyor.» 
«Sen ona ba şvurdun ya bu da yeter. Bence bu önemli, Mort. Gerçe kten.» 
«Evet.» 
«Başka bir şey var mı?» 
«Hayır. Ama yaptıkların için milyonlarca defa te şekkür ederim. Hayatımı 
kurtardın.» Mort için için de ekledi. Ve belki de b unlar bo ş laf de ğil. 
«Rica ederim. Unutma, küçük kent ve kasabalarda fed eral ekspres mektupları 
doğruca yerel postaneye teslim ediyor. Tamam mı?» 
«Evet.» 
«E, yeni kitap nasıl gidiyor? Aslında bunu sormak i stemi ştim.» 
Mort heyecanla, «Yeni kitap harika!» dedi. 
«Ah, çok iyi. O adamı ba şından at ve yine kitabına dön. Çalı şmak, sen ve benden 
daha iyi insanları bile kurtarmı ştır, Mort.» 
«Biliyorum. Kendine iyi bak, Herbert.» 
Mort a ğır a ğır dı şarı çıkarak göle baktı. Bugün gölde hiç tekne yoktu . Ne olursa 
olsun, bir adım ilerideyim. O deliye kahrolasıca de rgiyi gösterebilece ğim. Belki 
bu onu yatı ştırmaz... Ama belki de yatı ştırır. Ne de olsa o bir deli. Ve sen 
ünlü Deliler kavminden insanların ne yapaca ğını ya da ne yapmayaca ğını 
bilemezsin. Đşte onların o şüphe götürür sevimlili ği de buradadır. Her şey 
mümkündür. 
Mort'un birden aklına geldi. Belki de Greg evde. Be lki de bu sabah 
bulu şaca ğımızı unuttu. Böylece umutlanarak içeri girdi. Greg 'in numarasını 
çevirdi. Telefon üçüncü kez çalarken genç adamın bi r hafta önce karısıyla 
çocuklarının kaynanasına gideceklerini söyledi ğini hatırladı. 
Demek Greg yalnızdı. 
Şapka. 
Tom Greenleaf gibi. 
Arabam. 
Genç koca ve ya şlı dul adam. 
Anahtarlar. 
Peki ama, bütün bunlar nasıl oldu? Ah, çok kolay. S hooter, Tom Greenleaf'in 
evine gitti. Ama tabii kendi arabasına binmemi şti. Ah, ne münasebet! Stey şını 
benim bahçemde bıraktı. Tom'un evine benim Buick'im le gitti. Tom'u, Greg'e 
telefon etmeye zorladı. Ya şlı adam için zaten kaygılanan Greg de Tom'un evine 
koştu. Shooter, Tom'dan Sonny Trotts'a telefon ederek o gün i şe gelemeyece ğini 
söylemesini istedi. Sonra da ya şlı adamı tornavidayla ...yada buna benzer bir 
şeyle... öldürdü. Ve... 
Sen iyice kaçırdın! Böyle dü şünmenin nedeni korku. Hepsi bu kadar! 
Tekrarlıyorum: Hepsi bu kadar... 



Bu sözler mantıklıydı ama Mort'u ikna edemedi. 
Ya arabalar? Tom'un jipi, Greg'in kamyoneti? Buick' i de katarsan üç araba eder. 
Shooter'ın Ford stey şınını da alırsan eder dört. Ve Shooter sadece bir k i şi. 
Bilmiyorum... Ama bu kadarı yeterli de ğil. 
Mort tekrar telefona ko ştu. Polisi arayacaktı ama sonra ansızın durakladı. O 
araçlardan biri bir Buick! Benim arabam! Shooter'ın  dört araçla birden nasıl 
başa çıkabilece ğini hesaplamaya çalı ştıysa da i şin içinden çıkamadı. Sonra yine 
telefon çalmaya ba şladı. 
Arayan Shooter'dı. 
«Geçen gün kar şıla ştı ğımız yere git,» dedi. «Patikadan biraz a şağıya in. Bana 
kafan oldukça a ğır çalı şıyormu ş gibi geliyor, Bay Rainey ama sana istedi ğin 
kadar zaman verece ğim. Ak şama do ğru seni tekrar arayaca ğım. O arada birini 
ararsan bunun sorumlulu ğu senin.» 
Mort, «Sen ne yaptın?» diye sordu yine. Bütün gücü kesilmi şti. Sesi bir 
fısıltıdan farksızdı. «Kahretsin! Ne yaptın sen?» 
Ama telefon kapanmı ştı bile. 
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Mort patikayla yolun birle şti ği yere do ğru tırmandı. Orada durup Shooter'la 
konu şurken, zavallı Tom Greenleaf onları görme talihsizl i ğine u ğramı ştı. Yazar 
nedense kendi arabasına binmek istememi şti. Patikanın iki yanındaki bodur 
ağaçlar pek cılızdı. Mort sarsak adımlarla patikadan inmeye ba şladı. Đlk 
rastladı ğı a ğaçlıkta ne bulaca ğını biliyordu... Ve bunu buldu da. Tom 
Greenleaf'in jipini. Đki adam da içindeydi. 
Greg Carstairs direksiyondaydı. Ba şını arkaya atmı ş, bir tornavida sa ğ gözünün 
yukarısına, alnına saplanmı ştı. Hem de sapına kadar. Tornavida Mort'un evindeki  
dolaptan alınmı ştı. Kırmızı plastik sap iyice çatlamı ştı. Mort'un tornavidayı 
tanımaması imkânsızdı. 
Tom Greenleaf ise arka koltuktaydı. Ba şının tepesine bir balta saplanmı ştı. 
Gözleri açıktı. Beyni kulaklarına do ğru akarak kurumu ştu. Baltanın di şbudaktan 
yapılmı ş sapının üzerinde kırmızıyla yazılmı ş bir tek kelime vardı: Rainey. Yazı 
silikle şmişti ama yine de rahatlıkla okunabiliyordu. 
Mort sessizce durdu. Böcekler vızıldıyor, bir a ğaçkakan Morse'la haber 
gönderircesine içi bo ş bir a ğaç kütü ğünü gagalıyordu. Hızlanan rüzgâr gölde 
beyaz köpükler olu şturuyordu. Gölün suları koyu kobalt rengiydi bugün.  
Arkasında bir hı şırtı oldu. Mort öyle hızlı döndü ki, az kalsın dü şüyordu. 
Arabaya yaslanmasaydı yere yı ğılacaktı. Ama gelen Shooter de ğil, sadece bir 
sincaptı. Hayvan tırmandı ğı a ğacın dalından ona parlak gözlerle ve nefretle 
bakıyordu. Mort deli gibi çırpınan kalbinin yava şlamasını bekledi. 
Sonra sincaba, « Đkisini de o öldürdü,» dedi. «Benim arabama binerek Tom'a gitti. 
Sonra ihtiyarın arabasına bindiler. Tom direksiyond aydı. Greg'in evine varır 
varmaz Shooter genç adamı öldürdü. Sonra Tom'a arab ayı buraya sürmesini söyledi. 
Đhtiyarı da burada temizledi. Ve her seferinde de be nim evimden aldı ğı gereçleri 
kullandı. Sonra da Tom'un evine döndü. Belki de ko ştu. Sonny, 'Telefonda konu şan 
sanki Tom de ğildi,' dedi. Bunun nedenini biliyorum. Tom o sırada  çoktan ölmü ştü. 
Shooter ihtiyarın sesini taklit etti. Herhalde kola y oldu. Sonny zaten a ğır 
i şitir. Shooter ona telefon ettikten sonra tekrar ara bama binerek evime döndü. 
Đşte her şey böyle oldu...» 
Sincap yukarı çıkarak yaprakların arasında kayboldu . 
Mort'un bacakları titremeye ba şlamı ştı. Patikadan iki adım yukarı çıktı. Sonra 
Tom Greenleaf'in yanaklarında kurumu ş olan beyni hatırladı. Bacakları büküldü. 
Yere yı ğılarak bayıldı. 
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Mort kendine geldi ğinde yan döndü ve do ğrulup oturdu. Đyice sersemlemi şti. 
Saatine baktı ğı zaman şaşırdı. Đki buçu ğa geliyordu. Oysa Tom'un jipini ö ğleye 
doğru bulmu ştu. 
Tanrım! Shooter! O deli telefon edece ğini söyledi. 



Ayağa kalkmaya çabaladı ama sol baca ğı uyu şmuştu. Galiba baca ğının üstüne 
düşmüştü. Kendini zorlayarak aya ğa kalkmayı ba şardı. Ama sol aya ğıyla bir adım 
atmaya kalkar kalkmaz yüzükoyun kapaklandı. Az kals ın kafasını jipin yanına 
çarpacaktı. Birden arabada iki ölü oldu ğunu anımsadı. Şimdi arabada oturmu ş 
katıla şıyorlardı. Kafalarına tornavida ve balta saplanmı ştı. Mort jipin 
gölgesinden sürünerek çıktı. Sonra sol baca ğını yumruklamaya ba şladı. 
Hafif bir ses, dur, diye ba ğırdı. Emrindeki son akıl zerreci ğinin sesiydi bu. 
Dur! Shooter seni ak şama do ğru arayaca ğını söyledi. Saat daha iki buçuk. Bol 
zamanın var. 
Ama ya daha erken ararsa? Ya ak şam güneyde saat ikide ba şlıyorsa? 
Bacağını böyle yumruklarsan kaslarına kramp girer. O zam an onunla zamanında 
konu şabilmek için eve sürüne sürüne gidersin! 
Bu sözlerin etkisi oldu. Mort baca ğını yumruklamaktan vazgeçti. Bu kez 
dikkatlice aya ğa kalkıp durdu. Uyu şukluk biraz geçince de yürümeye ba şladı. Tam 
bodur a ğaçların arasından çıkaca ğı sırada bir arabanın yakla ştı ğını duydu. Mort 
düşünmeden dizüstü çöktü. Eski bir Cadillac'ın hızla g eçmesini seyretti. Don 
Bassinger'in arabasıydı. Alkolik olan adam yaz kı ş burada oturuyordu. 
Cadillac gözden kaybolduktan sonra Mort aya ğa kalkarak hızla yürümeye ba şladı. 
Đyi ki buraya kadar arabayla gelmedim, diye dü şünüyordu. Ben Bassinger'in 
Cadillac'ını biliyorum. O da benim Buick'imi. Adamı n henüz sarho ş oldu ğunu da 
sanmıyorum. Sonradan arabamın buraya park edilmi ş oldu ğunu hatırlayabilirdi. 
Mort göl yolundan topallayarak evine do ğru giderken, kendi kendine, Shooter beni 
bu i şe karı ştırmak için elinden geleni yapıyor, dedi. Zaten ba şından beri bu 
böyle. E ğer dün gece biri Tom Greenleaf'in evinin yakınında bir araba gördüyse, 
sonradan bunun benim Buick oldu ğu anla şılacak. Shooter onları benim tornavida ve 
baltamla öldürdü... 
Birden Mort, «Onları ortadan kaldırabilirim!» diye bağırdı. « Đkisini de göle 
atarım! Tabii tornavidayla baltayı ba şlarından çıkarmak için u ğra şmam gerekir 
ama bunu da yaparım sanırım.» 
Sahi, yapabilir misin? Hiç sanmıyorum... Ama ba şardı ğını dü şünelim. Shooter hiç 
kuşkusuz bu olasılı ğı da dü şündü. Onun her şeyi dü şündüğü anla şılıyor. Şimdi... 
tornavidayla baltayı göle attı ğını dü şünelim. Polis gölü tarar ve onları bulur. 
O zaman durumun daha da kötüle şir. Ve Shooter da bunu biliyor. Onun ne yaptı ğını 
anlıyor musun? Anlıyor musun? 
Evet, anlıyordu. John Shooter ona bir arma ğan vermi şti. Katrandan yapılmı ş bir 
top. iri, ı şıltılı bir top. Mort sol eliyle topa vurmu ş ve top eline yapı şmıştı. 
Sonra sa ğ eliyle di ğerini kurtarmaya çalı şmış ama o da katrana yapı şıp kalmı ştı. 
Üstelik herkese yalanlar uydurup durmu ştu. O yüzden John Shooter’ın katranına 
daha da yapı şmıştı. Herkese türlü yalan söylemi şti. Bunlar anla şılırsa durumu 
daha da kötü olacaktı. Üç yüz metre geride Tom'un b aşında şapka yerine bir balta 
vardı. Ve sapında Mort'un adı yazılıydı. Bu da duru munu büsbütün 
kötüle ştiriyordu. 
Mort telefonun bo ş evde çaldı ğını hayal ederek kendini zorladı ve ko şmaya 
başladı. 
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Shooter telefon etmedi. 
Dakikalar sakız gibi uzadıkça uzadı ama Shooter tel efon etmedi. Mort huzursuzca 
evde dola şıyor, saçlarını çeki ştiriyor, parmaklarıyla kıvırıyordu. 
Đki kez beklemekten vazgeçerek telefona gitti. Polis i arayacaktı. Dave 
Newsome'u, hatta şerifi de ğil, eyalet polisini. O eski Vietnam kuralına 
uyacaktı: «Onları öldür: Bırak Tanrı onları ayırsın .» 
Mort, neden olmasın, diye dü şündü. Sonuçta temiz bir adım var. Maine'de iki 
toplumun da saygı gören bir üyesiyim. John Shooter ise... 
Peki John Shooter nedir? 
Mort'un aklına 'hayalet' sözcü ğü geldi. 
Ancak telefon etmekten vazgeçmesine bu neden olmadı . Birdenbire, ben polise 
telefon ederken Shooter beni arar, diye dü şündü. Bundan emindi. Me şgul sinyalini 
duyar ve telefonu kapar. Onunla bir daha konu şamam. 
Dörde çeyrek kala ya ğmur ba şladı. Sonbahara özgü so ğuk bir ya ğmur. 



Dörde on kala telefon çaldı. Mort hemen atıldı. 
Arayan Amy'di. 
Amy yangından söz etmek istiyordu. Đkisi için ne kadar üzüldü ğünden. Sigorta 
Müfetti şi Fred Evans'ın hâlâ Derry'de oldu ğundan da. «Ted o adamdan 
şüpheleniyor... Mort, acaba çocuklarımız olsaydı dur um de ği şir miydi?» 
Mort karısının sözlerine uygun yanıtlar verdi ama e ndi şeden çıldırmak üzereydi. 
Shooter onu arayacak olursa telefonun me şgul oldu ğunu anlayacaktı. Sonunda eski 
karısını susturmak için tuvalete gitmesi gerekti ğini söyledi. 
Amy endi şeyle, «Bunun nedeni içki mi?» diye sordu. « Đçiyor musun?» 
Mort, «Hayır,» dedi. «Galiba kahvaltı dokundu. Dinl e Amy, ben...» 
«Bowie'de mi kahvaltı ettin?» 
«Evet. Amy, ben gerçekten...» 
Kadın, «Tanrım, Mort,» dedi. «O kadının ızgaraları çok pis. Haydi git. Ben seni 
sonra ararım.» Telefonu kapattı. 
Mort alıcıyı yerine bırakırken yalanı birden gerçe ğe dönü ştü. Tuvalete gitme 
ihtiyacı bir anda dayanılmaz oldu. Tela şla ko ştu. Ve tam oradayken yeniden 
telefon çalmaya ba şladı. 
Mort tuvaletten fırladı. Ah, şu ya şam bir komediden farksızdı. 
Bu kez arayan gerçekten Shooter'dı. 
«Seni orada gördüm,» dedi Shooter. Sesi yine sakin ve huzurluydu. «Onları 
bıraktı ğım yerde yani. Sanki ba şına güne ş geçmi ş gibi davrandın. Ama artık yaz 
geçti.» 
Mort, «Ne istiyorsun?» diye sordu. 
«Az kalsın senin üzerine bir pusula i ğneleyecektim. Ama sonra bundan vazgeçtim.» 
Shooter bir an sustu, sonra da fazla önemsemeyen bi r a şağılamayla ekledi. «Sen 
de çok çabuk korkuyorsun.» 
«Ne istiyorsun?» 
«Ah, sana söyledim ya, Bay Rainey. Çaldı ğına kar şılık bir hikâye istiyorum. Hâlâ 
hırsızlı ğını itiraf etmeyecek misin?» 
Mort'un içinden bir ses, evet, diye fısıldadı. Ona,  «Evet,» de. Aklına gelen her 
şeyi söyle. Dünyanın düz, John Kennedy'le Elvis Pres leyin de sa ğ oldu ğunu ve 
Küba'da kar şılıklı banço çaldıklarını anlat. Meryl Streep'in bi r transvesti 
oldu ğunu iddia et. Ona B ĐR ŞEYLER SÖYLE! 
Ama Mort bunu yapamadı. Bütün öfkesi, dü şkırıklı ğı, deh şet ve şaşkınlı ğı 
ağzından bir uluma gibi fı şkırdı. «BEN HIRSIZ DE ĞĐLĐM! BEN H ĐÇBĐR ŞEY ÇALMADIM! 
ÇALMADIM! SEN DELĐSĐN! HIRSIZ OLMADI ĞIMI KANITLAYAB ĐLĐRĐM. DERGĐ BENDE, DEL Đ. 
BENĐ DUYUYOR MUSUN? O LANET OLASICA DERGĐ BENDE!» 
Shooter hiçbir şey söylemedi. 
«Shooter!» 
Kar şıdan ses çıkmadı. 
«Shooter, orada mısın?» 
Sessizlik uzadıkça uzuyordu. 
Mort alıcıyı kula ğından uzakla ştırdı, tam yerine bırakaca ğı sırada Shooter'ın 
çok hafif ve madeni sesini duydu. «... şimdi mi?» 
Mort alıcıyı tekrar kula ğına götürdü. «Ne dedin? Telefonu kapattı ğını sandım.» 
«Şu dergi dedi ğin nesne şimdi sende mi? Sende mi? Şu anda?» Shooter ilk kez 
sarsılmı ş gibiydi. Sarsılmı ş ve kendine güvenini kaybetmi ş gibi. 
Mort, «Hayır,» dedi. 
«Hah şöyle!» Deli rahatlamı ştı. «Artık sonunda do ğru dürüst konu şaca ğımızı...» 
Mort onun sözünü kesti. «Federal ekspresle yolladıl ar. Yarın saat 
onda postanede olacak.» 
Shooter, «Ne olacak?» diye sordu. «Hikâyenin kopyas ı oldu ğunu iddia edece ğin 
bulanık bir şey mi?» 
Mort, «Hayır,» dedi. Shooter'ı sarstı ğı, onun savunmasını a şarak canını yakacak 
bir darbe indirdi ği kesindi. Shooter bir an korkmu ş gibi konu şmuştu. Mort bu 
yüzden öfkeyle karı şık bir sevinç duyuyordu. «Dergi gelecek! Gerçek der gi!» 
Yine uzun bir sessizlik oldu ama o bu kez alıcıyı k ula ğına iyice yapı ştırdı. 
Shooter kar şısındaydı. Ona bir çocukmu ş gibi davranan bu deli sonunda belki de 
gerilemeye ba şlamı ştı. 
Shooter sonunda, «Öyle bir dergi olamaz,» dedi. « Đçinde hikâye olan bir dergi. 
Çünkü o hikâye benim!» 



Mort onun sesindeki ıstırabı farketti. Gerçek bir a cıydı bu. Yazar büyük bir 
zevk duydu. «Dergi yarın saat onda burada olacak. Y a da federal ekspres, 
Tashmore'a gönderilen mektupları bırakır bırakmaz. Seninle orada memnunlukla 
bulu şurum. Dergiye bakabilirsin. Đstedi ğin kadar bakabilirsin, seni Tanrının 
cezası manyak!» 
Shooter yine uzunca bir sessizlikten sonra, «Orada olmaz,» dedi. «Senin evinde.» 
«Boşversene! Sana derginin o sayısını gösterdi ğim zaman çevremde bana yardım 
edecek kimseler olmalı! Çünkü keçileri iyice kaçıra bilirsin!» 
«Dedi ğim gibi yapacaksın.» Shooter kendini biraz toplamı ş gibiydi. Ama Mort onun 
eskisinin yarısı kadar bile sakin olmadı ğından emindi. Shooter ekledi. «Dedi ğimi 
yapmazsan seni Maine Eyalet Hapishanesinde görürüm.  Cinayet suçuyla içeri 
tıkıldı ğın zaman.» 
«Beni güldürme.» Ama Mort'un ba ğırsakları dü ğümlenmeye ba şlamı ştı. 
Shooter, «O adamlar konusunda sandı ğından daha fazla ipucu bıraktım,» diye 
açıkladı. «Seninle ilgili ipuçları! Sen de çok zeki ce yalanlar uydurdun. Ben 
ortadan kaybolursam boynuna ilmi ği geçiriverirler, Bay Rainey.» 
«Beni korkutamazsın.» 
«Pekâlâ korkutuyorum.» Shooter'ın sesi yumu şaktı. «Yalnız... sen de beni 
korkutmaya ba şlıyorsun. Biraz. Seni anlayamıyorum.» 
Yazar sesini çıkarmadı. 
Shooter garip, dü şünceli bir sesle, « Đki ayrı yerde, iki ayrı zamanda aynı 
hikâyeyi yazdı ğımızı dü şünmek...» dedi. «Çok tuhaf olur.» 
«Bu benim aklıma da geldi.» 
«Öyle mi?» 
Mort, «Ama sonra üzerinde durmadım,» dedi. «Artık b u kadar da rastlantı olamaz! 
Konu aynı olsaydı bunu anlardım. Ama dilin de aynı olması? Aynı kahrolasıca 
anlatım?» 
Shooter, «Evet...» diye kar şılık verdi. «Aynı şeyi ben de dü şündüm, arkada ş. Bu 
kadarı da fazla. Bu bir rastlantı olamaz. Sen hikây eyi benden çaldın. Bu kesin. 
Ama bunu ne zaman ve nasıl yaptı ğını biliyorsam, kahrolayım!» 
Mort, «Aman bırak artık!» diye patladı. «Dergi geli yor! Elimde kanıtım var! Bunu 
anlayamıyor musun? Oyun sona erdi. Belki bu oynadı ğın delice bir oyundu ya da 
bir sanrıydı. Ama artık sona erdi! Dergi bende.» 
Shooter çok uzun bir sessizlikten sonra, «Hayır,» d edi. «Henüz sende de ğil.» 
«Çok do ğru.» Mort nedense birden bu adama yakınlık duydu ğunu hissetti. Bu hiç 
istemedi ği bir şeydi. « Şimdi... bu gece ne yapaca ğız?» 
Shooter, «Hiçbir şey yapmayaca ğız,» dedi. «O adamlar orada kalabilirler. Birinin 
karısıyla çocukları ba şka kentteler. Di ğeri ise yalnız ya şıyordu. Yarın sabah 
gidip dergini al. Ben ö ğleye do ğru sana gelirim.» 
Mort, «Beni öldüreceksin,» diye ba ğırdı. Ama nedense bu dü şünce onu 
korkutmamı ştı. «Sana dergiyi gösterdi ğimde hayalin sona erecek ve sen beni 
öldüreceksin.» 
«Hayır!» Shooter’ın sesinden şaşırdı ğı anla şılıyordu. «Seni öldürmek mi? Hayır, 
efendim! Ama di ğerleri i şimize karı şacaklardı. Buna izin veremezdim... Ayrıca 
seni benimle ilgilenmeye zorlamak için onlardan yar arlanabilece ğimi dü şündüm. 
Yani sana sorumlulu ğunu kabul ettirmek için.» 
Yazar, «Çok kurnazsın,» dedi. «Bunu ben de kabul ed iyorum. Deli oldu ğundan 
eminim tabii. Ama ayrıca hayatım boyunca rastladı ğım en kurnaz köpo ğlu 
köpeksin!» 
Shooter, « Şimdi...» diye yanıt verdi. « Şuna inanabilirsin: Yarın oraya gelir de 
seni bulamazsam, bu dünyada sevdi ğin ve de ğer verdi ğin herkesi ortadan 
kaldırırım. Hayatını mahvederim. O iki adamı öldürd üğün için sen de hapsi 
boylarsın. Ama hapsedilmek dertlerinin en hafifi ol ur. Beni anlıyor musun?» 
Mort, «Evet,» dedi. «Anlıyorum. Arkada ş.» 
«O halde orada ol.» 
«Pekâlâ. Şimdi, diyelim ki, sana dergiyi gösterdim. Đçerik listesinde adım ve 
içinde de hikâyem var. O zaman ne olacak?» 
Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Shooter konu ştu. «O zaman polise gidip her şeyi 
itiraf ederim. Ama dava ba şlamadan çok önce kendi hesabımı da kendim görürüm, 
Bay Rainey. Çünkü dergide hikâyen varsa, o zaman be nim gerçekten deli oldu ğum 



anla şılır. Ve bu tür bir delinin...» Đçini çekti. «Bu tür bir delinin ya şaması 
için bir nedeni ya da mazereti olamaz.» 
Bu sözler Mort'u garip bir biçimde etkiledi. O hiç emin de ğil, diye dü şündü. Đlk 
kez şüphelenmeye ba şladı... Ama bu bakımdan benden üstün sayılır. Bu dü şünceyi 
hemen kafasından kovdu. Olanlardan Shooter sorumluy du. Suçluydu bu deli. Sonra, 
«Derginin sahte oldu ğunu iddia etmeyece ğini nereden bilebilirim?» dedi. Aslında 
bu sözlerine bir yanıt beklemiyordu. Ya da onun söz üme güvenmelisin, gibilerden 
bir şeyler söyleyece ğini sanıyordu. 
Ama Shooter onu şaşırttı. «Dergi gerçekse ben hemen anlayaca ğım. Sahteyse bunu 
ikimiz de bilece ğiz. Üç gün içinde sahte bir dergi hazırlatabilece ğini hiç 
sanmıyorum. New York'ta ne kadar adamın olursa olsu n.» 
Düşünme sırası Mort'daydı. Uzun bir süre dü şündü. Shooter bekliyordu. Sonunda, 
«Sana güvenece ğim,» dedi Mort. «Bunun nedenini de kesin olarak bil miyorum. Belki 
de neden son günlerde u ğrunda ya şamayı isteyece ğim bir şeyler olmaması. Ama sana 
sonuna dek güvenecek de de ğilim. Yarın buraya gelir, bahçe yolunda, seni 
görebilece ğim bir yerde durursun. Silahsız oldu ğunu anlamalıyım. Sonra ben de 
evden çıkarım. Oldu mu?» 
«Evet.» 
«Tanrı ikimize de yardım etsin.» 
«Evet, efendim! Ne oldu ğunu artık anlayamıyorum! Anlıyorsam kahrolayım! Ve bu 
insanı rahatlatan bir duygu da de ğil üstelik.» 
«Shooter?» 
«Efendim?» 
«Bir tek soruyu yanıtlamanı istiyorum.» Bir sessizl ik oldu. Sonra Mort ekledi. 
«Derry'deki evimi sen mi yaktın?» 
Shooter hemen, «Hayır,» dedi. «Ben seni gözetliyord um.» 
«Bump'ı sen mi öldürdün?» Yazarın sesi acıydı. 
Shooter, «Dinle,» dedi. « Şapkam sende mi?» 
«Evet.» 
Shooter, «Onu istiyorum,» dedi. « Şapkamı şu ya da bu şekilde alaca ğım.» Ba şka 
hiçbir şey söylemeden telefonu kapattı. 
Mort alıcıyı a ğır a ğır yerine bıraktı. Sonra yine tuvalete gitti. 
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Amy yediye do ğru tekrar aradı. Mort bu kez eski karısıyla her şey normalmi ş gibi 
konu şmayı ba şardı. Sanki yukarıdaki banyo altüst olmamı ş, göle inen patikada 
ağaçların arasında iki ölü yatmıyormu ş gibi. 
Amy, «Biraz önce Fred Evans'la tekrar konu ştum,» dedi. «Adam yangınla ilgili bir 
şey biliyor. Ya da bir şeyden şüpheleniyor. Ama bunu bana açıklamak istemedi.» 
Mort onu yatı ştırmaya çalı ştı ve bir dereceye kadar ba şardı da. 
Sonra Amy aniden, «Senin için kaygılanıyorum, Mort, » deyiverdi. 
«Benim için kaygılanıyor musun? Ama ben iyiyim.» 
«Emin misin? Dün seni gördü ğümde sinirlerin gerilmi ş gibi bir halin vardı... 
Hatta o seferki haline benziyordu...» 
«Amy, ben sinir krizi geçirmedim!» 
Kadın hemen, «Tabii, tabii,» dedi. «Ama ne demek is tedi ğimi anlıyorsun de ğil mi? 
Filmciler Delacourt Ailesi konusunda öyle kötü davr andıkları zaman çok 
sarsılmı ştın.» 
Mort'un ya şamının en acı olaylarından biriydi. Bir film şirketi romanını satın 
almaya karar vermi şti. Ama son anda biri bunun ar şivde duran Bizim Takım adlı 
çok eski bir senaryoya benzedi ğini farketmi şti. Şirket de onun üzerine romanı 
filme almaktan vazgeçmi şti. Tabii Mort'un sinirleri son derece gerilmi şti. Ama 
sinir krizi geçirmemi ştil 
Yazar ısrarla, «Ben iyiyim,» dedi. 
«Bundan emin misin, Mort?» 
«Evet. Sigortacı dostumuzdan yeni haberler alırsan beni ara.» 
«Olur.» 
Mort, «Hâlâ Ted'in evinde misin?» diye sordu. 
«Evet.» 
«Son zamanlarda ona kar şı neler hissediyorsun?» 



Amy durakladı, sonra da kısaca, «Onu seviyorum,» de di. 
«Ya?» 
Kadın birdenbire, «Ba şka erkeklerle hiçbir ili şkim olmadı,» diye açıkladı. «Bunu 
sana her zaman söylemek istedim. Ba şkalarıyla ili şki kurmadım. Ama Ted., o senin 
adının ötesine baktı ve beni gördü, Mort. Beni görd ü.» 
«Yani ben görmedim, öyle mi?», 
«Yanımdayken görürdün.» Amy'nin sesi hafif ve keder liydi. «Ama sık sık buradan 
ayrılırdın.» 
Mort hemen sava şmaya hazırlandı. «Ne? Ben Delacourt Ailesi'nden son ra hiç 
konferans turuna çıkmadım.» 
Kadın usulca, «Seninle tartı şmak istemiyorum, Mort,» dedi. «Artık o günler 
geride kaldı. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yanımdayken bile benden çok  
uzaklardaydın. Senin de bir sevgilin vardı. Đşine â şıktın sen. O rakibemden öyle 
nefret ederdim ki, Mort. Benden daha güzel, daha ze ki ve daha e ğlenceliydi. 
Onunla nasıl yarı şabilirdim?» 
Mort neredeyse a ğlayacaktı. «Bütün suçu bana yık, olsun bitsin! Ne y apmamı 
istiyordun? Musluk tamircisi olmamı mı? O zaman be ş parasız kalırdık, bir i şim 
de olmazdı. Yapabilece ğim tek i ş yazı yazmaktı. Bunu anlayamıyor musun? 
Yapabilece ğim ba şka hiçbir şey yoktu.» 
«Ben seni suçlamıyorum. Aslında ben de suçluyum. E ğer zayıf ve korkak bir kadın 
gibi davranmasaydım... bizi öyle yakalayamazdın. Su ç Ted'de de ğildi. O sana 
gelip her şeyi söylememizi istiyordu. Bense bunu erteleyip dur uyordum. Ted'e, 
'Henüz emin de ğilim,' diyordum. Kendi kendime seni hâlâ sevdi ğimi, eskisi gibi 
olabilece ğimizi söylüyordum. Ama galiba hiçbir zaman eskiye d önülemiyor. Ben...» 
Amy nefesini tuttu. Mort o zaman onun a ğladı ğını anladı. «Moteldeki odanın 
kapısını açtı ğında yüzünde beliren ifadeyi hiçbir zaman unutmayac ağım Mezara 
girinceye kadar.» 
Mort, iyi, diye ba ğırmak istedi. Çok iyi. Sen sadece o ifadeyi gör dün . Bense 
ona neden olan duyguları hissettim! Sonra titrek bi r sesle, «Yazı diye bir 
sevgilim oldu ğunu biliyordun,» dedi. «Bunu senden hiçbir zaman sa klamadım. 
Başından beri biliyordun.» 
Kadın içini çekti. «Ama onun sana böylesine sımsıkı  sarıldı ğını bilmiyordum.» 
Mort, «Eh, artık sevinebilirsin,» dedi. «O da beni terketti sanırım.» Amy artık 
hıçkıra hıçkıra a ğlıyordu. «Mort, Mort,.. ben sadece senin ya şamanı ve mutlu 
olmanı istiyorum. Beni anlamıyor musun? Bu istedi ğimi yapamaz mısın?» 
Mort'un gözlerinin önünde Amy'yle Ted'in yataktaki halleri belirdi. «Amy, artık 
telefonu kapatmam gerekiyor.» 
«Bana ihtiyacın olursa arar mısın? Hâlâ senin için kaygılıyım.» Mort, «Evet,» 
diyerek telefonu kapattı. Hıçkıra hıçkıra a ğlayaca ğını sanıyordu. Ama öyle 
olmadı. 
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Durmadan ya ğan ya ğmur Mort'u huzursuzla ştırıyor, kafasının çalı şmasını 
engelliyordu. Sonunda gidip yine kanepeye uzandı. S adece bir kez. Bunu sadece 
bir tek defa yaptım, diye dü şünürken uykuya daldı. 
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Rüyasında dünyanın en büyük sınıfındaydı. Kapı kapa lıydı ama Mort buzlu camdaki 
yazıyı okuyabiliyordu. 
BĐZĐM TAKIMIN YAZI ODASI PROF. DELLACOURT 
Mort, adı yanlı ş yazmı şlar, diye dü şünüyordu. Tek T olacak. Karatahtaya gidip 
aynı cümleyi be ş yüz defa yazıyordu. Bir daha John Kintner'den kopy a 
çekmeyece ğim. Elinde hikâyesinden ba şka bir şeyi olmayan bir insanın yazısını 
çalmak korkunç bir şeydi. 
Mort sonra tahtadan dönüyor ve o koskocaman sınıfta  bir tek ö ğrenci oldu ğunu 
görüyordu. Bu ö ğrencinin saçları kumral ve kabarıktı, ellerinin ekl emleri de 
oldukça iriydi. Uçuk renkli gözleriyle dikkatle Mor t'a bakıyordu. Tam bir 
ta şralı genciydi. 
Mort, «Ben seni tanıyorum,» diyordu. 



John Kintner de güneyli lehçesiyle, «Tabii ya,» diy e kar şılık veriyordu. « Şimdi 
yazmaya devam et. Be ş yüz de ğil, be ş bin.» 
Mort tam dönece ği sırada aya ğı kayıyor ve yuvarlanmaya ba şlıyordu. O ba ğırırken, 
John Kintner gülüyordu... 
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Mort uyandı ğında kendini yerde buldu. Tiz bir sesle çı ğlıklar atıyordu. «Bir 
şeyim yok, bir şeyim yok. Sadece bir rüya gördüm.» Aslında çok sars ılmı ştı. 
Çünkü bu sıradan bir rüya de ğildi. John Kintner sanki kar şısına dikilmi şti. 
«Tanrım! Onu nasıl oldu da unuttum? Mississippi'li miydi? Hatırlamıyorum. Ama 
sanmıyorum... Artık John Kintner'ı dü şünmeyece ğim. O geçmi şte kaldı.» 
Mutfa ğa giderek titreyen elleriyle kahve yapmaya çalı ştı. Shooter'a hiç kimsenin 
hikâyesini çalmadı ğını söylemi şti. Ama bu do ğru de ğildi. Birinin hikâyesini 
çalmı ştı. 
Bir kere. 
Sadece bir kere. 
«Ama uzun yıllar önce oldu...» diye fısıldadı Mort.  «Bunun şimdiki olayla hiçbir 
ili şkisi yok.» 
Belki bu do ğruydu ama Mort bu dü şünceyi yine de kafasından atamıyordu. 
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Bahar sömestriydi. Üniversitenin üçüncü sınıfında o lan Mort, 'Yazı Yazma' 
derslerine devam ediyordu. Ö ğretmen Richard Perkins Jr. adlı tanınmı ş bir 
yazardı. Sınıfta on iki ö ğrenci vardı. Onlardan biri de John Kintner'di. Aslı nda 
Kintner henüz birinci sınıftaydı ama bu derse girme si için ona özel izin 
verilmi şti. Çünkü çok yetenekliydi. 
Kursa devam edenlerin, altı hikâye yazmaları gereki yordu. Perkins onlara bir 
hafta John Kintner'in bir hikâyesini da ğıtmı ştı. Bunu okuyup sonraki derslerde 
ele ştireceklerdi. 
Bu hikâyenin adı... 
Hikâyenin adını pekâlâ biliyorsun! «Gizli Pencere, Gizli Bahçe»ydi. 
Mort bo ş evde öfkeyle, «Hiç de de ğildi,» diye ba ğırdı. «Hikâyenin adı, «Crawford 
Mile»dı. «Crawford Mile!» Ve bunun şimdiki olaylarla bir ilgisi de yok.» 
 Kintner üç, dört hikâye daha vermi ş, sonra da aniden ortadan kaybolmu ştu. 
Galiba Vietnam'a gitmi şti. Ancak o kursa devam edenlerin en iyisiydi. 
Birincisiydi. Mort ise ikinci. Bu durum Mort'un hiç  ho şuna gitmiyordu. Çünkü 
Perkins'in sınıfına birinci olaca ğına inanarak girmi şti. 
Mort yine o hafif sesi duydu. Sen ikinciydin ve bun dan nefret ediyordun. John 
Kintner çıkıp gitti ği zaman çok sevindin. Artık yine birinci olacaktın!  
Evet, bu do ğruydu! Mort bir yıl sonra mezun olaca ğı sırada dolabını bo şaltırken 
John Kintner'in Perkins'in verdi ği hikâyesini bulmu ştu. «Crawford Mile»ı. 
Hikâyeyi tekrar okumu ş ve o eski kıskançlı ğı duymu ştu. 
Sonra o yaz garsonluk ederken John Kintner'in hikây esini kendi adıyla Aspen 
Quarterly adlı edebiyat dergisine göndermeye karar vermi şti. Tabii hikâyenin 
adını de ği ştirecekti. 
Öyle de yapmı ştı. Her yazıyı kolay kolay be ğenmeyen dergi hikâyeyi yayınlamı ştı. 
Sonradan suçluluk duygusuna kapılan Mort Rainey, hi kâye için gönderilen yirmi 
beş doları Augusta'daki bir kilisenin kumbarasına atmı ştı. 
Ama duydu ğu sadece suçluluk de ğildi. 
Mort şimdi mutfakta oturmu ş, kahvenin pi şmesini bekliyordu. Ba şı a ğrıyor, John 
Kintner'i dü şünmek istemiyordu. Kintner'in hikâyesini de. Bu hay atında en 
utanılacak olaydı. Bunu yıllar boyunca kafasının de rinliklerinde gömülü tutması 
şaşılacak bir şeydi. Mort, ke şke bu anıyı tekrar gömebilsem, diye dü şündü. Bu 
benim için önemli bir gün olacak. Belki de ya şantımın en önemli günü. 
O hınzırca ses, o olayı neden şimdi dü şündüğünü pekâlâ biliyorsun, diye 
fısıldadı. 
«Kes sesini.» Mort bunu sakin sakin, hatta biraz da  ne şeli bir havada 
söylemi şti. Elinde fincan ve kahve makinesiyle çalı şma odasına gitti. 
Bazı şeyler sonsuza dek gizlenemez. Hastalanabilirsin, Mo rt. 



Yazar aynı ses tonuyla, «Kes sesini,» diye yineledi . «Seni uyarıyorum.» 
Belki de çok hastasın. Hatta belki de bir sinir kri ... 
Mort, «Kes sesini!» diye haykırarak, kahve makinesi ni kaptı ğı gibi fırlattı. 
Makine büyük cama gelerek kırıldı. Camda da uzun, z ikzaklı, gümü şümsü bir çatlak 
belirdi. Mort'a beyninin ortasında da buna benzer b ir çatlak varmı ş gibi geldi. 
Ama neyse o ses susmu ştu artık. Yatak odasına çıkarak saati aldı. On buçu kta 
çalacak biçimde ayarladı, sonra kanepeye uzandı. 
O hafif sese, «Sinir krizi geçirmiyorum,» diye açık ladı. Ama o sinsi sesin artık 
onunla tartı şmak niyetinde olmadı ğı anla şılıyordu. Belki de onu korkuttum, diye 
düşündü. Öyle oldu ğunu umarım. Çünkü o ses beni korkutmaya ba şlıyordu. Camdaki 
çatla ğa baktı. Gözlerinin önünde yine o motel odasındaki sahne canlanmı ştı. 
Sinir krizi geçirecek olsaydım o zaman geçirirdim.. . Moteldeki odanın kapısını 
açınca karımın ba şka bir erkekle yattı ğını gördüm. Tennesse'de küçük bir 
kasabadan gelme süslü bir emlakçıyla yattı ğını... 
Mort gözlerini kapattı. Ancak saat çalarken uyandı.  Postaneye gitme zamanı 
gelmi şti. 
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Mort birden yolda, belki de federal ekspres geldi d e gitti bile, diye dü şündü. 
Şimdi Juliet bana bakarak ba şını sallayacak. «Size bir şey gelmedi,» diyecek. 
«Çok üzgünüm.» Ve kanıtım? Onu bir daha ele geçirem eyece ğim. Ama mantıksız 
düşünceler bunlar. Herb tedbirli adamdır. Yapamayaca ğı bir şey için söz vermez. 
Postanenin önünde arabadan inmek için kendini zorla dı. Ona kapıyla Juliet 
Stoker'ın mektupları ayırdı ğı yer arasında sanki en azından bin kilometrelik bi r 
uzaklık varmı ş gibi geldi. 
Kadına yakla ştı ğında konu şmaya çalı ştıysa da sesi çıkmadı. Dudaklarını 
kıpırdattı ama bo ğazı iyice kurumu ştu. Juliet ba şını kaldırıp ona baktı, sonra 
da geriledi. Tela şlanmı ştı. Ama motel odasına girerek tabancayı çekti ğinde 
Amy'yle Ted daha da tela şlanmalardı. 
«Bay Rainey! Đyi misiniz?» 
Mort öksürerek bo ğazını temizledi. «Affedersin, Juliet. Bir an bo ğazım sıkı ştı 
sanki.» 
Juliet, «Renginiz çok uçuk,» dedi. Bu ses tonunu bi liyordu Mort. Tashmore'lular 
onunla konu şurken hep bu tonu kullanıyorlardı. Genellikle sesle rinden onunla 
gurur duydukları anla şılıyordu. Ama bunun ötesinde öfke ve bir lütuf yapt ıkları 
duygusu da vardı. Sanki Mort bir dâhi çocukmu ş ve ona ayrı bir özen gösterilip 
uygun yiyecekler verilmesi gerekiyormu ş gibi. 
Mort, «Galiba dün gece yedi ğim bir şey dokundu,» dedi. «Federal ekspres benim 
için bir şey bıraktı mı?» 
«Hayır, hiçbir şey bırakmadı.» 
Yazar kontuarın kenarını çaresizce kavradı. Neredey se bayılıyordu. Ama sonra 
kadının sözlerini yanlı ş anladı ğını farketti. «Efendim?» 
Kadın, «Bir tek şey geldi,» diye kar şılık verdi. Dönüp aldı ğı bir zarfı 
kontuarın üzerinden ona do ğru kaydırdı. Mort kö şesindeki adresi gördü. Zarfı, 
Ellery Queen dergisinin Pennsylvania'daki bürosunda n göndermi şlerdi. Mort sanki 
bir bardak so ğuk su içmi ş gibi canlandı. 
«Teşekkür ederim.» 
«Bir şey de ğil. Posta müdürü, federal ekspres memurunun i şlerine de baktı ğımızı 
öğrenseydi, çok şaşırırdı.» 
Mort, « Şey,» diye mırıldandı. «Ben bunu takdirle kar şılıyorum.» Artık dergiyi 
almı ştı. Bir an önce oradan ayrılarak evine dönmek istiy ordu. Bu oldukça güçlü 
ve adeta ilkel bir istekti. Mort bunun nedenini bil miyordu. O tela şı ve 
şaşkınlı ğı arasında Juliet'i susturmak için az kalsın kadına  bah şi ş de 
verecekti... Đşte bu da tam bir Yankee olan Juliet'in tepesini iyi ce attırırdı. 
Kadın cilveli cilveli, «Müdüre bir şey söylemezsiniz de ğil mi?» diye sordu. 
Mort kendini zorlayarak gülümsedi. «Kesinlikle söyl emem.» 
Juliet Stoker, « Đyi,» diyerek gülümsedi. «Çünkü ben ne yaptı ğınızı gördüm.» 
Mort kapının önünde durakladı. «Efendim?» 
«Söylerseniz beni vururlar.» Juliet dikkatle yazarı n suratına baktı. «Aslında 
eve gidip yatmanız iyi olur, Bay Rainey. Do ğrusu hiç de iyi gözükmüyorsunuz.» 



Mort içinden, bana son üç günü hep yatarak geçirmi şim gibi geliyor, Juliet, 
dedi. Yani... oraya buraya saldırmadı ğım zamanlarda. 
Sonra, «Ah,» diye mırıldandı. «Belki hiç de fena bi r fikir de ğil. Kendimi hâlâ 
bitkin hissediyorum.» 
«Ortalıkta bir virüs dola şıyor. Herhalde size de geçmi ş olmalı.» 
Sonra Wigmore Kampından iki kadın içeri girdiler. H erkes onların lezbiyen 
olduklarından şüpheleniyordu ama kadınların dikkatli davrandıkları  belliydi. 
Mort bu fırsattan yararlanarak dı şarı kaçtı. 
Bir süre kuca ğında mavi zarfla arabasında oturdu. Herkesin, hasta  gibisin, 
demesinden bıkmı ştı. Bu ho şuna gitmiyordu. Hele kafasının çalı şma tarzı hiç. 
Önemli de ğil. Artık her şey sona ermek üzere. 
Mort tam zarfı açaca ğı sırada Wigmore Kampından iki kadın postaneden dı şarı 
çıktılar. Yazara bakarak kafa kafaya verdiler. Sonr a kadınlardan biri gülümsedi. 
Di ğeri ise gürültülü bir kahkaha attı. 
Mort birdenbire, zarfı ancak eve döndü ğüm zaman açaca ğım, diye karar verdi. 
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Mort, Buick'i evin yanına, her zamanki yerine park etti. Konta ğı kapattı. Sonra 
gözlerinin önünde yumu şak, gri bir sis belirdi. Sis kayboldu ğunda kendini 
oldukça tuhaf hissetti. Đyice korkmu ştu. Bir derdin mi var? Fiziksel bir şey? 
Hayır. Sadece sinirlerim gergin. 
Bir şey duydu ğu ya da öyle sandı ğı için çabucak dönüp baktı. Ama görünürde 
hiçbir şey yoktu. Mort titreyerek kendi kendine, aklını ba şına topla, dedi. 
Kendine hakim ol. Yapman gereken sadece bu. Kendine  hakim olmak. 
Sonra, bir tabancam vardı, diye dü şündü. O gün. Ama dolu de ğildi. Bunu onlara 
daha sonra söyledim. Amy bana inandı, Milner'ı bilm iyorum. Ama Amy inandı ve... 
Öyle miydi dersin, Mort? Tabanca gerçekten bo ş muydu? 
Yazar yine camdaki çatla ğı anımsadı. Zikzaklar çizen anlamsız, gümü ş bir şimşeğe 
benziyordu. Đşte böyle oluyor, diye aklından geçti. Đnsanın ya şamında böyle 
şeyler oluyor. 
Sonra elindeki büyük zarfa baktı. Asıl bunu dü şünmem gerekiyor. Amy'yi ya da 
Tennessee'de Shooter's Knob kasabasından gelen a şağılık Bay Ted'i de ğil. Bunu. 
Zarfı açarak sarstı. Ellery Queen dergisi kuca ğına dü ştü. Ad parlak kırmızıyla 
yazılmı ştı. Yukarısında tarih vardı: Haziran 1980. Alta ise  daha küçük harflerle 
o sayıda hikâyeleri olan yazarların adları sıralanm ı ştı. 
Ama Mort'un ismi kapakta yoktu. 
Tabii ya, o sırada öyle ünlü bir yazar de ğildim. Özellikle polisiye hikâyeler 
yazdı ğım da yoktu. «Ekme Mevsimi» bu türdeki tek hikâyem olarak kaldı. Editörler 
de o yüzden kapa ğa adımı yazmadılar. 
Mort dergiyi açtı. Ama en ba şta olması gereken içerik listesi yoktu. 
Koparılmı ştı. 
Tela şla dergiyi karı ştırdı. Bir ara elinden dü şürdü. Sonra hafifçe ba ğırarak 
tekrar kaptı. Kesi ği ilk bakı şta farketmedi. Durumu dergiyi ikinci kez 
karı ştırırken anladı, 83'den 98'e kadar olan sayfalar ke silip çıkarılmı ştı. 
Mort, «Onları sen kestin!» diye ba ğırdı. Hem de öyle avaz avaz ba ğırıyordu ki, 
gözleri adeta yuvalarından u ğramı ştı. Arabanın direksiyonunu yumruklamaya 
başladı. Korna çalıp duruyordu. «Onları sen kestin, a şağılık köpek! Bunu nasıl 
basardın? Onları sen kestin! Sen kestin!» 
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Mort tam eve do ğru ilerlerken o öldürücü fısıltı yine, Shooter bu i şi nasıl 
yapmı ş olabilir, diye sordu. Zarf Pennsylvania'dan geldi.  Onu Juliet aldı. O 
halde Tanrı a şkına, nasıl... 
Yazar durakladı. 
Juliet, « Đyi,» demi şti. « Đyi. Çünkü ben senin ne yaptı ğını gördüm.» 
Tamam. Durum anla şılıyor. Juliet de bu i şin içinde. Ama... 
Ama Juliet yüzyıllardan beri Tashmore'da. 
Ve kadın böyle bir şey de söylemedi. Bunu senin kafan uydurdu. Paranoya k bir 
kriz. 



Mort, «Ama bu onun i şi,» diyerek eve girdi. Đçeri adımını atar atmaz dergiyi 
olanca gücüyle fırlattı. Dergi ürkmü ş bir ku ş gibi uçarken sayfaları açıldı. Ve 
sonra yere dü ştü. Ah, tabii ya! Bu onun i şi. Ama burada durup onu beklemek 
niyetinde de ğilim. Ben... 
Sonra Shooter’ın şapkasını gördü. Çalı şma odasının kapısının önünde, yerde 
duruyordu. 
Mort bir an yerinden kımıldayamadı. Kalbinin çarpın tısı kulaklarında gürlüyordu. 
Sonra ayaklarının ucuna basarak usul usul sobaya do ğru ilerledi. Ma şaların 
arasından demir çubu ğu aldı. Çubu ğun ucu küre ğe çarparak hafif bir gürültü 
çıkarınca yüzünü buru şturdu. Sonra dönerek tekrar kapalı kapıya do ğru yürüdü. 
Çubuğu banyoya dalmadan önce yaptı ğı gibi tutuyordu. Yere attı ğı derginin 
yanından dola şmak zorunda kaldı. 
«Shooter?» 
Ona yanıt veren olmadı. 
«Shooter, kendi iste ğinle dı şarı çıkarsan daha iyi olur! Đçeri girerek seni 
dı şarı çıkarmak zorunda kalırsam bir daha yürüyemezsin !» 
Ama yine bir kar şılık alamadı. 
Mort orada biraz daha durdu. Cesaretini toplamaya ç alı şıyordu. Sonra tokma ğı 
çevirdi. Kapıya omzuyla vurarak içeri daldı. Haykır ıyor, çubu ğu sallıyordu. 
Ancak oda bo ştu. 
Ama Shooter'ın oraya gelmi ş oldu ğu kesindi. Evet! Mort'un bilgisayarı yerde 
yatıyordu. Ekranı paramparça olmu ştu. Shooter yapmı ştı bunu. Şimdi masada, 
bilgisayarın yerinde eski tip bir Royal yazı makine si duruyordu. Çelik yüzeyi 
donukla şmış, toz içinde kalmı ştı. Tu şların üzerine bir roman müsvettesi 
dayanmı ştı. Shooter'ındı bu. Bir milyon yıl önce verandaya bıraktı ğı müsvette. 
Yani, «Gizli Pencere, Gizli Bahçe.» 
Mort elindeki çubu ğu yere dü şürdü. Sanki ipnotize olmu ş gibi yazı makinesine 
doğru ilerleyerek müsvetteyi aldı. Sayfaları a ğır a ğır karı ştırdı. O zaman Bayan 
Gavin'in müsvettenin neden onun oldu ğuna inandı ğını anladı. Tabii ya! Kadın 
yıllarca «Gizli Pencere, Gizli Bahçe»ye benzeyen ço k müsvette görmü ştü. Ne de 
olsa Mort bilgisayarı daha sonra almı ştı. Yazı yazmaya ba şladı ğında yıllarca bu 
eski Royal makineyi kullanmı ştı. Yıllar makineyi a şındırmı ştı. Yazı yazıldı ğı 
zaman harfler, ya şlı bir adamın di şleri kadar çarpık oluyordu. 
Ama tabii makine hep evdeydi. Çalı şma odasındaki dolabın dibinde, eski prova ve 
müsvette yı ğınlarının arkasında duruyordu. Herhalde Shooter onu  çalmı ş ve 
romanını bu makinede yazmı ştı. Mort postanedeyken de usulca geri getirmi şti. 
Tabii ya! Bu mantıklı de ğil mi? 
Hayır, Mort. Hiç de mantıklı de ğil. Sen mantıklı bir şey yapmak ister misin? O 
halde polisi ça ğır. Đşte sana mantıklı bir şey. Polisi ça ğır. Onlara buraya 
gelip, seni bir yere kapamalarını istedi ğini söyle! Çabuk olmalarını tembih 
etmeyi de unutma! Sen daha fazla zarar vermeden bu i şi yapmalılar! Ba şkalarını 
da öldürmeden! 
Mort çılgın gibi ba ğırarak kâ ğıtları havaya fırlattı. Gerçek, gümü ş bir şimşek 
gibi kafasında çakarken kâ ğıtlar etrafta uçu ştu. 
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John Shooter diye biri yoktu. 
Hiçbir zaman da olmamı ştı. 
Mort, «Hayır,» dedi. Yine büyük oturma odasında bir  a şağı bir yukarı dola şmaya 
başlamı ştı. Ba ş a ğrısı dalgalar halinde ba şlayıp geçiyordu. «Hayır, bunu kabul 
etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum.» 
Ama kabul etmesi ya da etmemesinin hiç önemi yoktu.  Bilmecenin bütün parçaları 
önündeydi. Mort eski Royal yazı makinesini gördü ğü an bu parçalar çabucak 
biraraya gelmeye ba şlamı ştı. Şimdi, aradan on be ş dakika geçmesine ra ğmen hâlâ 
toplanmaya devam ediyordu. Yazarın onları da ğıtacak irade gücü de kalmamı ş 
gibiydi. 
Mort'un gözlerinin önünde hep aynı sahne beliriyord u. Mechanic Falls'da benzin 
istasyonundaki genç, lastikli çubukla ön camı siliy ordu. Mort daha sonra, çocuk 
bana çok fazla özen gösterdi, diye dü şünmüştü. Kitaplarımı be ğeniyordu ve beni 
tanıdı. Belki bu do ğruydu ama ön camın da temizlenmesi gerekiyordu, çün kü 



kirlenmi şti. Arka yollarda uzun süre hızlı araba kullanırsan  birçok şey ön cama 
yapı şırdı. Herhalde arka yollardan geçtim. Rekor kıracak  bir hızla Derry'e gidip 
döndüm. Orada sadece evi yakacak kadar kaldım. Dönü şte benzin almak için bile 
durmadım. Ne de olsa gidecek yerler ve öldürülecek kediler vardı. Öyle de ğil mi? 
Ah, i şim ba şımdan a şkındı tabii! 
Mort odanın ortasında durup hızla pencereye do ğru döndü. Camdaki gümü şümsü 
çatla ğa, «Bütün bunları yaptıysam neden şimdi olanları anımsamıyorum?» diye 
sordu. «Neden şimdi bile anımsayamıyorum?» 
«Cevabı bilmiyorum... Ama o adın nereden geldi ğini pekâlâ biliyorum. Bunun 
yarısı üniversitedeyken hikâyesini çaldı ğım gencin adı. Di ğer yarısı da karımı 
çalan adamın ismi. Bu garip, edebi bir şakaya benziyor.» 
Kadın onu sevdi ğini söylüyor, Mort. Şimdi onu seviyormu ş. 
Haydi oradan! Ba şkasının karısıyla yatan bir erkek hırsız sayılır. K adın da onun 
suçorta ğı. 
Yazar meydan okurcasına çatla ğa baktı. 
Ama çatlak kar şılık vermedi. 
Mort üç yıl önce, Delacourt Ailesi adlı bir roman y ayınlamı ştı. Shooter’ın 
romanının üzerindeki adres de şöyleydi: «Dellacourt, Mississippi.» 
Yazar aniden tela şla çalı şma odasına ko ştu. Yere saçılmı ş kâ ğıtlar yüzünden 
aya ğı kaydı. Az kalsın dü şüyordu. Ansiklopedilere uzanarak M harfini aldı. 
Mississippi bölümünü buldu. Titreyen parma ğını Mississippi'deki kentlerin adları 
üzerinde dola ştırdı. Sayfalar dolusu isim vardı. Çaresiz bir umut la adları 
okuyordu. 
Ama.. Mississippi'de Delacourt ya da Dellacourt diy e bir yer yoktu. 
Perkinsburg'u aramayı dü şündü. Shooter ona Herkes Onlu ğu Dü şürür adlı romanının 
karton kapaklı ucuz kopyasını otobüse binmeden önce  oradan aldı ğını söylemi şti. 
Ama Mort sonra ansiklopediyi kapattı. «Bu zahmete d eğmez ki. Mississippi'de 
belki Perkinsburg diye bir yer var. Ama ne i şe yarar?» 
. Mort'un John Kintner'le tanı ştı ğı sınıfta ders veren yazarın adı Richard 
Perkins Jr.'du. Đşte bu ad da oradan alınmaydı. 
«Evet ama ben bunların hiçbirini de anımsamıyorum. O halde nasıl...» 
O hafif ses üzgün üzgün, ah, Mort, diye inledi. Sen  çok hastasın. Hasta bir 
adamsın sen. 
Mort, «Bunu kabul etmiyorum,» dedi. Titrek ve bitki n sesi yüzünden aynı zamanda 
dehşete kapıldı. Ama ba şka seçene ği var mıydı? Bir keresinde uykusunda bazı 
şeyler yaptı ğını, geri dönülemeyecek adımlar attı ğını dü şünmemiş miydi? 
O hafif ses, iki ki şiyi öldürdün, diye fısıldadı. Tom'u öldürdün, çünkü  o gün 
yalnız oldu ğunu biliyordu. Greg'i ise durumu kesin olarak ö ğrenmemesi için 
ortadan kaldırdın. E ğer sadece Tom'u öldürseydin, Greg polisi ça ğırırdı. Ama 
bunu istemiyordun. Buna GELEMEZD ĐN. Anlattı ğın bu korkunç hikâye sona erinceye 
dek böyle bir şey olması i şine gelmezdi. Dün yataktan kalktı ğında her yanın 
sızlıyordu. Vücudun kaskatı kesilmi şti ve sızım sızım sızlıyordu. Ama bunun 
nedeni banyonun kapısını kırman ve du şa saldırman de ğildi herhalde! Senin bundan 
çok daha fazla i şin vardı. Tom ve Greg'le ilgilenmen gerekiyordu. Ar abanın nasıl 
dola ştı ğı konusunda da haklıydın... Ama Sonny Trotts'a tele fon ederek Tom 
oldu ğunu söyleyen SEND ĐN! Mississippi'den yeni gelen biri Sonny'nin kula ğının 
biraz a ğır i şitti ğini bilemezdi. Ama SEN bilebilirdin. Onları sen öld ürdün Mort. 
O adamları ÖLDÜREN sensin! 
Yazar çı ğlık çı ğlı ğa, «Bunu kabul etmiyorum!» diye ba ğırdı. «Bütün bunlar onun 
planının bir parçası! O küçük oyununun bir bölümü! O küçücük kafa oyununun! Ve 
ben... hiçbir şeyi kabul etmiyorum...» 
Mort'un kafasının içinde fısıldayan o ses, dur, ded i. Yazar da durdu. Bir an iki 
dünyada da derin bir sessizlik oldu: Kafasının için deki ve dı şındaki dünyalarda. 
Sonra o hafif ses, bunu neden yaptın, Mort, diye so rdu. Bu karma şık ve kanlı 
olayı neden yarattın? Shooter bir hikâye istedi ğini söyleyip durdu. Ama Shooter 
diye biri YOK ki! SEN ne istiyorsun, Mort? John Sho oter diye birini NEDEN 
yarattın? 
Sonra dı şarıdan bahçe yolundan inen bir arabanın gürültüsü g eldi. Mort saatine 
baktı. Tam on ikiydi. Rahatlama ve zafer duygusu ba cayı saran alevler gibi 
içinden yükseldi. Elinde derginin olması ama kanıt bulamaması önemli de ğildi. 
Shooter’ın onu öldürme ihtimalinin olması da. John Shooter adında biri oldu ğunu 



öğrendi ği takdirde mutlulukla ölmeye razıydı. O deh şet verici olaylardan sorumlu 
olmadı ğını ö ğrendi ği takdirde. 
Mort sevinçle, «O geldi!» diyerek çalı şma odasından dı şarı fırladı. Ellerini 
havada deli gibi sallıyor, dans ediyordu. 
Sonra durup Bump'ın ölüsünün çivilenmi ş oldu ğu dolabın meyilli damının üzerinden 
bahçe yoluna baktı. Elleri a ğır a ğır yanına dü ştü. Beynini kapkara bir korku 
sardı. Bilmecenin son parçası da yerine oturmu ştu. Birkaç dakika önce çalı şma 
odasında, belki de intihar edecek cesaretim olmadı ğı için hayali bir katil 
yarattım, diye dü şünmüştü. Ama şimdi Shooter’ın «Mort'u hiçbir zaman öldürmem,» 
dedi ği zaman gerçe ği açıklamı ş oldu ğunu anlıyordu. 
Gelen Shooter’ın hayali stey şını de ğildi. Amy'nin ciddi havalı, küçük 
Subaru'suydu. Araba durmak üzereydi. Amy direksiyon daydı. Bu kadın Mort'un 
aşkını çalmı ştı. Ve verebilece ğin tek şey a şk oldu ğu zaman bunu çalan bir kadın 
hiçbir şeye yaramazdı. 
Ama Mort, Amy'yi yine de seviyordu. 
Ondan nefret eden Shooter'dı. Amy'yi öldürmek ve on u gölün kıyısına, Bump'ın 
yakınına gömmek isteyen de Shooter'dı. Böylece kadı n çok geçmeden ikisi için de 
bir esrar halini alacaktı. 
Mort çok ya şlı bir adamı andıran titrek bir sesle, «Hemen git, Amy,» diye 
fısıldadı. «Çok geç kalmadan hemen git!» 
Ama Amy arabadan iniyordu. Kadın arabanın kapısını kaparken Mort'un beyni de 
kapkara kesildi. 
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Amy tokma ğı yokladı ve kapının açık oldu ğunu anladı. Đçeri girdi. Tam «Mort!» 
diye seslenece ği sırada vazgeçti. Đrile şmiş gözlerle etrafına şaşkınlıkla baktı. 
Ev berbat haldeydi. Çöp tenekesi dolup yerlere ta şmıştı. Bir tekmede kö şeye 
fırlatıldı ğı anla şılan alüminyum tencereye birkaç sonbahar sine ği tembel tembel 
girip çıkıyordu. Đçeriye yemek kokusu çökmü ştü. Ev çok havasızdı. Amy burnuna 
çürümü ş yiyecek kokusu da geldi ğini dü şündü. 
«Mort?» 
Ona yanıt veren olmadı. Kadın ufak adımlar atarak b iraz ilerledi. Evin geri 
kalan kısmını görmek istedi ğinden pek de emin de ğildi. Bayan Gavin eve daha üç 
gün önce gelmi şti. Bu kadar kısa bir sürede her şey nasıl böyle altüst olmu ştu? 
Amy evliliklerinin son yılı boyunca Mort için kaygı lanıp durmu ştu. Ama 
boşandıktan beri kaygıları daha da artmı ştı. Evet, kaygılanmı ş ve kendini suçlu 
hissetmi şti. Bir bakıma bu do ğruydu, kendini suçlu buluyordu. Herhalde hep böyle 
olacaktı. Ama Mort hiçbir zaman güçlü bir erkek ola mamıştı... En zayıf yanı da 
bu gerçe ği inatla, hatta bazen isterikçe reddetmesiydi. Bu s abah Mort intihar 
etmek üzere olan biri gibi konu şmuştu. Amy, eski kocasının Ted'i getirmemesiyle 
ilgili uyarısını da hemen ciddiye almı ştı. Mort, Ted'i gördü ğü zaman gerçekten 
intihar edebilirdi. 
Amy'nin aklına cinayet hiç gelmemi şti. Şimdi de gelmiyordu. Mort o korkunç gün 
motelde onları tabancayla tehdit etti ğinde de gelmemi şti. Bu ihtimali dü şünerek 
korkuya kapılmamı ştı. Mort bir katil de ğildi. 
«Mort? M...» 
Amy mutfaktaki tezgâhın önünden geçerken sözcük gır tla ğına takılıp kaldı, iyice 
sersemlemi ş ve gözleri irile şmişti. Oradan büyük oturma odasını görebiliyordu. 
Etraf kâ ğıt içindeydi. Mort çekmecelerdeki bütün roman müsve ttelerini ve 
dosyalarındaki kâ ğıtları etrafa saçmı ştı. Masa kirli tabaklarla doluydu. Kahve 
makinesi, çatlamı ş olan pencere camının önüne dü şüp kırılmı ştı. 
Ve her yerde, her yerde, her yerde bir tek sözcük v ardı: SHOOTER. 
Duvarlara, Mort'un kadının çekmecesinden aldı ğı anla şılan renkli tebe şirlerle 
SHOOTER yazılmı ştı. Pencereye de öyle. Mutfaktaki tezgâh mürekkeple  yazılmı ş 
SHOOTER adıyla doluydu. Evin arkasındaki verandanın  destek direklerine de kur şun 
kalemle aynı sözcük sıralanmı ştı: SHOOTER. 
En kötüsü, kiraz a ğacından yapılmı ş cilalı masaya da SHOOTER adı kazınmı ştı. 
Eğri bü ğrü harfler otuz santim boyundaydı. Mort'un masayı k azımak için 
kullandı ğı tornavida yakındaki bir iskemlenin üzerinde duruy ordu. Çelik ucuna 
kırmızı bir şey bula şmıştı. Amy bunun kiraz a ğacının boyası oldu ğunu dü şündü. 



Etrafına bakınarak, «Mort?» diye fısıldadı. 
Şimdi Mort'un intihar etmi ş olmasından, onun ölüsünü bulaca ğından korkuyordu. Bu 
i şi nerede yapmı ş olabilirdi? Ah, tabii ya! Çalı şma odasında! Ba şka nerede 
olacak? Ya şamının en önemli bölümünü o odada geçirdi. Herhalde  ölmek için de 
yine orayı seçti. 
Amy içeri girerek Mort'un ölüsüyle kar şıla şmak istemiyordu. Ama ayakları yine de 
onu oraya do ğru sürükledi. Yere hiç bakmıyordu. Çalı şma odasının kapısına 
varınca usul usul itti. 
 
48 
 
Mort eski Royal yazı makinesinin önünde, ayakta dur uyordu. Bilgisayarı yerde, 
kırık camların arasında yatıyordu. Yazar garip bir biçimde bir köy vaizine 
benziyordu. Amy bunun nedeninin takındı ğı tavır oldu ğunu dü şündü. Eski kocası 
ellerini ciddi bir tavırla arkasında kavu şturmu ştu. Ama en büyük neden ba şındaki 
şapkaydı. Siyah şapkayı kulaklarına kadar geçirmi şti. Amy onun ünlü, «American 
Gothic» adlı tablodaki adamı andırdı ğını dü şündü. Oysa resimdeki adam şapkalı 
değildi. 
Amy, «Mort...» dedi. Sesi kararsız ve hafifti. 
Yazar kar şılık vermedi. Dikkatle ona bakıyordu. Sert bakı şlı gözlerinde tuhaf 
bir parıltı vardı. Amy, Mort'un gözlerini hiç böyle  görmemi şti. Hatta moteldeki 
o korkunç günde bile. Sanki Amy'nin kar şısındaki Mort de ğil de ona benzeyen bir 
yabancıydı. 
Ama şapkayı tanımı ştı. «O eski şeyi nerede buldun? Tavanarasında mı?» Kalbinin 
çarpıntısı yüzünden sesi titriyordu. Evet, tavanara sında bulmu ş olmalı, diye 
düşündü. Naftalin kokusu tâ buraya kadar geliyor. Mort  o şapkayı yıllar önce 
Pennsylvania'da hediyelik e şya satan bir dükkândan almı ştı. 
Amy, Derry'deki evin bahçesinin bir bölümünü kendin e ayırmı ştı. Orası ona aitti. 
Ama Mort fikir bulmakta zorluk çekti ği zamanlar oraya giderek yaban otlarını 
ayıklamaya ba şlardı. Ve böyle anlarda ba şına o şapkayı giyerdi. Mort ondan, 
«Kafamı çalı ştıran şapka,» diye söz ederdi. Amy, Mort'un bir gün ba şında 
şapkayla aynaya bakarak şaka yollu, «Bununla bir foto ğrafımı çekmeliler,» 
dedi ğini anımsıyordu. «Foto ğrafı kitabımın arka kapa ğına basmaları iyi olur. Bir 
katırın pe şinden, sapanın bıraktı ğı izlerden yürüyen bir güneyliyi andırıyorum.» 
Sonra şapka ortadan kaybolmu ştu. Herhalde yanlı şlıkla buraya getirilmi ş ve 
tavanarasına kaldırılmı ştı. Ama... 
Sonunda adam kısık bir sesle, dalgın dalgın, «O ben im şapkam,» dedi. «Hiçbir 
zaman bir ba şkasının olmadı.» 
«Mort? Ne var? Ne...» 
«Sen yanlı ş yere gelmi şsin, kadın. Burada Mort diye biri yok. Mort öldü.» Keskin 
bakı şlı gözlerini Amy'nin yüzünden ayırmıyordu. «Kaypakç a sa ğa sola sapmaya 
çalı ştı ama sonunda artık de ğil bana kendi kendine yalan söyleyemeyece ğini 
anladı. Ona elimi bile sürmedim, Bayan Rainey. Yemi n ederim. Korkaklara özgü 
olan o yolu seçti.» 
Amy, «Neden bu şekilde konu şuyorsun?» diye sordu. 
Adam hafif bir şaşkınlıkla, «Ben her zaman böyle konu şurum,» dedi. 
«Mississippi'de herkes böyle konu şur.» 
«Mort, lütfen sus!» 
«Ne dedi ğimi anlamadın mı? Sa ğır de ğilsin ya? O öldü. Đntihar etti,» 
Amy ağlamaya ba şladı. «Mort, sus artık. Beni korkutuyorsun. Ve bu h iç ho şuma 
gitmiyor.» 
«Önemli de ğil.» Adam ellerini öne getirdi. Bir elinde masasını n üst 
çekmecesinden aldı ğı makas vardı. Makası açıp kapatarak havaya kaldırı rken 
bulutların arasından çıkan güne şin parlak ı şıkları makasın ucunda yansıdı. «Daha 
fazla korkmayacaksın.» Kadına do ğru geldi. 
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Amy bir an yerinden kımıldayamadı. Mort onu öldürem ezdi. Eski kocası cinayet 
i şleyebilecek bir insan olsaydı herhalde bunu o gün m otelde yapardı. 
Sonra adamın gözlerini gördü ve Mort'un da aynı ger çeği bildi ğini anladı. 



Ama bu kar şısındaki o de ğildi. 
Amy haykırarak döndü, kapıya do ğru atıldı. 
Shooter onun pe şinden ko ştu. Makası indirirken havada gümü şten bir yarım daire 
çizdi. E ğer aya ğı tahta zeminin üzerine saçılmı ş olan kâ ğıtlar yüzünden 
kaymasaydı, makası Amy'nin iki kürek kemi ği arasına, sapına kadar saptayacaktı. 
Shooter öfke ve şaşkınlıkla ba ğırarak yere kapaklandı. Makas, «Gizli Pencere, 
Gizli Bahçe»nin dokuzuncu sayfasına saplanırken uçl arı kırıldı. Adam a ğzını yere 
çarptı ğı için dudaklarının arasından kanlar fı şkırdı. Cebindeki Pall Mall sigara 
paketi ileri fırladı. Shooter dizlerinin üzerinde d oğruldu. Dudaklarını ve 
di şlerini boyayan kanların arasında adeta sırıtıyordu.  
«Bunun sana bir yararı olmayacak, Bayan Rainey!» di ye ba ğırarak aya ğa kalktı. 
Makasa baktı, sonra da sabırsızca fırlatıp attı. «B ahçede senin için de bir yer 
var! Orayı seçtim bile. Dikkatli ol!» 
Kapıdan fırlayan kadının pe şinden ko ştu. 
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Oturma odasının ortalarında Amy de yere yuvarlandı.  Bir dergiye takılmı ştı. Yan 
düşerken kalçası ve sa ğ gö ğsü sızladı. Acı acı ba ğırdı. 
Shooter ise masaya ko şarak kediyi öldürmek için kullandı ğı tornavidayı kaptı. 
«Orada bekle. Kımıldama.» Kadın arkaüstü dönmü ş, irile şmiş gözlerle ona 
bakıyordu. Adam ekledi. «Kımıldanıp durursan her şey bitmeden önce canın yanar. 
Sana acı vermek istemiyorum, bayan. Ama gerekirse b unu da yapaca ğım. Buralara 
kadar geldim. Bu kadar zahmete kar şılık elime bir şey geçmeli.» 
Shooter yakla şırken Amy dirseklerinin üzerinde do ğruldu. Hızla geri geri kaydı. 
Saçları yüzüne dü şmüştü, ter içindeydi. Sıcak terin kokusu burnuna geliy ordu. 
Tepesine dikilmi ş olan adamın suratı bir delinin yüzüne dönü şmüştü. Hüküm veren, 
ciddi birinin suratıydı bu. 
«Hayır, Mort! Lütfen, Mort...» 
Shooter kadının üzerine atıldı. Tornavidayı yukarı kaldırdı, sonra da hızla 
indirdi. Amy bir çı ğlık atarak sola do ğru kaydı. Tornavida elbisesini yırtarak 
etine saplanırken kalçası alev alev yandı. Sonra di züstü do ğruldu. O sırada 
elbisesinden şerit gibi uzun bir parçanın yırtıldı ğını farketti. 
Shooter, «Hayır, bayan,» diye soluyarak Amy'i ayak bile ğinden yakaladı. «Hayır, 
bayan.» Kadın omzunun üzerinden, karmakarı şık olmu ş saçlarının arasından baktı. 
Adamın yere saplanmı ş olan tornavidayı çıkarmaya çalı ştı ğını gördü. 
Shooter tornavidayı hızla çekti, sonra Amy'nin bald ırına sapladı. 
Korkunç, müthi ş bir acı duydu Amy. Sanki bütün dünya bu acıdan olu şmuştu. 
Haykırarak geriye do ğru bir tekme attı. Aya ğı adamın burnuna geldi. Shooter'ın 
burnu kırıldı. Homurdanarak yan dü ştü., Ellerini yüzüne bastırmı ştı. Amy aya ğa 
kalktı. Birinin ulur gibi ba ğırdı ğını duyuyordu. Aya do ğru uluyan bir köpe ğin 
sesine benziyordu duydu ğu ses. Amy, herhalde bu köpek de ğil, diye dü şündü. 
Uluyan ben olmalıyım. 
Shooter aya ğa kalkıyordu. Yüzünün alt kısmı kandan olu şmuş bir maskeye 
dönüşmüştü. Sonra maske yarıldı ve Mort Rainey'nin çarpık ö n di şleri gözüktü. 
Adam güldü. «Dövü şken bir kadınsın, öyle de ğil mi? Zararı yok, bayan. Sen devam 
et.» 
Amy'nin üzerine atıldı. 
Kadın sendeleyerek geriledi. Baldırına saplı olan t ornavida yerinden çıkarak 
yere dü ştü. Shooter ona baktı, sonra da tekrar kadına saldı rdı. Sanki oyun 
oynuyorlarmı ş gibi. Amy oturma odasındaki iskemlelerden birini k aparak 
Shooter’ın önüne bıraktı. Bir an sandalyenin üzerin den birbirlerini süzdüler... 
Sonra Shooter kadının elbisesinin önünü tutmaya çal ı ştı. Amy geriledi. 
Shooter, «Seninle u ğra şmaktan sıkıldım,» dedi soluyarak. 
Amy dönüp kapıya do ğru ko ştu. 
Shooter da hemen onun pe şinden atıldı. Kadının sırtına vurmaya çalı şıyor, 
parmaklarının uçları Amy'nin ensesine de ğiyordu. Bir ara kadını elbisesinden 
yakaladı, ama sonra kaçırdı. Yoksa Amy'yi kolaylıkl a kendine do ğru çekecekti. 
Amy mutfaktaki tezgâhın önünden geçerek arka kapıya  ko ştu. Sa ğ mokaseni aya ğında 
şapırtıya benzer sesler çıkarıyordu. Kendi kanıyla d olmu ştu. Shooter hâlâ 



Amy'nin pe şindeydi. Her soluk alıp veri şinde burnundan kanlı baloncuklar 
çıkıyor, hâlâ kadını elbisesinden yakalamaya çalı şıyordu. 
Amy elleriyle tel geçirilmi ş kapıya vurdu. Sonra da aya ğı takıldı ğı için boylu 
boyunca verandaya devrildi. Ci ğerlerindeki bütün hava hızla bo şaldı. Shooter’ın 
daha önce müsveddeyi bıraktı ğı yere dü şmüştü. Yuvarlanarak döndü ve adamın 
yakla ştı ğını gördü. Artık silahı yoktu, sadece elleri vardı.  Ama bu ellerin bile 
yetip artaca ğı belliydi. Shooter’ın siyah şapkasının altında parıldayan gözleri 
sert ve amansızdı. Ama bu gözlerde deh şet verici bir acıma da vardı. 
Shooter, «Çok üzgünüm, bayan,» dedi. 
Bir ses, «Rainey!» diye haykırdı. «Dur!» 
Amy ba şını çevirip bakmaya çalı ştı ama ba şaramadı. Boynunda bir lif kopmu ştu. 
Shooter bakmadı bile. Kadının üzerine atıldı. 
«Rainey! Dur!» 
Shooter, «Burada Rainey diye biri yok...» derken bi r silah sesi sonbahara özgü 
sakin havada yankılandı. Shooter oldu ğu yerde durdu, merakla, hatta kayıtsızca 
göğsüne baktı. Orada küçük bir delik belirmi şti. Kan akmıyordu, en azından 
şimdilik. Ama delik oradaydı. Shooter parma ğını oraya dokundurup çekti. Đşaret 
parmağının ucuna biraz kan bula şmıştı. Bu biraz da noktalama i şaretlerinden 
birine benziyordu. Bir cümlenin sonuna konulan nokt aya. Adam kan lekesine 
düşünceli dü şünceli baktı. Sonra ellerini indirerek Amy'ye döndü . 
«Bebeğim!» diye mırıldandı. Sonra da kadının yanına, vera ndaya boylu boyunca 
devrildi. 
Amy yuvarlanarak döndü. Dirseklerinin üzerine do ğrulmayı ba şararak sürüne sürüne 
onun yattı ğı yere gitti. A ğlamaya ba şlamı ştı. 
«Mort?» diye ba ğırdı. «Mort? Mort, lütfen bir şeyler söylemeye çalı ş.» 
Ama artık bir şey söyleyemeyecekti. Amy bu gerçe ği ancak bir dakika sonra 
kavrayabildi. Yine de ondan sonraki haftalar ve ayl arda eski kocasının ölümünü 
reddedecekti. Sonra iradesi zayıflayacak ve bu gerç ek kar şısında boyun e ğecekti. 
Mort ölmü ştü. Ölmü ştü. Orada çıldırmı ş ve ölmü ştü. 
Sonunda o ve içindeki ki şi ölmü ştü. 
Amy ba şını Mort'un gö ğsüne dayayarak a ğladı. Biri arkadan yakla şarak elini onu 
teselli etmek istercesine omzuna koydu ğu zaman bile dönüp bakmadı. 
  
SONUÇ 
 
Tashmore Gölündeki olaylardan üç ay kadar sonra, Te d ve Amy Milner, ünlü yazar 
Mort Rainey'yi vurup öldüren adamı görmeye gittiler . 
O üç aylık süre içinde adamı bir tek kez görmü şlerdi. Resmi soru şturmada. Ama bu 
resmi bir i şti ve Amy de onunla konu şmak istememi şti. Orada bunu yapmak ho şuna 
gitmeyecekti. Adam hayatını kurtardı ğı için ona minnet duyuyordu... Ama Mort 
onun eski kocasıydı. Onu yıllarca sevmi şti. Ve için için teti ği sadece Fred 
Evans'ın parma ğının çekmedi ğine de inanıyordu. 
Olanları iyice kavrayabilmek için uygun bir anın ge lece ğini ve Evans'la o zaman 
konu şaca ğını dü şünüyordu. Bu bir yıl olabilirdi. Đki, hatta üç yıl. Ama o arada 
olan şeyler onun daha hızlı harekete geçmesine yol açmı ştı. Amy, Ted'in New 
York'a yalnız gitmesine izin verece ğini ummu ştu. Ancak Ted bu konuda kesin bir 
tavır takınmı ştı. «Son kez bir yere yalnız gitmene izin verdi ğimde olanları 
biliyorsun! Az kalsın ölüyordun!» 
Amy de öfkeyle yanıt vermi şti. «Bunun bana izin verip vermemenle ilgisi yoktu 
ki. Ben sana gidece ğimi söylemedim bile.» Ama Ted sadece omzunu silkmi şti. 
O yüzden karı koca New York'a birlikte gittiler. Bü yük bir gökdelenin elli 
üçüncü katına birlikte çıktılar. Ve yine birlikte B irle şik Sigorta Şirketinin 
bürosunda küçük, hücre gibi bir odaya girdiler. Fre d Evans gündüzlerini orada 
çalı şarak geçiriyordu. Tabii bir yere gönderilmezse. 
Amy mümkün oldu ğunca bir kö şeye büzülmeye çalı ştı. Büronun sıcak olmasına ra ğmen 
şalına sıkıca sarılmı ştı. 
Evans a ğır a ğır hareket ediyordu, bakı şları şefkatliydi. Amy'ye çocukken 
hastalandı ğında bakan kasaba doktorunu hatırlatıyordu. 
Amy, Evans'tan ho şlanıyordu. Ama bunu hiçbir zaman ö ğrenemeyecek, diye 
düşünüyordu. Belki bu gerçe ği Evans'a açıklayacak gücü bulabilirim. Ve o da o 
zaman ba şını sallar. Ama bu bana inandı ğı anlamına gelmez. Evans sadece 



kendisini her zaman, 'Mort'u vuran adam' olarak gör ece ğimi sanıyor. Mort'un 
göğsüne kapanarak ambulans gelinceye kadar a ğladı ğım zaman Evans beni seyretmek 
zorunda kaldı. Sonra doktorlardan biri Mort'u götür melerine razı olmam için bana 
yatı ştırıcı i ğne yapmak zorunda kaldı. O bütün bunları hatırlıyor . Ama buna 
ra ğmen Evans'tan ho şlanıyorum. 
Fred Evans zile basarak bir kadın ça ğırdı. Kadına üç fincan kaynar çay getirtti. 
Ocak ayındalardı. Dı şarıda şiddetli bir rüzgâr esiyordu, ısı iyice dü şmüştü. Amy 
hafif bir özlemle Tashmore'u dü şündü. Herhalde göl artık dondu. O korkunç rüzgâr 
karları buzların üzerine do ğru uçuruyor. Sonra kafası di ğer olayla belirsiz ama 
kötü bir ba ğ kurdu. Amy, Mort'un yere yı ğıldı ğını ve sigara paketinin cebinden 
fırladı ğını görür gibi oldu. Titredi ve duydu ğu o özlem de kayboldu. 
Evans, « Đyi misiniz, Bayan Milner?» diye sordu. 
Kadın, «Evet,» dercesine ba şını salladı. 
Ted dü şünceli dü şünceli ka şlarını çatmı ş, piposuyla oynuyordu. «Karım olay 
hakkında bütün bildiklerinizi ö ğrenmek istiyor, Bay Evans. Önce onu bu fikrinden 
vazgeçirmeye çalı ştım. Ama sonra bunun daha iyi olabilece ğini dü şündüm. O günden 
beri durmadan kâbus görüyor...» 
Evans, «Tabii,» dedi. Ted'e pek aldırdı ğı yoktu, aslında konu ştu ğu Amy'ydi. 
«Herhalde bu uzun bir süre daha devam edecektir. As lında ben de bir hayli kâbus 
gördüm. O olaya dek hiç kimseyi vurmamı ştım.» Bir an durdu, sonra da ekledi. 
«Vietnam'ı bir, iki yıl yüzünden kaçırdım.» 
Amy ona ne şesizce gülümsedi. 
Ted, «Amy her şeyi resmi soru şturma sırasında dinledi,» diye hatırlattı. «Ama 
sizden tekrar dinlemek istiyor. O hukuk terimleri o lmadan.» 
«Anlıyorum.» Evans onun elindeki pipoyu i şaret etti. « Đstiyorsanız 
içebilirsiniz.» 
Ted piposuna baktı, sonra da utanmı ş gibi cebine attı. «Aslında bırakmaya 
çalı şıyorum.» 
Evans, Amy'ye baktı. «Sizce bunun ne yararı olacak?  Daha do ğrusu... neye 
yaramasını istiyorsunuz?» 
«Bilmiyorum.» Amy'nin sesi alçak ve sakindi. «Üç ha fta önce Tashmore'daydık. 
Ted'le ben. Evi temizlemek için gitmi ştik. Satı şa çıkardık da. Biz oradayken bir 
şey oldu. Daha do ğrusu iki şey.» Kocasına dönüp yine ne şesizce gülümsedi. «Ted 
bir şey oldu ğunu biliyor. Çünkü o zaman sizi arayıp bu randevuyu  aldım. Ama 
olayın ne oldu ğunu henüz bilmiyor. Ve korkarım bu yüzden bana kızg ın. Belki de 
haklı.» 
Ted Milner karısına kızmadı ğını söyleyemedi. Elini cebine sokarak piposunu 
alacak oldu, sonra vazgeçti. 
«Bu iki şeyin... ekimde göl kenarındaki evinizde olanlarla b ir ili şkileri var 
mı?» 
«Bilmiyorum, Bay Evans... Orada ne oldu? Siz ne kad arını biliyorsunuz?» 
Adam arkasına yaslanarak çayından bir yudum aldı. « Şey... E ğer buraya her 
sorunuza yanıt alaca ğınızı dü şünerek geldiyseniz, korkarım dü şkırıklı ğına 
uğrayacaksınız. Size yangından söz edebilirim. Ama ko canızın yaptıklarının 
nedenlerine gelince... Herhalde o bo şlukları siz benden daha iyi 
doldurabilirsiniz. Bizi yangın konusunda en çok ner eden çıktı ğı şaşırttı. Yangın 
evde de ğil, Bay Rainey'nin büro olarak kullandı ğı odasında ba şlamı ştı. Sanki 
yangın ona zarar vermek için çıkarılmı ştı. Ama eski kocanız o sırada evde bile 
değildi. 
«Sonra bürodaki kalıntılar arasında büyük bir şi şe parçası bulduk. Bir şarap 
şi şesiydi bu. Daha do ğrusu şampanya şi şesi. Ama içine en son gazya ğı konmu ş 
oldu ğu kesindi. Etiketin bir kısmı yırtılmamı ştı. New York'a bir kopyasını 
gönderdik. Bize bunun 'Moet et Chandon' şampanyası oldu ğunu bildirdiler. Yıl bin 
dokuz yüz seksen bilmem kaçtı. Tabii molotof koktey li için kullanılan şi şenin 
sizin şarap mahzeninizden alındı ğını gösteren kesin bir kanıt sayılmazdı. Ama 
yine de oldukça ikna edici bir şeydi. Çünkü listenizde 1983 ve 1984 tarihli on 
iki kadar 'Moet et Chandon' vardı. 
«O yüzden evinizi sizin ya da eski kocanızın yaktı ğını dü şündük. Ama bu da pek 
mantıklı bir şey de ğildi. Bayan Milner, siz evden ayrılırken kapıyı 
kilitlemedi ğinizi söylediniz...» 



Amy, «O yüzden kaç gece uykularım kaçtı,» dedi. «Bi r yere kadar gidip gelece ğim 
zaman kapıyı kilitlemeyi unuturdum. Bangor'un kuzey indeki küçük bir kasabada 
büyüdüm ben. Đnsan bu tür alı şkanlıklardan kolay kurtulamıyor. Mortda...» 
Dudakları titremeye ba şladı ğı için sustu. Dudaklarını öyle şiddetle birbirlerine 
bastırdı ki bembeyaz kesildiler. Kendini topladı ğı zaman cümlesini alçak sesle 
tamamladı. «Mort beni bu yüzden azarlardı.» 
Ted onun elini tuttu. 
Evans, «Tabii bu önemli de ğildi,» diye konu şmasını sürdürdü. «Kapıyı 
kilitleseydiniz de Bay Rainey yine de içeri girebil irdi. Çünkü onda kapıların 
anahtarları vardı. Öyle de ğil mi?» 
Ted, «Evet,» dedi. 
«Kapıyı kilitleseydiniz soru şturma belki biraz hızlanırdı ama bunu da kesin 
olarak söyleyemeyiz. Önemli olan şu: Bayan Rainey... affedersiniz Bayan Milner, 
kapıyı kilitlemedi ğinizi açıklamı ştınız. Biz de önce kundakçının herhangi biri 
olabilece ğini dü şündük. Ama sonra şi şenin sizin mahzenden alınmı ş olabilece ği 
düşüncesi üzerinde durmaya ba şlayınca suçlu listesi de kısaldı.» 
Ted, »Çünkü mahzenin kapısı kilitliydi,» dedi. 
Evans ba şını salladı. «Size kimlerde mahzenin anahtarları ol duğunu sordum. Bunu 
hatırlıyorsunuz de ğil mi, Bayan Milner?» 
«Lütfen beni Amy diye ça ğırın. Resmiyeti bırakalım.» 
«Pekâlâ. Bunu hatırlıyorsun de ğil mi, Amy?» 
«Evet. O küçük şarap mahzenini üç, dört yıl önce kilitlemeye ba şlamı ştık. Birkaç 
şi şe kırmızı şarap kayboldu ğu için. Mort bunun hizmetçinin i şi oldu ğunu 
düşünüyordu. Buna inanmak istemiyordum. Çünkü ondan ho şnuttum. Ama Mort'un haklı 
olabilece ğini de biliyordum. Herhalde haklıydı da. O olaydan sonra kimsenin 
baştan çıkmaması için kapıyı kilitlemeye ba şladık.» 
Evans, Ted Milner'a baktı. «Amy'de mahzenin anahtar ı vardı. Ve Bay Rainey'nin de 
hâlâ anahtarlarını atmamı ş oldu ğuna inanıyordu. Đşte böylece ihtimaller azaldı. 
Tabii suçlu Amy olsaydı, o zaman sizin de ona suçor taklı ğı etti ğinizi dü şünmek 
zorunda kalırdık. Çünkü o ak şamla ilgili olarak birbiriniz için tanıklık 
etmi ştiniz. Bay Rainey de o ak şam ba şka bir yerde oldu ğunu kanıtlayamıyordu. Ama 
o da oldukça uzaktaydı. Ve önemli nokta da şuydu: Evin yakılması için bir neden 
bulamıyorduk. Bay Rainey çalı şmaları sayesinde hem kendisi, hem de Amy için 
rahat bir ya şam sa ğlamı ştı. Parası vardı. Ama biz yine de parmak izi aradık . Ve 
o cam parçasında çok belirgin iki iz bulduk. Bu Der ry'deki görü şmemizin ertesi 
günü oldu. Parmak izlerinin ikisi de Bay Rainey'ye aitti. Ama bu yine de bir 
kanıt sayılmazdı...» 
Ted şaşırdı. «Sayılmaz mıydı?» 
Evans ba şını salladı. «Laboratuvar testleri izlerin yangında n önce kaldı ğını 
açıkladı. Ama ne kadar önce olmu ştu? Bunu anlamak imkânsızdı. Çünkü o sıcak, 
izlerdeki ya ğları pi şirmi şti. Ayrıca şampanya şi şesi sandı ğımız gibi sizin 
mahzenden alınmı ş olsaydı o zaman üzerinde rafa yerle ştiren kimsenin parmak 
izleri de kalmı ş olabilirdi. Bu kimse Bay ya da Bayan Rainey olabil irdi. 
Herhalde yazar da parmak izlerinin şi şeyi mahzene yerle ştirirken kaldı ğını iddia 
edecekti.» 
Amy usulca, «O bir şey iddia edecek halde de ğildi,» diye mırıldandı. «Yani... 
sonlara do ğru...» 
«Bu do ğru sanırım. Ama biz bunu bilmiyorduk. Bütün bildi ğimiz şuydu: Đnsan bir 
şi şeyi ta şıyaca ğı zaman ya boynundan tutar ya da biraz a şağısından. Ama o iki 
parmak izi de şi şenin dibine yakındı ve açı da çok tuhaftı.» 
Ted söze karı ştı. «Sanki şi şeyi yanlamasına ya da tepe a şağı tutuyormu ş gibi... 
Soru şturmada böyle demediniz mi?» 
«Evet... ve şaraptan anlayan kimseler böyle bir şeyi asla yapmazlar. Şarapların 
çoğunda bu, tortunun dipten yükselmesine neden olur. Şampanyaya gelince...» 
Ted atıldı. «O da çok sarsılır.» 
Evans, «Evet,» dedi. «Bir şampanya şi şesini iyice sallarsanız basınç yüzünden 
patlar.» 
Amy usulca hatırlattı. «Ama şi şede şampanya yoktu.» 
«Öyle. Fakat bu da yine bir kanıt sayılmazdı. O böl gedeki benzin istasyonlarını 
dola şarak Bay Rainey'ye benzeyen birinin o gece az mikta r gazya ğı alıp 
almadı ğını ö ğrenmeye çalı ştım. Ama şansım bana yardım etmedi. Buna şaşmadım. 



Çünkü Bay Rainey gazya ğını Tashmore'dan ya da iki yer arasındaki herhangi bir 
benzin istasyonundan almı ş olabilirdi. 
«Sonra o tek tanı ğımıza, yani Patricia Champion'a gittim. 1986 model bir 
Buick'in foto ğrafı vardı yanımda. Bay Rainey'nin kullanabilece ğini dü şündüğümüz 
türde bir arabanın resmi. Patricia Champion, 'Evet,  belki de araba böyleydi,' 
dedi. Ama emin de ğildi. Yine çaresiz kalmı ştım. O yüzden çevreme bakınmak için 
tekrar eve gittim. Ve sen geldin, Amy. Sabahın erke n saatiydi. Sana bazı sorular 
sormak istiyordum ama sarsılmı ş oldu ğun belliydi. Sonra sana neden orada 
oldu ğunu sordum. Sen eski kocanı görmek için Tashmore Gö lüne gidece ğini 
söyledin. 'Ama bahçeye bakmak için önce buraya u ğradım,'dedin.» 
«Mort telefonda, 'Senin gizli penceren', demi ş durmu ştu. '... Şu bahçeye bakan 
penceren. Oraya senin için bir şey bıraktım.' Ama pencerede bir şey yoktu. Hiç 
olmazsa benim görebildi ğim bir şey.» 
Evans a ğır a ğır, «Bay Rainey'yle kar şıla ştı ğım zaman,» diye sözlerini sürdürdü. 
«Garip bir duyguya kapıldım. Sanki... aklı ba şka yerlerdeydi. Böyle dü şünmemin 
nedeni bazı konularda yalan söylemesi de de ğildi. Tabii onun yalan söyledi ğinden 
emindim o da ba şka. Ancak ba şka bir şey vardı. Sanki Bay Rainey çok uzaklarda 
bir yerdeydi.» 
«Evet. Bunu ben de gitgide daha sık hissetmeye ba şlamı ştım. Bu mesafeyi...» 
«Senin kaygıdan neredeyse hasta olacakmı şsın gibi bir halin vardı, Amy. O yüzden 
peşinden di ğer eve kadar gelmeye karar verdim. Özellikle Bay Mi lner seni aramaya 
gelirse ona nereye gitti ğini söylemememi sıkı sıkı tembih etti ğin zaman. Bu 
fikrin senden çıktı ğına inanmadım. Bir şeyler ö ğrenebilece ğimi dü şündüm. 
Ayrıca...» Evans dalgın bir tavırla sustu. 
Kadın, «Ba şıma bir şey gelece ğini dü şündün,» dedi. «Te şekkür ederim. O beni 
öldürecekti. Pe şimden gelmeseydin, beni öldürecekti.» 
Evans karı kocaya üzüntüyle baktı. «Ona durmasını s öyledim. Hem de iki kez.» 
Amy uzanarak onun elini sıktı. Sonra da bıraktı. 
Evans, « Đşte hepsi bu kadar,» dedi. «Tabii biraz daha bilgim var. Gazetelerden 
ve Bay Milner'la yaptı ğım iki konu şma sırasında ö ğrendiklerim...» 
«Beni Ted diye ça ğır.» 
«Pekâlâ, Ted.» Evans, Ted'in adını Amy'ninki kadar kolaylıkla söyle-yemiyormu ş 
gibiydi. «Bay Rainey'nin şizofrenik bir olay ya şamış olabilece ğini dü şünüyordum. 
Đki ki şi halini almı ştı. Ama bu iki ki şili ğin aynı vücutta birlikte 
yaşadıklarından haberleri yoktu. Onlardan birinin adın ın John Shooter oldu ğunu 
biliyordum. Herbert Creekmore, Bay Rainey' nin, Sho oter’ın 'Ekme Mevsimi' adlı 
bir hikâye yüzünden yakasını bırakmadı ğından yakındı ğını söyledi. Bay Creekmore 
hikâyenin yayınlandı ğı sayıyı eski kocanıza göndertmi şti. Bay Rainey'nin 
hikâyeyi daha önce yayınladı ğını kanıtlayabilmesi için. Dergi eve senden biraz 
önce ula şmıştı, Amy. Zarf, eski kocanın arabasında duruyordu.» 
Ted, «Ama Rainey hikâyeyi koparmı ştı de ğil mi?» diye sordu. 
«Sadece hikâyeyi de ğil, derginin içerik listesini de. Kendisiyle ilgili  bütün 
izleri ortadan kaldırmaya dikkat ediyordu. Yanında bir Đsviçre ordu bıça ğı 
ta şıyordu. Herhalde onu kullandı. Kesti ği sayfaları arabasının torpido gözünde 
bulduk.» 
Amy usulca, «Sonunda o hikâyenin varlı ğı onun için bile bir esrar halini aldı,» 
diye mırıldandı. 
Evans ka şlarını kaldırarak ona baktı. «Efendim?» 
Kadın ba şını salladı. «Hiç...» 
Evans, «Size her şeyi anlattım sanırım,» dedi. «Gerisi sadece tahmin olur. Ne de 
olsa ben bir sigorta müfetti şiyim, bir psikiyatri uzmanı de ğil.» 
Amy, «O iki ki şiydi,» dedi. «Önce sadece kendisi vardı... Sonra ya rattı ğı bir 
tip halini aldı. Ted, Mort'un Shooter adını nereden  buldu ğunu bildi ğine 
inanıyor. Onun Tenessee'de Shooter's Knob adlı bir yerden geldi ğini ö ğrendi ğinde 
Mort'un bunu kafasının bir kö şesine sakladı ğını dü şünüyor. Onun haklı oldu ğundan 
eminim. Mort adları her zaman böyle seçerdi... 
«Geri kalanını bilmiyorum. Sadece tahmin edebiliyor um. Yalnız bir film şirketi 
Delacourt Ailesi adlı romanını filme almaktan vazge çti ği zaman Mort'un 
sinirlerinin çok bozuldu ğunu biliyorum. Eski kocamın romanıyla Bizim Takım a dlı 
senaryo arasındaki benzerlik filmcileri rahatsız et mişti. Bunu açıkça 
belirttiler. Herb Creekmore da öyle. Tabii Mort'un senaryoyu görmesinin imkânsız 



oldu ğunu da kabul ediyorlardı... Yani ortada bir hırsızl ık konusu yoktu... Tabii 
Mort'un kafasının dı şında. O anormal bir tepki gösterdi. Fazla abartılmı ş bir 
tepki. Sanki bir kampta sönmü ş ate şi karı ştırırken kızgın bir kor bulmu ştu.» 
Evans, «John Shooter'ı sırf seni cezalandırmak için  yarattı ğını sanmıyorsun 
değil mi?» diye sordu. 
«Hayır. Bence Shooter, Mort'u cezalandırmak için or taya çıktı...» Amy bir an 
durarak şalına daha da sıkıca sarıldı. Sonra titreyen eliyle  çay fincanını aldı. 
«Bence Mort geçmi şte birinin hikâyesini çalmı ştı. Çok uzun yıllar önce. Çünkü 
Laternacının O ğlu romanından itibaren bütün kitaplarını birçok kim se okudu. 
Birinin fikrini çalmı ş olsaydı herhalde duyulurdu. Mort'un çaldı ğı hikâyeyi 
yayınladı ğını bile sanmıyorum. Ama böyle bir hırsızlık yaptı ve John Shooter da 
bu olaydan do ğdu bence. Şirketin filmi çevirmekten vazgeçmesi ya da benim...  
benim Ted'le ilgilenmem veya bo şanmamız yüzünden de ğil. Belki bütün bunların da 
katkısı oldu. Ama ben olayın Mort'u daha tanımadı ğım o günlere kadar uzandı ğını 
sanıyorum. Sonra, göl kıyısındaki evde yalnızken... » 
Evans usulca, «Shooter geldi,» dedi. «Geldi ve Bay Rainey'yi hırsızlıkla 
suçladı. Eski kocanın hikâyesini çaldı ğı kimse böyle bir şey yapmamı ştı. O 
yüzden Bay Rainey de sonunda kendi kendini cezaland ırmak zorunda kaldı. Ama 
bence hepsi bu kadar de ğil, Amy. O seni öldürmeye çalı ştı.» 
Kadın, «Hayır,» dedi. «Bunu yapan Shooter'dı.» 
Evans ka şlarını kaldırdı. Ted karısını dikkatle süzdü. Sonra  da cebinden tekrar 
piposunu çıkardı. 
«Gerçek Shooter.» 
«Ne demek istedi ğini anlayamadım.» 
Amy yine bitkince gülümsedi. «Bunu ben de anlayamıy orum. O yüzden buraya geldim. 
Bundan söz etmenin pratik bir yararı olmayacak belk i. Mort öldü. Her şey sona 
erdi. Ama bunun bana yardımı olabilir. Daha rahat u yumamı sa ğlayabilir.» 
Evans, «O halde anlat,» dedi. 
«Anlayaca ğın, evi temizlemeye gitti ğimiz zaman kentteki küçük bir dükkâna 
uğradık. Bowie'ye. Ted arabanın deposunu doldurdu. Bo wie'de herkes i şini kendisi 
görür. Ben de bir şeyler almak istedim. Đçerde bir adam vardı. Sonny Trotts 
adında biri. Tom Greenleaf'le birlikte çalı şırdı. Tom öldürülen iki bekçiden 
daha ya şlı olanıydı. Sonny bana Mort için çok üzüldü ğünü anlatmaya çalı ştı. 
Başka bir şey de söylemek istiyordu... Mort'u ölmeden bir gün önce görmü ş ve 
olaydan ona da söz etmek istemi ş. Bana öyle söyledi. Anlatacakları Tom 
Greenleaf'le ilgiliydi. Metodist Kilisesinin toplan tı salonunu birlikte 
boyadıkları sırada bunu ona Tom anlatmı ş. Sonny de Mort'u ondan sonra görmü ş ama 
konuyu açmak hemen aklına gelmemi ş. Sonra bunun Greg Carstairs'le ilgisi 
oldu ğunu hatırlamı ş...» 
«Öldürülen di ğer adamla mı?» 
«Evet. Bu yüzden dönerek Mort'un arkasından seslenm i ş. Ama eski kocam onu 
duymamış. Ertesi gün de Mort ölmü ş... Öldü yani.» 
«Bay Greenleaf bu adama ne söylemi ş?» 
Amy sakin sakin, «Bir hayalet görmü ş olabilece ğinden söz etmi ş,» dedi. 
Đki adam ona baktılar ama bir şey de söylemediler. 
«Sonny, Tom son zamanlarda iyice unutkanla şmıştı,' dedi. 'Bu yüzden 
kaygılanıyordu. Tabii ben bunu normal kar şıladım. Đnsan ya şlandıkça hafızası da 
zayıflamaya ba şlar. Ama Tom dört, be ş yıl önce Alzheimer hastalı ğına yakalanan 
karısına bakmı ştı. Aynı hastalı ğa yakalanmaktan ödü patlıyordu.' Sonny'e göre 
Tom bir boya fırçasını unuttu ğu zaman yarım gün bunu dü şünüyormu ş. Đşte bu 
yüzden Greg Carstairs, Tom'a, 'Mort Rainey'nin dün konu ştu ğu adamı gördün mü? 
Onu tekrar görsen tanır mısın?' diye sordu ğu zaman adamca ğız da, 'Ben Mort 
Rainey'nin yanında kimseyi görmedim,» demi ş. 'Yalnızdı.'» 
Bir kibrit çakıldı. Ted Milner sonunda piposunu yak maya karar vermi şti. Evans 
ona bakmadı. Đskemlesinde öne e ğilmi ş, gözlerini Amy Milner'a dikmi şti. 
«Şu i şi anlamaya çalı şaca ğım. Sonny Troots'a göre...» 
«Trotts.» 
«Pekâlâ, Trotts. Ona göre Tom Greenleaf aslında Mor t'un yanında birini görmü ş. 
Öyle mi?» 
Amy, «Pek de de ğil,» diye yanıt verdi. «Sonny, 'Tom buna kesinlikle  inansaydı o 
zaman Greg'e yalan söylemezdi,' dedi. 'Tom ne gördü ğünü bilemiyordu. Aklı 



karı şmıştı. O yüzden bu konudan söz etmemenin daha iyi olac ağını dü şündü. 
Kimsenin... özellikle bekçilik eden Greg Carstairs' in kafasının ne kadar karı şık 
oldu ğunu anlamasını istemiyordu. Ayrıca da karısı gibi h astalandı ğını 
sanmalarından korkuyordu.'» 
«Olayı anladı ğımdan pek emin de ğilim. Üzgünüm.» 
Amy, «Sonny'nin anlattı ğına göre,» dedi. «Tom jipiyle göl yolundan a şağı inmi ş. 
Ve Mort'un gölden gelen yolda yalnız ba şına durdu ğunu görmü ş.» 
«Cesetlerin bulundu ğu yerin yakınında mı?» 
«Evet. Orasının çok yakınında. Mort elini sallamı ş. Tom da ona kar şılık vermi ş. 
Sonra eski kocamın yanından geçip gitmi ş. Ama Sonny'nin söyledi ğine göre, dikiz 
aynasına baktı ğı zaman Mort'un yanında biri daha oldu ğunu farketmi ş. Bir de eski 
bir stey şının orada durdu ğunu. Oysa ne o yabancı, ne de araba on saniye önce 
oradaymı ş. Tom, 'Yabancının ba şında siyah bir şapka vardı,'demi ş. 'Ama o da 
saydamdı, araba da.'» 
Ted usulca, «Ah, Amy...» diye araya girdi. «Adam sa na masal anlatmı ş.» 
Amy, «Hayır,» dercesine ba şını salladı. «Sonny'nin böyle bir hikâye uyduracak 
kadar zeki oldu ğunu sanmıyorum. Bana Tom'un, 'Belki Greg'i bulup on a öyle birini 
gördü ğümü söylemem daha do ğru olacak,' dedi ğini anlattı. Tom, 'Onun saydam 
oldu ğundan söz etmezsem sorun da kalmaz,' demi ş. Tom iki şeyden biri oldu ğuna 
inanıyormu ş: Alzheimer hastalı ğına yakalandı ğına ya da bir hayalet gördü ğüne.» 
«Korkunç bir şev bu.» Evans'ın tüyleri bir an diken diken oldu. « Ama bu sadece 
bir dedikodu... ölmü ş birinden duyuldu ğu iddia edilen bir hikâye.» 
«Evet... Ama bir şey daha var.» Amy çay fincanını masaya bıraktı. Çan tasını 
açarak karı ştırdı. «Mort'un çalı şma odasını temizlerken o şapkayı buldum. O 
korkunç siyah şapkayı. Yazı masasının arkasındaydı. Adeta şok geçirdim. Çünkü 
böyle bir şey beklemiyordum. Polisin şapkayı kanıt olarak götürdü ğünü 
sanıyordum. Ya da böyle bir şey i şte. Şapkayı masanın arkasından bir sopayla 
çıkardım. Sonra yine sopayla götürüp çöp tenekesine  attım. Anlıyor musun?» 
Ted'in anlamadı ğı, Evans'ın ise anladı ğı belliydi. « Şapkaya dokunmak 
istemiyordun sanırım...» 
«Evet, öyle. Ona dokunmayı hiç istemiyordum. Şapka tepesi yukarı gelecek biçimde 
o ye şil çöp po şetlerinden birinin üzerine dü ştü. Buna yemin edebilirim. Bir saat 
kadar sonra eski ilaçları, banyodan aldı ğım şampuanları bir po şete doldurarak 
çöp dolabına gittim. Çöp tenekesinin kapa ğını açtı ğımda şapka dönmü ştü. Ve 
içindeki şerite de bu sıkı ştırılmı ştı.» Çantasından çıkardı ğı katlanmı ş bir 
kâğıdı Evans'a uzattı. Eli hâlâ hafifçe titriyordu. « Şapkayı yazı masasının 
arkasından aldı ğım zaman içinde böyle bir şey yoktu. Bunu biliyorum.» 
Evans kâ ğıdı alarak bir an öyle durdu. Bu pusula hiç ho şuna gitmemi şti. Kâ ğıt 
oldukça a ğır, dokusu da nedense uygunsuzdu. 
Amy, «Bence bir John Shooter vardı,» dedi. «Mort'un  yarattı ğı en önemli tipti o. 
Öyle canlı bir karakterdi ki, sonunda gerçek halini  aldı. 
«Ve bence bu bir hayaletten gelen pusula.» Evans kâ ğıdı açtı. 
 
«Bayan, 
Başına bu kadar dert açtı ğım için üzgünüm. Đşler çı ğrından çıktı. Ben artık 
evime dönüyorum. Hikâyemi aldım. Zaten buraya onun için gelmi ştim. Adı «Crawford 
Mile». Ve ola ğanüstü bir eser! 
Saygılar, John Shooter 
 
Evans, «Bu ölen kocanın imzası mı, Amy?» diye sordu . 
Kadın, «Hayır,» dedi. «Mort'un imzasına hiç benzemi yor.» 
Üçü de birbirlerine baktılar. Fred Evans bir şeyler bulup söylemeye çalı ştı ama 
başaramadı. 
Bir süre sonra sessizlik ve Ted Milner'ın piposunun  kokusu dayanılamaz bir hal 
aldı. Karı koca, Evans'a te şekkür ederek onunla vedala ştılar. Ya şamlarını 
olabildi ğince do ğru dürüst sürdürebilmek için bürosundan ayrıldılar.  Fred Evans 
da kendi ya şantısını do ğru dürüst sürdürmeye çalı ştı. 
Ama hem o, hem de vaktiyle Morton Rainey'yle evli o lan Amy, bazı geceler geç 
saatlerde ansızın gördükleri rüyalarla uyandılar. R üyalarında yuvarlak tepeli 
siyah bir şapka giymi ş olan bir adam, etrafı kırı şık gözleriyle onlara 



bakıyordu. Bakı şlarında hiç sevgi yoktu... Ama ikisi de adamın gözl erinde sertçe 
bir merhamet oldu ğunu seziyorlardı. 
Bunun şefkatle ilgisi yoktu. Đnsanı hiç rahatlatmıyordu. Ama adam da, kadın da 
oturdukları ayrı ayrı yerlerde bu bakı şla ya şayabilecekleri bir kö şe 
bulacaklarını dü şünüyorlardı. Ve orada bahçeleriyle de ilgilenecekle rdi. 
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