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Machine, «Do ğra onu,» dedi. «Ben burada durmu ş seyrederken onu do ğrayıver. Kanın 
aktı ğını görmek istiyorum. Bunu bana ikinci kez söyletme .» 
George Stark'ın Machine'in Yöntemi adlı kitabından.  
 
Đnsanların ya şamları... yani o basit fiziksel ya şamları de ğil de gerçek 
yaşamları... de ği şik zamanlarda ba şlar. Thad Beaumont'un gerçek ya şamı da 
1860'da ba şladı. New Jersey'de Bergenfield kentinin Ridgedway semtinde do ğmuş ve 
büyümüştü. O yıl Thad'ın ba şından iki olay geçti. Bunlardan birincisi ya şamını 
biçimlendirdi. Đkincisi ise neredeyse hayatına son veriyordu. Thad Beaumont o 
sırada on bir ya şındaydı. 
O yıl Yeni Yeti şen Amerikan Gençleri dergisinin destekledi ği yazı yarı şmasına 
kısa bir öyküyle katıldı. Haziran ayında derginin e ditörlerinden bir mektup 
geldi ona. Thad'ın öykü dalında mansiyon kazandı ğı bildiriliyordu. Ayrıca 



jürinin ona ikincilik ödülünü vermek istedi ği ama ba şvurusundan ancak iki yıl 
sonra gerçek bir «Yeni Yeti şen Genç» sayılabilece ği açıklanmaktaydı. Ama aynı 
zamanda editörler, «'Marty'nin Evinin Dı şında' adlı öykünüz ola ğanüstü 
olgunlukta bir eser,» diyorlardı. «Bu nedenle sizi kutlamalıyız.» 
Đki hafta sonra dergiden mansiyon belgesi geldi. Kay bolmaması için taahhütlü 
yollamı şlardı hem de! Sertifikanın üzerine Thad'ın adını Es ki Đngilizce 
harflerle yazmı şlardı. Bu harfler öyle kıvrımlı büklümlüydü ki, çoc uk adını 
zorlukla okuyabildi. Belgenin altında sarı yaldızlı  bir mühür de vardı. Buna 
derginin amblemi basılmı ştı: «Jitterbug» yapan kısacık saçlı bir delikanlıyl a 
buklelerini at kuyru ğu biçiminde ba ğlamı ş bir kız. 
Annesi, çok sakar olan ve bazen kendi iri aya ğına bile takılıp dü şen, sessiz ve 
ciddi Thad'ı gö ğsüne bastırarak öpücüklere bo ğdu. 
Ama belge Thad'ın babasını etkilemedi bile. Adam gö müldü ğü koltu ğun 
derinliklerinden, «Madem o kahrolasıca şey o kadar iyiydi,» diye homurdandı. 
«Neden biraz para vermediler?» 
«Glen...» 
«Neyse, neyse! Belki bizim Ernest Hemingway onu mın cıklaman sona erdi ği zaman 
bana bir bira getirir.» 
Thad'ın annesi ba şka bir şey söylemedi. Ama derginin mektubuyla mansiyon 
belgesini, kendi cep harçlı ğını harcayarak çerçeveletti ve çocu ğun odasına, 
karyolanın ba şucuna astı. Artık akrabalar ya da ba şka konuklar geldikleri zaman 
onları Thad'ın odasına götürerek belgeleri gösteriy or, «O ğlum ileride büyük bir 
yazar olacak,» diyordu. «Her zaman onun büyük bir a dam olaca ğını sezdim.» Bütün 
bunlar Thad'ı utandırıyordu ama annesini çok sevdi ği için bir şey 
söyleyemiyordu. 
Thad, utanç duysun duymasın, sonunda annesinin kısm en haklı oldu ğuna karar 
verdi. Kendisinde büyük bir yazar olmasını sa ğlayacak niteliklerin bulunup 
bulunmadı ğını bilmiyordu. Ama ne olursa olsun, bir tür yazar olacaktı. Olmaması 
için bir neden var mıydı? Bu i şi ba şarabiliyordu. Daha da önemlisi, yazı yazmak 
ona büyük bir zevk vermesiydi. Sözcükler uygun dü ştü ğü zaman kendinden geçiyordu 
âdeta. Her zaman teknik bir nedenle parasını ondan esirgeyecek de de ğillerdi 
herhalde. Sonsuza dek on bir ya şında kalmayacaktı ki. 
 
1960'da Thad'ın ba şından geçen ikinci önemli olay a ğustos ayında ba şladı. 
Çocuğun ba şı a ğrıyordu. Önceleri bu a ğrılar o kadar şiddetli de ğildi. Ama 
eylülün ba şlarında okul yeniden açıldı ğı sırada, Thad'ın şakakları ve alnında 
pusuda bekleyen hafif sancılar i ğrenç ve korkunç bir ıstırap maratonuna dönü ştü. 
Çocuk bu a ğrıların pençesinde kıvranmaya ba şladı ğı zaman karanlık odasında yatıp 
ölümü beklemekten ba şka bir şey yapamıyordu. Eylülün sonlarına do ğru ise 
gerçekten ölmeyi istemeye ba şladı. Ekimin ortalarında ıstırabı öylesine arttı 
ki, artık ölmeyece ğinden korkmaya ba şladı. 
Bu korkunç ba ş a ğrılarının ba şlayaca ğını sadece Thad'ın duyabildi ği hayali bir 
ses haber veriyordu. Uzaklarda öten binlerce ku şun cıvıltısına benzeyen bir ses. 
Bazen serçe olduklarını dü şündüğü bu ku şları hemen hemen görebildi ğini 
sanıyordu. Đlkbahar ve güz mevsimlerinde yaptıkları gibi telefo n tellerine ve 
damlara ü şüşüyorlardı. 
Annesi Thad'ı Dr. Seward'a götürdü. 
Dr. Seward çocu ğun gözlerine oftalmoskopla baktı, sonra da ba şını salladı. 
Perdeleri kapayarak tavandaki lambayı söndürdü. Tha d'a muayene odasının 
duvarlarındaki beyaz yere bakmasını söyledi. Çocuk gözlerini oraya dikti ği zaman 
elfenerini yakıp söndürerek duvarda parlak ı şıktan daireler olu şturdu. 
«Kendini bir tuhaf hissediyor musun, o ğlum?» 
Thad, «Hayır,» der gibi ba şını salladı.. 
«Başın dönmüyor mu? Kendini bayılacakmı ş gibi hissetmiyor musun?» 
Thad tekrar ba şını salladı. 
 
«Burnuna bir koku geliyor mu? Çürümü ş meyva ya da yanan paçavralarınkine benzer 
bir koku?» 
«Hayır.» 
«Ya senin şu ku şlar? Belirip kaybolan ı şı ğa bakarken ku ş sesleri duydun mu?» 
Thad şaşkın şaşkın, «Hayır,» dedi. 



Thad'ı daha sonra bekleme odasına gönderdikleri zam an babası, «Sinir bu,» diye 
fikrini açıkladı. «Bu kahrolasıca çocuk bir sinir y umağı!» 
Dr. Seward, Beaumont'lara, «Bence migren bu,» dedi.  «O ya şta bir çocuk için 
ola ğanüstü bir şey. Ama yine de duyulmamı ş bir olay sayılmaz. Ve o ğlunuz 
biraz... fazla heyecanlı.» 
Shayla Beaumont biraz da takdirle. «Gerçekten öyled ir,» diye cevap verdi. 
«Eh.. Belki ileride migrenin tedavisi bulunur. Kork arım şimdilik a ğrılara 
katlanmaktan ba şka çaresi yok.» 
Glen Beaumont, «Evet,» dedi. «Biz de onunla birlikt e katlanaca ğız.» 
Cadılar Bayramından dört gün önce Shayla Beaumont h er sabah Thad'la birlikte 
okul otobüsünü bekleyen çocuklardan birinin haykırm aya ba şladı ğını i şitti. 
Mutfa ğın penceresinden baktı. O ğlu garaja giden bahçe yolunda yerde yatıyor, 
bütün vücudu sarsılıyordu. Yemek kutusu yanında dur uyordu. Meyva ve sandviçler 
asfalta dökülüp yola saçılmı şlardı. Kadın dı şarı fırlayarak di ğer çocukları 
oğlunun yanından uzakla ştırdı. Sonra da çaresiz bir halde Thad'ın ba şına 
dikildi. Ona dokunmaya korkuyordu. 
Eğer Bay Reed'in kullandı ğı büyük sarı otobüs biraz daha geç gelseydi, belki de 
Thad orada garaja giden yolun ba şında can verecekti. Ama Bay Reed, Kore Sava şına 
sağlık görevlisi olarak katılmı ştı. Thad dili bo ğazını tıkadı ğı için neredeyse 
boğulup ölecekti. Neyse Bay Reed çocu ğun ba şını geriye iterek solunum borusuna 
hava girmesini sa ğladı. Thad'ı ambulansla Bergenfield Hastanesine göt ürdüler. 
Onu tekerlekli sedyeyle içeri soktukları sırada, Hu gh Pritchard adlı bir doktor 
da acil yardım bölümündeydi. Sadece bir rastlantıyd ı orada bulunması. Pritchard 
bir arkada şıyla kahve içiyor ve kar şılıklı golfle ilgili yalanlar 
uyduruyorlardı. Aslında Hugh Pritchard New Jersey e yaletinin en büyük sinir 
doktoru sayılıyordu. 
Pritchard röntgen alınmasını emretti ve filmleri in celedi. Onları Beaumont'lara 
göstererek karı kocadan özellikle sarı mumlu kaleml e daire içine aldı ğı belirsiz 
bir gölgeye bakmalarını istedi.. 
«Bu... nedir bu?» diye sordu. 
Glen Beaumont, «Biz nereden bilelim?» dedi. «Kahret sin! Doktor sizsiniz.» 
Pritchard alaycı bir tavırla, «Öyle,» diye do ğruladı. 
Glen açıkladı. «Karım nöbet geçirdi ğini söyledi.» 
Dr. Pritchard, «Kriz geçirdi ğini kastediyorsanız, bu do ğru,» dedi. «Ama demek 
istedi ğiniz sara nöbetiyse böyle bir şey olmadı ğından hemen hemen eminim. 
Oğlunuzunki kadar ciddi bir nöbetin grand mal olması gerekirdi. Oysa Thad, 
Litton I şık Testine hiçbir tepki göstermedi. Hatta o ğlunuzun şiddetli türden 
sarası olsaydı, bir doktorun bu gerçe ği size açıklamasına da gerek kalmazdı. 
Televizyon ekranındaki görüntüler titre ştikleri zaman o ğlunuz oturma .odasında 
halının üzerinde yuvarlanırdı.» 
Shayla çekine çekine sordu. «O halde Thad'ın nesi v ar?» 
Pritchard ı şıklı cama ili ştirilmi ş olan röntgen filmine döndü tekrar. Cevap 
olarak da, «Bu nedir?» diyerek yine etrafı çizilmi ş o yere parma ğını vurdu. «Ba ş 
ağrılarının birdenbire ba şlaması ve Thad'ın daha önce hiç kriz geçirmemi ş olması 
belirli bir sonuca varmama yol açıyor. Bence o ğlunuzun beyninde tümör var. 
Herhalde daha küçük. Ve habis oldu ğunu da pek sanmıyorum.» 
Glen Beaumont doktora sert sert baktı. Karısı ise y anında durmu ş, sessizce 
ağlıyordu. Böyle sessizce a ğlamayı kocasının yıllarca süren e ğitimi sayesinde 
öğrenmi şti. Glen yumruklarını hızla indirir ve insanın canı nı yakardı. Ama 
vuru şlarının hemen hemen hiç izi kalmazdı. Ve Shayia on iki yıl süren sessiz 
kederden sonra herhalde isteseydi bile gürültülü a ğlayamazdı. 
Glen o her zamanki nezaket ve inceli ğiyle, «Bütün bunlar çocu ğun beynini 
doğrayaca ğınız anlamına mı geliyor?» diye sordu. 
«Ben bunu pek de böyle ifade etmezdim. Ama bence bi r ara ştırma ameliyatının 
yapılması gerekiyor.» Doktor, e ğer Tanrı varsa, diye dü şündü. O zaman neden bu 
adam gibilerinin sayısı çok fazla? Etrafta dola şıyor ve pek çok insanın 
kaderlerini 6 Đlerinde tutuyorlar. Đşte bunun nedenini dü şünmeyi bile 
istemiyorum. 
Glen uzun birkaç dakika süresince hiç sesini çıkarm adı. Ba şını e ğmiş, dü şünceli 
düşünceli ka şlarını kaldırmı ştı. Sonunda kafasını kaldırdı ve kendisini en çok 
düşündüren o soruyu sordu. 



«Bana gerçe ği söyleyin, doktor... bütün bunlar bana kaça malola cak?» 
 
O şeyi önce ameliyathane hem şiresi gördü. 
Kadının tiz çı ğlı ğı ameliyathanede sarsıcı bir etki yaptı. O ana dek geçen on 
beş dakikalık sürede sadece Dr. Pritchard'ın mırıltıyl a verdi ği emirler, 
hastanın ya şamasını sa ğlayan makinenin hı şırtısı ve Negli testeresinin kısa 
süren tiz iniltisi duyulmu ştu. 
Hemşire sendeleyerek geriledi, içine hemen hemen yirmi dört aletin düzgünce 
dizilmi ş oldu ğu tekerlekli bir Ross tepsisine çarparak devirdi. T epsi fayans 
döşeli yere çarparken şangırtı etrafta yankılandı. Bunu hafif şıngırtılar 
izledi. 
Başhemşire, «Hilary!» diye ba ğırdı. Sesinde hem şaşkınlık vardı, hem de şok. 
Hatta bir an nerede oldu ğunu unutarak ye şil gömle ğinin eteklerini uçura uçura 
kaçmaya çalı şan kadına do ğru bir adım atacakmı ş gibi oldu. 
Operatöre yardım eden Dr. Albertson terlikli aya ğıyla ba şhemşirenin baca ğına 
vurdu. «Lütfen nerede oldu ğunuzu hatırlayın.» 
«Peki, doktor.» Ba şhemşire hemen döndü. Gürültüyle açılan kapıya do ğru bile 
bakmadı. Hilary rayından çıkmı ş bir lokomotif gibi sesler çıkararak dı şarı 
fırladı. 
Albertson, «Aletleri sterilizatöre koyun,» dedi. «H emen. Çabuk.» 
«Peki, doktor.» Ba şhemşire aletleri toplamaya ba şladı. Soluk solu ğaydı. 
Şaşaladı ğı ama kendini toparladı ğı belliydi. 
Dr. Pritchard bütün bu olanların farkında de ğilmi ş gibiydi. Büyük bir ilgiyle 
Thad Beaumont'un kafatasında açılmı ş olan deli ğe bakıyordu. 
«Đnanılacak gibi de ğil,» diye mırıldandı. «Hiç de inanılacak gibi de ğil. Bu vaka 
tam kitaplara geçecek gibi. E ğer kendi gözlerimle görmeseydim...» 
Sonra sanki sterilizatörün hı şırtısı daldı ğı dü şüncelerden uyanmasına neden 
oldu. Ba şını kaldırarak Dr. Albertson'a baktı. Sertçe, «Emme  aygıtını 
istiyorum,» diyerek ba şhemşireye bir göz attı. «Ya siz ne yapıyorsunuz? Pazar 
ekindeki bilmeceyi mi çözüyorsunuz? O aletleri heme n getirin!» 
Başhemşire yeni bir tepsiye koydu ğu aletlerle yakla ştı. 
Pritchard, Albertson'a, «Emme aygıtını istiyorum, L ester,» diye yineledi. 
«Hemen. Ondan sonra sana hilkat garibelerinin te şhir edildikleri kasaba 
panayırları dı şında hiçbir yerde göremeyece ğin bir şeyi gösterece ğim.» 
Albertson ba şhemşirenin yolunun üzerinde olmasına aldırmayarak teker lekli emme 
tulumbasını getirdi. Kadın geriye do ğru sıçradı ama alet tepsisini ustalıkla 
tutuyordu. 
Pritchard narkozcuya baktı. «Tansiyonu iyi olmalı. Bütün istedi ğim bu.» 
«Durum iyi, doktor. Bir-sıfır-be ş ve altmı ş-sekiz. Çok da düzenli.» 
«Eh, annesi ameliyat masasındakinin yeni William Sh akespeare oldu ğunu söylüyor. 
Onun için bu iyi durumun devamını sa ğlayın. Lester, şu kanı emdir. Şu lanet 
olasıca şeyle çocu ğu gıdıklıyor musun, ne?» 
Albertson emme aygıtını çalı ştırarak kanları aldı. Monitör -aygıt sürekli olarak  
tekdüze ama insanın içini rahat ettirecek bir biçim de «bip bip» diye bir ses 
çıkarıyordu. Sonra Albertson solu ğunu tuttu. Sanki biri midesinin yukarısına bir 
yumruk indirmi şti. 
«Ah, Tanrım! Tanrım, Tanrım!» Albertson bir an irki lerek geriledi. Sonra da 
sokulup e ğildi. Ba ğa çerçeveli gözlü ğünün arkasında gözleri birdenbire ani bir 
merakla irile şmişti. «Nedir bu?» 
Pritchard, «Onun ne oldu ğunu gördü ğünü sanıyorum,» dedi. «Sadece insanın ona 
alı şması gerekiyor. Bunun için de bir saniye yeterli. B u tür vakaları kitaplarda 
okumuştum. Ama böyle bir şeyi görece ğimi hiç sanmıyordum.» 
Thad Beaumont'un beyni dev şeytan minaresinin dı ş kenarı rengindeydi. Hafif 
pembemsi orta koyulukta bir gri. 
Beynin düzgün dı ş zarından bir tek iyi geli şmemiş, kör göz çıkmı ştı. Beyin 
hafifçe, kalp gibi atıyordu. Göz de öyle. Bu yüzden  de insana sanki biri göz 
kırpmaya çalı şıyormu ş gibi geliyordu. Hem şireyi ameliyathaneden kaçıran da 
buydu. Bu göz kırpması. 
Albertson tekrar, «Tanrım, bu nedir?» diye sordu. 



Pritchard, «Hiçbir şey de ğil,» dedi. «Belki bir zamanlar ya şayan, soluk alan bir 
insanın bir parçasıydı. Ama şimdi bir hiç. Tabii bir dert olması dı şında. Ve bu 
bizim ba şa çıkabilece ğimiz bir dert.» 
Narkozcu Dr. Loring, «Bakmama izin var mı, Dr. Prit chard?» diye sordu. 
«Tansiyon hâlâ düzenli mi?» 
«Evet.» 
«O halde bakın. Bu ileride torunlarınıza anlataca ğınız bir olay. Ama çabuk 
olun.» 
Loring, Thad'ın beynine bakarken Pritchard da Alber tson'a döndü. «Negli 
testeresini istiyorum. Deli ği biraz daha geni şletece ğim. Ondan sonra da mille 
biraz ara ştırma yapaca ğım. Bilmiyorum, tamamını kesip çıkarabilecek miyim. .. Ama 
mümkün oldu ğu kadarını alaca ğım.» 
Ameliyathane hem şiresinin yerini almı ş olan Les Albertson, Pritchard yeni 
sterlize edilmi ş cerrah milini istedi ği zaman aleti onun. eldivenli ovucuna 
vurarak bıraktı. Operatör şimdi usulca Bonanza dizisinin müzik temasını 
mırıldanıyordu. Çabucak, adeta çaba harcamadan yara yı ara ştırdı. Arada sırada 
milin ucuna takılı olan ve di şçilerinkine benzeyen küçük aynaya bir göz 
atıyordu. Daha çok, dokunma duyusuyla hareket etmek teydi. Albertson sonradan, 
«Hayatım boyunca elyordamıyla yapılan böyle heyecan  verici bir ameliyat 
görmedim,» diyecekti. 
Doktorlar gözden ba şka bir burun kanadı parçası, üç tırnak ve iki de di ş 
buldular. Di şlerden birinde küçük bir çürük vardı. Göz, Pritchar d i ğne-ne şterle 
delip kesinceye kadar kalp gibi atmasını sürdürdü. Sanki yine biri göz kırpmaya 
çalı şıyordu. Đlk yoklamadan son kesmeye kadar bütün .ameliyat sad ece yirmi yedi 
dakika sürdü. Be ş et parçası Thad'ın tra ş edilmi ş kafasının yanındaki Ross 
tepsisinde duran paslanmaz çelik kaba ıslak ıslak şapırdayarak atıldı. 
Sonunda Pritchard, «Hepsi tamam sanırım,» dedi. Büt ün bu yabancı doku 
birbirlerine ilkel ganglionlarla ba ğlıymı ş gibi gözüküyordu.. Ba şka parçacıklar 
varsa bile hepsini öldürmü ş olmamız ihtimali güçlü. 
Loring şaşkın şaşkın, «Ama... bu nasıl olur?» diye sordu. «Çocuk hâl â ya şadı ğına 
göre? Yani bütün bunlar onun parçaları de ğil mi?» 
Pritchard tepsiyi i şaret etti. «Çocu ğun kafasında bir göz, birkaç di ş ve tırnak 
bulduk. Ve siz onların hastanın bir parçası oldukla rını dü şünüyorsunuz öyle mi? 
Çocuğun tırnakları eksik mi? Bakmak ister misiniz?» 
«Ama kanser bile hastanın kendi...» 
Pritchard narkozcuya sabırla, «Bu bir kanser vakası  de ğil,» dedi. Konu şurken 
elleri hâlâ i şiyle ilgileniyordu. «Annenin bir tek çocuk dünyaya getirdi ği do ğum 
vakalarının ço ğunda aslında bebek ya şamına ikiz olarak ba şlar, dostum. Hatta 
oran hemen hemen onda ikiye varabilir. Bu durumda.. . di ğer cenine ne olur? Güçlü 
olan zayıfı içine alır.» 
Loring, « Đçine mi alır?» diye ba ğırdı. «Yani ikizini yer mi?» Rengi biraz uçmu ş 
gibiydi. « Şimdi rahimdeki bir yamyamlık olayından mı söz ediyo ruz?» 
«Buna istedi ğiniz adı verebilirsiniz. Bu tür vakalara sık rastla nıyor. Tıp 
konferanslarında sözünü ettikleri sonargram aygıtın ı geli ştirdikleri takdirde 
böyle olayların ne dereceye kadar yaygın oldukların ı anlayabilece ğiz. Ama bu tür 
vakalar sık görülsünler ya da görülmesin, bugün kar şıla ştı ğımız çok daha ender 
rastlanan bir olay. Bu çocu ğun ikizinin bir kısmı di ğeri tarafından tümüyle 
emilememi ş. Ve sonunda kendini Thad'ın alın lobunda bulmu ş. Hastanın vücudunun 
başka bir yerinde de olabilirdi. Barsaklarında, dala ğında, omurili ğinde. 
Herhangi bir yerinde. Genellikle bu durumlarla daha  çok patoloji uzmanları 
kar şıla şır. Otopsi sırasında böyle şeyler, görürler. Ama ben yabancı bir dokunun 
ölüme neden oldu ğu bir vaka hiç duymadım.» 
Albertson, ö ğrenmek istedi. «Peki burada ne oldu?» 
«Bir şey, bir yıl önce herhalde mikroskopla bile kolay gö rülemeyecek bu doku 
yı ğınının yeniden canlanmasına neden oldu. Ortadan kal dırılan ikizin geli şme 
saatinin Bayan Beaumont'un do ğum yapmasından en a şağı bir ay önce tümüyle durmu ş 
olması gerekirdi. Ama nasıl olduysa bir şey bu saati yeniden kurdu. Ve o lanet 
olasıca nesne tekrar çalı şmaya ba şladı. Olanların esrarlı bir yanı yok. Sadece 
kafa içindeki baskı bile çocu ğun buraya getirilmesine neden olan ba ş a ğrıları ve 
ihtilaçların ba şlaması için yeterliydi.» 
Loring usulca, «Evet.» dedi. «Ama bu neden oldu?» 



Pritchard ba şını salladı. «Bundan otuz yıl sonra golf vuru şlarından daha fazla 
çaba harcanmasını gerektiren şeylerle ilgilendi ğim takdirde siz de bu soruyu 
bana tekrar sorarsınız. Belki o zaman bir cevap bul abilirim. Ben şu anda sadece 
şu kadarını biliyorum: Ender rastlanılan bir tümörün  yerini buldum ve onu aldım. 
Ve bir mesele çıkmadı ğı takdirde çocu ğun annesiyle babasının da sadece bu 
kadarını bilmeleri yeterli olur. Thad'ın babası öyl e zeki bir adam de ğil. Ona on 
bir ya şındaki o ğluna aslında kürtaj yaptı ğımı anlatamam. Haydi, artık yarayı 
kapatalım, Les.» Sonra ba şhemşireye dönerek aklına yeni gelmi ş gibi nazik bir 
tavırla ekledi. «Buradan kaçan o gülünç budalanın k ovulmasını istiyorum. Lütfen 
bunu not edin.» 
«Peki, doktor.» 
 
Thad Beaumont ameliyattan dokuz gün sonra hastanede n çıktı. Vücudunun sol tarafı 
birçok hareketine engel olacak kadar güçsüzdü, bu d urum hemen hemen altı ay 
sürdü. Çok yorgun oldu ğu zamanlarda arasıra gözlerinin önünde acayip ı şıklar 
belirip kayboluyordu. Bunlar oldukça düzenliydiler de. 
Annesi Thad'a arma ğan olarak eski bir yazı makinesi almı ştı. Çocuk o çakıp sönen 
ı şıkları en çok yatmadan önce, yazı makinesinin üzeri ne e ğilerek fikrini uygun 
biçimde açıklamaya çalı şırken ya da yazdı ğı öyküde hangi yeni olaya yer vermesi 
gerekti ğini dü şünürken görüyordu. Sonunda bu da geçti. O korkunç, hayali 
cıvıltıları, uçu şan yüzlerce serçenin sesini ameliyattan sonra hiç d uymadı. 
Thad yazı yazmayı sürdürdü. Gitgide güven kazanıyor  ve yeni yeni geli şen 
üslubunu cilalıyordu. Đlk öyküsünü gerçek ya şamının ba şlamasından altı yıl sonra 
Yeni Yeti şen Amerikan Gençleri dergisine sattı. Ondan sonra d a bir daha dönüp 
geriye bakmadı. 
Thad de, annesiyle babası da çocuk on bir ya şındayken beyninin alın lobundan 
habis olmayan bir ur alındı ğını sanıyorlardı. Thad olayı dü şündüğü zaman sadece 
kendi kendine, ya şadı ğım için şanslıyım, diyordu. (Yıllar geçerken o olayı daha 
ender anımsamaktaydı zaten.) 
Tıbbın henüz ilkel oldu ğu o günlerde beyin ameliyatı geçiren hastaların ço ğu 
ölüyordu. 
  
I 
 
AHMAK DOLMASI 
 
Machine uzun ve güçlü parmaklarıyla kâ ğıt ata şlarını a ğır a ğır, dikkatle 
düzeltti. Halstead'in arkasında duran adama, «Onun başını tut, Jack,» dedi. 
«Lütfen sıkıca tut.» 
Jack Rangely iri elleriyle kafasını yanlardan kavra yarak sıkıca tutarken, 
Halstead de Machine'in ne yapmak istedi ğini anladı. Haykırmaya ba şladı. 
Çı ğlıkları terkedilmi ş ambarda çınlayarak yankılandı. O geni ş bombo ş yer do ğal 
bir ampflikatör görevi yapıyordu. Halstead açılı ş gecesi için hazırlanan bir 
opera şarkıcısıydı sanki. 
Machine, «Ben geri geldim,» dedi. Halstead gözlerin i sımsıkı yumdu. Ama bunun 
bir yararı olmadı. Kısa çelik tel sol kapaktan kola ylıkla girerek alttaki göz 
küresini deldi. Patlamayı andıran hafif bir ses duy uldu. Jelatinimsi, yapı şkan 
bir sıvı dı şarı sızmaya ba şladı. «Ben ölümden döndüm. Ama senin hiç de beni 
gördü ğüne sevinmi ş gibi bir halin yok. Seni nankör köpek!» 
George Stark'ın Babil'e Giderken adlı eserinden. 
  
Bir 
 
Đnsanlar Konu şur 
 
People dergisinin 23 Mayıs sayısı di ğerlerinden pek farklı de ğildi. Kapa ğı o 
haftanın «Artık Ölmü ş Olan Ünlü»sü süslüyordu. Üzerinde kokain ve benzer  ba şka 
uyu şturucular bulundu ğu için tutuklanan ve hapishanedeki hücresinde kendi ni asan 
bir rock and rol yıldızıydı. Derginin içi ise her z amanki gibi çe şit çe şit 
yazıyla doluydu. Nebraska'nın o ıssız batı bölgesin de i şlenen ve esrarı bir 
türlü çözülemeyen dokuz seks cinayeti. «Do ğal besin» konusunda öncülük ederken, 



çocuklara porno filmleri çevirtti ği için yakalanan bir adam. Đsa'nın büstüne 
benzeyen bir kabak yeti ştirmi ş olan Maryland'li bir ev kadını. Tabii bu kaba ğa 
lo ş bir odada gözlerinizi kısarak bakmanız gerekiyordu , o da ba şka. New York 
Bisiklet Maratonuna katılmaya hazırlanan yarı felçl i, cesur bir kız. 
Hollywood'da bir bo şanma. New York'ta bir sosyete dü ğünü. Kalp krizi geçirdikten 
sonra iyile şmeye ba şlayan bir güre şçi. Yeni usul nafaka isteyen metresinin 
açtı ğı davada kendini savunmaya çalı şan bir komedyen. 
Amerika'nın bir numaralı e ğlendirici ve e ğitici dergisinin yine e ğlendirici ve 
eğitici sayısının otuz üçüncü sayfasında etkileyici, anlamlı ve i ğneli bir 
başlık vardı: B ĐYO. 
Thad Beaumont karısı Liz'e, «People dergisi hemen k onuya girmekten ho şlanır,» 
dedi. Karı koca mutfak masasının ba şında yan yana oturmu ş, yazıyı ikinci kez 
okuyorlardı. «B ĐYO. E ğer B ĐYO'yu istemiyorsan o zaman da BA ŞI DERTTE bölümüne 
geçebilir ve Nebraska'nın derinliklerinde temizlene n kızları okursun.» 
Liz Beaumont, «Bu konuyu dü şündüğün zaman hiç de komik olmadı ğını anlıyorsun,» 
diye cevap verdi. Sonra da sıktı ğı yumru ğuna do ğru kıkır kıkır gülerek 
sözlerinin etkisini sildi. 
Thad, «Evet belki komik de ğil,» dedi. «Ama gerçekten acayip.» Sonra yazıya 
ayrılmı ş olan sayfaları tekrar karı ştırdı. O sırada alnının yukarısındaki beyaz 
yara izini dalgın dalgın ovu şturuyordu. 
Bütün People B ĐYO'larında oldu ğu gibi bunda da resimden çok yazıya yer 
ayrılmı ştı. 
Liz, «Bu i şe kalkı ştı ğın için pi şman mısın?» diye sordu. Bir yandan da ikizlerin 
odasına kulak kabartıyordu. Ama çocukların o ana ka dar sesleri çıkmamı ştı. Birer 
melek gibi mı şıl mı şıl uyuyorlardı. 
Thad, «Bir kere» dedi. «Bu i şe ben kalkı şmadım. Bunu biz birlikte yaptık. 
Birimiz ikimiz, ikimiz birimiz için. Unuttun mu?» Y azının ikinci sayfasındaki 
foto ğrafa parma ğını vurdu. Bunda Liz kâ ğıt takılı yazı makinesinin ba şında 
oturan Thad'a içi çikolatalı kekle dolu bir tepsiyi  uzatıyordu. Yazı 
makinesindeki kâ ğıtta yazı var mıydı, varsa neydi bu? Đşte bunu anlamak 
imkânsızdı. Ama yazının okunamaması herhalde daha i yiydi. Çünkü saçmasapan 
sözcüklerdi bunlar. Yazı yazmak Thad için her zaman  zor olmu ştu. Bunu 
seyircilerin önünde yapması olanaksızdı. Hele seyir cilerden biri People 
dergisinin foto ğrafçısı oldu ğu zaman. Yazı yazmak George için çok daha kolay 
olmu ştu. Ama Thad Beaumont için bu kahrolasıca i ş pek zordu. Yazmaya çabaladı ğı 
ve bazen de bunu ba şardı ğı sırada Liz ona hiç yakla şmazdı. Çikolatalı" kek bir 
yana ona telgraf bile getirmezdi. 
«Evet, ama...» 
«Đkincisi...» 
Thad foto ğrafa bir göz attı yine. Liz ona.kekleri uzatıyor, k endisi de karısına 
bakıyordu. Đkisi de gülüyorlardı. Gülü şleri ho ş olmakla birlikte, gülümseme gibi 
önemsiz şeyler konusunda bile dikkatli davranan bu insanları n suratlarında bir 
tuhaf kaçıyordu. 
«Đkincisi ne?» 
Thad, ikincisi vaktiyle Ulusal Kitap Ödülüne aday g österilmi ş bir yazarla 
karısının birbirlerine iki sarho ş gibi gülümsemeleri gerçekten komik, diye 
düşündü. Artık kendini tutamayacaktı. Gürültülü bir ka hkaha attı. 
«Thad, ikizleri uyandıracaksın.» 
Genç adam kahkahalarını tutmaya çalı ştıysa da ba şaramadı. « Đkincisi, bir çift 
ahmağa benziyoruz ama buna aldırdı ğım da yok.» Karısına sıkıca sarılarak 
boynunun a şağısındaki çukur yeri öptü. 
Di ğer odada önce William, sonra da Wendy a ğlamaya ba şladı. 
Liz kocasına sitemle bakmaya çalı ştı ama yapamadı. Thad' in güldü ğünü duymak 
harika bir şeydi. Çünkü pek gülmezdi. Kocasının kahkahasının Li z için de ği şik ve 
yabancı bir sevimlili ği vardı. Thad Beaumont öyle sık sık gülen bir insan  
değildi. 
Thad, «Suç bende,» dedi. «Onları getireyim.» Aya ğa kalkarken bir masaya çarptı, 
az kalsın deviriyordu. Sevecen ye uysal bir adamdı ama garip bir sakarlı ğı 
vardı. Çocuklu ğundaki Thad hâlâ içinde bir yerde ya şıyordu. 
Uz masanın ortasına koydu ğu çiçek dolu sürahiyi yere dü şmeden önce yakaladı. 
«Aman, Thad!» dedi. Ama sonra o da gülmeye ba şladı. 



Genç adam tekrar yerine oturdu. Karısının elini avu çlarının arasına alarak 
şefkatle ok şadı. «Dinle, bebe ğim, sence bu önemli mi?» 
Liz, «Hayır,» diye mırıldandı. Biran, ama beni endi şelendiriyor, demeyi dü şündü. 
Halimiz biraz gülünç oldu ğu için de ğil. Neden... Şey, nedeni bilmiyorum. Sadece 
bu beni biraz endi şelendiriyor, i şte o kadar. 
Genç kadın bunları dü şündü ama söylemedi. Thad'ın güldü ğünü görmek çok güzel bir 
şeydi. Kocasının elini bir an tutup sıktı. «Hayır. Ö nemli de ğil, Thad. Bence bu 
çok e ğlenceli. Reklamın 'Altın Köpek' bakımından yararı o lacaksa, daha da iyi. 
Tabii o lanet olasıca şeyi tamamlamaya ciddi bir biçimde karar verdi ğin zaman.» 
Ayağa kalktı. 
Thad onu izleyecekken kadın omuzlarına bastırdı. «Ç ocukları bir dahaki sefere 
sen getirirsin. Bilinçaltının sürahimi paramparça e tmekle ilgili dürtüleri sona 
erinceye kadar burada oturmanı istiyorum.» 
Thad, «Peki,» diyerek gülümsedi. «Seni seviyorum, L iz.» 
«Ben de seni seviyorum.» Genç kadın ikizleri getirm eye gitti. Thad Beaumont da 
tekrar kendi B ĐYO'sunu karı ştırmaya ba şladı. 
People'daki yazıların ço ğunun tersine Thaddeus Beaumont' un B ĐYO'su tam sayfa 
bir foto ğrafla ba şlamıyordu. Resim sayfanın dörtte birinden bile küçü ktü ama 
yine de hemen dikkati çekiyordu. Çünkü ola ğanüstü şeyleri anında farkeden bir 
mizampajcı resmi kara bir çerçeveye almı ştı. Resimde Thad'la Liz bir 
mezarlıktaydılar. Adamın elinde bir kürek, Liz'de d e bir kazma vardı. 
Yanlarında, içinde yine mezarlıkla ilgili araç ve g ereçler bulunan bir elarabası 
duruyordu. Mezarın üzerine ise birkaç çiçek buketi yerle ştirilmi şti. Ancak ta şın 
üzerindeki yazı yine de kolaylıkla okunuyordu. 
 
GEORGE STARK 
1975 -1988 
Pek de Đyi Bir Đnsan De ğildi. 
(Tarihlere göre ölü yeni yeti şen bir çocuk olmalıydı.) Ama bu iki yalancı 
mezarcı duruma ve bulundukları yere hiç de uymayan tavırlarla yeni mezarın 
üzerinden uzanmı ş, el sıkı şıyor ve gülüyorlardı. 
 
Tabii aslında mahsus böyle poz vermi şlerdi. Yazıyı süsleyen bütün foto ğraflar 
için de aynı şey söylenebilirdi. Ölünün gömülmesi, tepsi dolusu k ek. Thad'ın 
ıssız Ludlow ormanında -sözümona «ilham arayarak»- bir bulut gibi yalnız ba şına 
dola şırken çekilen resmi. Garip bir durumdu bu. Liz heme n hemen son be ş yıldır 
süpermarketten People dergisi alıyordu. Đkisi de dergiyle alay ediyorlardı ama 
yine de ak şam yemeğinde karı ştırıyorlardı. Ya da okunacak iyi bir kitap 
bulamadıkları zaman tuvalette. Thad zaman zaman der ginin neden ba şarılı oldu ğunu 
düşünüyordu. People'ın garip bir biçimde ilgiyi çekmes inin nedeni ünlülere fazla 
meraklı olması mıydı? Yoksa mizanpajdan mıydı? O bü yük siyah beyaz foto ğraflar, 
iri yazı, basit cümlelerden olu şan makaleler... Ama foto ğrafların dikkatle 
sahnelenip sahnelenmediklerini hiçbir zaman dü şünmemişti. 
Foto muhabiri Phyllis Myers adında bir kadındı. Tha d'la Liz'e çocuk tabutları 
içinde yatan oyuncak ayıların pek çok resmini çekti ğini söylemi şti. Ayılara 
çocuk elbiseleri giydirilmi şti. Bütün bu foto ğrafları toplayarak bir kitap 
haline getirmeyi dü şünüyordu. Thad ancak «resim çekme ve röportaj yapma »nın 
ikinci günü, kadının kitabına girecek yazıyı onun y azmaya razı olup olmayaca ğını 
anlamaya çalı ştı ğını sezdi. Phyllis Myers, «Ölüm ve Oyuncak Ayılar,»  dedi. 
«Amerikan tarzı ölümün son ve kusursuz bir yorumu o lacak. Sen de aynı fikirde 
değil misin, Thad?» 
Kadının ilgi duydu ğu biraz da me şum konular yüzünden onun George Stark'ın mezar 
ta şını yaptırtmasına ve New York' tan getirmesine pek şaşmadı Thad. Ta ş, «papier 
mache»den yapılmı ştı. 
Phyllis Myers gülümseyerek, «Bunun önünde el sıkı şmanızın bir sakıncası yok 
değil mi?» diye sordu. Gülümseyi şi hem ısrarlıydı, hem de memnun oldu ğunu ifade 
ediyordu. «Harika bir resim olacak.» 
Liz soru sorar gibi Thad'a baktı. Biraz deh şete kapılmı ş gibiydi. Sonra karı 
koca sahte mezar ta şına do ğru döndüler. Ta ş People dergisinin yuvası New York 
kentinden Maine eyaletine Thad'la Liz Beaumont'un y azlık evlerinin bulundu ğu 



Castle Rock'a getirilmi şti. Karı koca hem hayret içindeydiler, hem de biraz  
afallamı şlardı. Thad'ın bakı şları ta şın üzerindeki yazıya kayıp duruyordu. 
«Pek de Đyi Bir Đnsan De ğildi.» 
Aslında People dergisinin ünlüleri soluk solu ğa seyreden meraklılara anlatmak 
istedi ği öykü basitti. Thad Beaumont, saygı duyulan bir ya zardı, ilk roman, 
Hızlı Dansçılar 1972'de Ulusal Kitap Ödülüne aday g österilmi şti. Bu tür şeylerin 
edebiyât ele ştirmenleri için önemi vardı. Ama ünlüleri soluk sol uğa izleyen 
meraklıların Thad Beaumont'a aldırdıkları bile yokt u. Đlk romanından sonra 
sadece bir kitap daha yazabilmi şti. Meraklı ço ğunun ilgilendi ği ki şi aslında 
gerçek biri de ğildi. Thad ba şka bir adla dev bir «best seller» yazmı ş, bunu son 
derecede ba şarılı üç roman izlemi şti. Ve bu ad George Stark'tı tabii... George 
Stark olayını ilk kez Associated Press'in Watervill e'deki tek adam olan Jerry 
Harkavay açıklamı ştı. Tabii Thad'ın menajeri Rick Cowley gerçe ği yazarın izniyle 
Publishers Weekly'den Louise Booker'a fısıldadıktan  sonra. Ama Harkavay de 
Booker da olayı tam olarak ö ğrenememi şlerdi. Çünkü Thad, Frederick Clawson denen 
o yapı şkan yaratıktan söz edilmesini istememi şti. 
Jerry o ilk konu şma sırasında Thad'a George Stark'ın nasıl biri oldu ğunu 
sormu ştu. Thad da, «George aslında pek de iyi bir insan s ayılmaz,» diye cevap 
vermi şti. .Jerry bu sözler, yazısına baslık olarak almı ştı. Myers adlı kadın da 
bundan esinlenerek o sahte mezar ta şını yaptırmı ş ve üzerine de o sözler, 
yazdırmı ştı. Bu dünya garip bir yerdi. Çok ama çok garip bir  yer. 
Thad birdenbire tekrar gülmeye ba şladı. 
Thad'la Liz'in Castle Rock'un daha güzel mezarlıkla rından birinde çekilmi ş olan 
resimlerinin altındaki kapkara yere beyaz harflerle  iki cümle yazılmı ştı. 
Bunlardan birincisinde, «O SEVG ĐLĐ ÖLÜ BU ĐKĐ ĐNSANIN ÇOK YAKINIYDI,» deniyordu. 
Đkincisinde ise, «O HALDE NEDEN GÜLÜYORLAR?» 
Thad, «Çünkü dünya garip, berbat bir yer,» dedi. El ini a ğzına götürerek güldü. 
Bu acayip reklam konusunda nedeni belirsiz bir kayg ı duyan sadece Liz Beaumont 
değildi. Thad da biraz endi şeliydi. Ama yine de gülmekten kendini alamıyordu. 
Bir iki saniye susuyor, sonra gözü o tek satıra, «P ek de Đyi Bir Đnsan De ğildi,» 
cümlesine takıldı ğı için tekrar basıyordu kahkahayı. 
Thad böyle gülmenin hiç de ho ş bir şey olmadı ğından ku şkulanıyordu. Bir tür 
isteriydi bu. Komik şeylerin bu tür krizlerle pek az ilgisi oldu ğunu biliyordu. 
Hatta hiç ilgisi olmadı ğını. Genellikle nedenin hiç de komik sayılamayaca ğını. 
Hatta korkulacak bir şey bile olabilirdi. 
People dergisindeki lanet olasıca bir yazıdan mı ko rkuyorsun? Dü şündüğün bu mu? 
Ahmak sen de. Đngilizce Bölümündeki meslekda şlarının bu foto ğraflara bakarak 
keçileri iyice kaçırdı ğını dü şünmelerinden mi korkuyorsun? 
Hayır. Đş arkada şlarından korkması için bir neden yoktu. Hattâ dinoz orların 
yeryüzünde dola ştıkları günlerden beri okulda çalı şanlardan bile. Sonunda bir 
i şi olmu ştu. Ayrıca isterse tüm zamanını sadece yazı yazmaya  ayırmasına yetecek 
kadar parası da. (Aslında bunu isteyip istemedi ğini pek bilmiyordu. Üniversite 
yaşamının yönetim ve bürokrasiyle ilgili yanlarından h oşlanmıyordu. Ama ö ğretmek 
hoş bir şeydi.) Ayrıca Thad yıllar önce i ş arkada şlarının kendisi hakkında neler 
düşündüklerini önemsemekten vazgeçmi şti. Evet, dostlarının dü şündükleri onun 
için önemliydi. Bir bakıma Thad'la Liz'in arkada şları ve ortak dostları aslında 
meslekda şlarıydı. Ama onlar da bu tür şeylere aldıracak insanlar de ğillerdi. 
Eğer korkulacak bir şey varsa bu... 
Thad'ın kafası, alaylı ama sert bir sesle, sus artı k, dedi. Bu budalalıktan 
hemen vazgeç. 
Ama bunun bir yararı olmadı. 
Thad yine foto ğrafa baktı. Ve bu kez gözleri onun ve karısının sur atlarına 
aldırmayarak ta şa dikildi. 
 
GEORGE STARK 
1975-1988 
Pek de Đyi Bir Đnsan De ğildi. 
 
Đşte Thad'ı endi şelendiren de buydu. 



Bu mezar ta şı. Bu ad. Bu tarihler. Ve en çok o alaylı kitabe. T had'ın kahkahalar 
atmasının nedeni buydu. Ama nedense bütün bu kahkah alara ra ğmen o cümle hiç de 
komik de ğildi. 
O ad. 
O satır. 
Thad, «Önemli de ğil,» diye mırıldandı. «O köpek geberdi.» 
Ama hâlâ endi şeliydi. 
Liz kuca ğında temizleyip giydirdi ği ikizlerle geri döndü ğü zaman Thad tekrar 
yazının üzerine e ğildi. 
«Onu ben mi öldürdüm?» 
Bir ara Amerika'nın gelece ği en parlak romancısı sayılan ve Halı Dansçılar 
romanıyla Ulusal Kitap Ödülüne aday gösterilen Thad deus Beaumont, bu soruyu 
düşünceli bir tavırla yineledi. Biraz şaşırmı ş gibiydi. Yine usulca, 
«Cinayet...» dedi. Sanki bu sözcük hiç aklına gelme miş gibi... Oysa Beaumont'un 
«Kara Yarım» diye tanımladı ğı George Stark sadece cinayeti dü şünürdü. 
Beaumont eski tip yazı makinesinin yanında duran ge ni ş a ğızlı kavanozdan bir 
kalem alarak ucunu hafifçe kemirmeye ba şladı. Kavanozdaki on iki kadar kalemin 
durumundan böyle bir kemirme alı şkanlı ğı oldu ğu anla şılıyordu. 
Thad Beaumont sonunda kalemi tekrar kavanoza atarak , «Hayır,» dedi. «Onu ben 
öldürmedim.» Ba şını kaldırarak gülümsedi. Beaumont otuz dokuz ya şında. Ama böyle 
içtenlikle gülümsedi ği zaman onu kendi ö ğrencilerinden biri sanabilirsiniz. 
«George, do ğal nedenler yüzünden öldü.» 
Beaumont, George Stark'ın karısının fikri oldu ğunu söylüyor. Güzel, serinkanlı 
ve sarı şın bir kadın olan Elizabeth Stephens Beaumont ise b u şerefin tümüyle 
kendisine ait oldu ğunu kabul etmiyor. «Ben sadece ba şka bir adla roman yazmasını 
söyledim,» diye açıkladı. «Bak bakalım ne olacak,» dedim ona. Thad yazarlara 
özgü o bilinçdı şı engelle kar şı kar şıyaydı. Ani bir çıkı ş yapması gerekiyordu. 
Aslında...» Bayan Beaumont güldü. «George Stark ba şından beri oradaydı zaten. 
Thad'ın arasıra karaladı ğı yarım kalmı ş yazılarda onun izlerini görüyordum. 
Artık yapılması gereken George Stark'ı kapalı oldu ğu dolaptan dı şarı 
çıkarmaktı.» 
Çağdaşlarının ço ğuna göre Beaumont'un sorunu sıradan bilinçdı şı bir engelden de 
öte bir şeydi. En a şağı iki tanınmı ş yazar, Beaumont'un ilk romanıyla ikincisi 
arasındaki o çok önemli sürede onun akli dengesi ba kımından iyice 
endi şelendiklerini söylediler. (Ama adlarının açıklanmas ını istemediler.) 
Yazarlardan biri, «Beaumont Hızlı Dansçıların yayın lanmasından sonra intihar 
etmeye kalkı şmış olabilir,» dedi. O eser yazara paradan çok ele ştirmenlerin 
övgülerini getirmi şti. 
Beaumont'a hiç intihar etmeyi dü şünüp dü şünmedi ğini sordu ğumda, «Hayır,» der 
gibi ba şını salladı. «Budalaca bir fikir bu. Gerçek sorun, beni çok okuyucunun 
beğenmemesi de ğil, o gizli engeldi. Ve ölmü ş yazarlar bu dertten asla 
kurtulamazlar.» 
O günlerde Liz Beaumont, kocasının deyi şiyle takma bir ad için «lobi» 
olu şturmu ş. «Karım bana, ' Đstersen hiç olmazsa bu kez aklına esti ği gibi 
davranabilirsin,' dedi. 'New York Times ele ştirmeninin neler söyleyece ğini 
düşünmeden istedi ğini yazarsın. Bir kovboy öyküsü, polisiye bir roman , bir 
bilimkurgu. Ya da bir cinayet öyküsü.'» 
Beaumont güldü. «Bence bu son sözü mahsus söyledi. Cinayetle ilgili bir roman 
yazmak için bir fikri inceleyip durdu ğumu biliyordu. Ama yine de i şe nereden 
başlayaca ğımı bilmiyordum. Takma ad dü şüncesi beni garip bir biçimde çekiyordu. 
Nedense kendimi özgür hissediyordum. Sanki gizli bi r kaçı ş yolu bulmu ştum. 
Bilmem ne demek istedi ğimi anlıyor musunuz?» 
Thad elini kavanozdaki düzgünce yontulmu ş kalemlere do ğru uzattı, sonra geri 
çekti. Çalı şma odasının dibindeki büyük camlı kapılara do ğru baktı. Oradan 
baharın ye şille süsledi ği a ğaçlar gözüküyordu. 
Thad sayfayı çevirdi. Sonra yüksek çift iskemleye o turmu ş olan ikizlere baktı. 
Erkek ve kız ikizler her zaman birbirine benzemezle rdi. Ama Wendy'le William 
benziyorlardı. 
William biberonunun yanından Thad'a gülümsedi. 
Wendy de öyle. Ama onda a ğabeyinde olmayan bir şey vardı. A ğzının ön tarafına 
yakın bir tek di ş. Hem bu di şi hiç acı çekmeden çıkarmı ştı. Wendy tombul 



ellerinden birini biberondan çekti. Parmaklarını aç arak pembe avucunu gösterdi. 
Parmaklarını kapattı. Açtı. Wendy'ce bir el sallama ydı bu. 
William kız karde şine bakmadan bir elini biberonundan çekti. Parmakla rını açtı. 
Kapattı. Açtı. Bu da William'a bir el sallamaydı. 
Thad da ciddi ciddi bir elini masadan kaldırdı. Par maklarını açtı. Kapattı. 
Açtı. 
Đkizler biberonlarının yanından gülümsediler. 
Thad tekrar dergiye baktı. «Ah,. People dergisi. Se n olmasaydın biz ne yapardık? 
Ah, i şte Amerikan yıldızları saati geldi, dostlar.» 
Tabii röportajın yazarı ne kadar kirli çama şır varsa hepsini ortaya dökmü ştü. 
Özellikle Hızlı Dansçılar'ın ödülü kazanamadı ğını günü izleyen dört yıllık kötü 
süreyi. Ama bu da beklenmedik bir şey de ğildi. Thad bu açıklamanın kendisini 
rahatsız etmedi ğini anladı. Bir kere bu o kadar kötü bir şey de ğildi. Ayrıca her 
zaman bir gerçekle ya şamanın, bir yalanla ya şamaktan daha kolay oldu ğuna 
inanırdı. Hiç olmazsa uzun vadede böyleydi. 
Yazıyı Mike adında biri yazmı ştı. Thad bu kadarını hatırlıyordu. Ama Mike ne? 
Yazıyı yazan, 'bir kral ailesi hakkında dedikodu ya pan bir kont ya da di ğer 
oyuncuları çeki ştiren bir Hollywood yıldızı olmazsa adı ancak röpor tajın sonuna 
yazılıyordu. Thad ikisi reklamlarla dolu olan dört sayfayı çevirerek yazarın 
adını buldu. Mike Donaldson. Mike'la geç vakitlere kadar oturup gevezelik 
etmi şlerdi. Thad bir ara, «Ba şka bir odla romanlar yazmı ş olmama aldırırlar mı?» 
diye sormu ştu. Donaldson o zaman onun çok gülmesine neden olan  bir cevap 
vermi şti. «Anketler People okuyucularının ço ğunun fazla sivri burunlu 
olduklarını gösteriyor. O yüzden ba şkalarının i şlerine karı şıyorlar. Arkada şın 
George'un nasıl biri oldu ğunu da ö ğrenmek isteyecekler.» 
Thad hâlâ gülüyordu. «George benim arkada şım de ğil.» 
Fırına do ğru gitmi ş olan Liz'e, «Her şey hazır mı, bebe ğim?» diye sordu. «Yardım 
ister misin?» 
Karısı, «Yok canım,» diyerek ba şını salladı. «Çocuklar için bir şeyler 
pi şiriyorum. Hâlâ hakkında yazılanları okumaya doyamad ın mı?» 
Thad utanmazca, «Doyamadım,» deyip yeniden yazıya d öndü. 
Beaumont bir kalemi hafifçe kemirerek, «Aslında i şin güç yanı, uygun bir ad 
bulabilmekteydi,» dedi. «Ama önemliydi. Bu adın yar arlı olaca ğını biliyordum. 
Boğuştu ğum o gizli engeli yıkmamı sa ğlayabilirdi. Yani bir kimli ğim oldu ğu 
takdirde o engeli a şabilecektim. Asıl kimli ğimden farklı olan uygun bir şey. 
«George Stark adını nasıl seçtiniz?» 
Beaumont, «Donald E. Westlake adında cinayetlerle i lgili romanlar yazan biri 
var,» diye açıkladı. «Ve Westlake asıl adıyla Ameri kan ya şamı ve Amerikan 
ahlakıyla ilgili o çök komik sosyal komedileri yazı yor. 
«Ama Westlake 1960'Iarın ba şından 70'lerin ortalarına kadar Richard Stark adıyl a 
bir dizi roman yazdı. Ve o kitaplar di ğerlerinden çok farklı. Parker adında 
profesyonel bir hırsızla ilgili. Adamın ne geçmi şi var, ne de gelece ği. Onu 
sadece hırsızlık ilgilendiriyor. 
«Her neyse... Westlake sonunda Parker hakkında roma nlar yazmaktan vazgeçti. 
Bunun nedenini ona sormanız gerekiyor. Ama Westlake 'in bu durum anla şıldı ğı 
zaman söyledi ği bir şeyi hiçbir zaman unutmadım. 'Kendi adımla romanları mı 
güneşli günlerde yazdım,' dedi. 'Ya ğmurlu günlerde ise Stark i şi üzerine aldı.' 
Bu sözler ho şuma gitti. Çünkü 1973 yılıyla 1975'in ba şları arasındaki süre benim 
için ya ğmurlu günlerle doluydu. 
«O kitapların en iyilerinde Parker aslında insandan  çok bir robota benzer. 
Hırsız sürekli hırsızlık eder. Ve Parker kötü adaml arın arasına dalar. Yani 
di ğer kötü adamların. Tıpkı bir tek hedefi olan progra mlanmı ş bir robot gibi. 
'Ben paramı istiyorum,' der. Zaten bundan ba şka bir şey de söylemez. 'Ben paramı 
istiyorum. Ben paramı istiyorum.' Bu size birini ha tırlatıyor mu?» 
Başımı salladım. Çünkü Beaumont, Alexis Machine'i tari f ediyordu. Đlk ve son 
George Stark romanlarının kahramanını. 
Beaumont, «E ğer Machine'in Yöntemi ba şladı ğı gibi sona erseydi, romanı bir 
çekmeye tıkar ve bir daha da oradan çıkamazdım,» de di. «Onu yayınlatmak sadece 
hırsızlık olurdu. Ama kitap dörtte birinden itibare n kendi temposunu buldu. Ve 
her şey yerine oturdu.» 



«Kitabınızın üzerinde çalı ştıktan bir süre sonra George uyanıp konu şmaya ba şladı 
mı?» diye sordum. 
Beaumont, «Evet,» dedi. «Oldukça uygun bir tanımlam a bu.» 
Thad ba şını kaldırdı. Đstememesine ra ğmen yine gülmeye ba şlamı ştı. Đkizler onun 
güldü ğünü görünce Liz'in yedirdi ği bezelye püresi dolu a ğızlarıyla babalarına 
gülümsediler. Aslında Thad muhabire ne söyledi ğini hatırlıyordu. «Tanrım, 
melodrama kaçan bir söz bu! Bana Frankestein filmin in o sahnesini hatırlatıyor. 
Hani sonunda yıldırım şatonun en yüksek surlarındaki çubu ğa çarpar ve canavar da 
böylece canlanır.» 
Liz, «Artık vazgeçmezsen çocuklara yeme ği yediremeyece ğim,» dedi. Burnunun ucuna 
bezelye püresi bula şmıştı. Thad garip bir iste ğe kapıldı. Karısının burnunun 
ucunu öpmek Đstiyordu. 
«Neden vazgeçmezsem?» 
«Sen gülüyorsun, onlar gülüyor. Gülen bebeklere mam a yediremezsin ki.» 
Thad alçakgönüllülükle, «Affedersin,» diye mırıldan arak ikizlere göz kırptı. 
Onlar da bir an ye şil bezelye püresi bula şmış a ğızlarını açarak güldüler. 
Sonra Thad ba şını e ğerek okumasını sürdürdü. 
«Machine'in Yöntemi (*) romanına 1975'de ba şladım. Adı buldum ama bir şey daha 
oldu. Yazmaya hazır oldu ğum zaman makineme bir kâ ğıt taktım... Sonra kâ ğıdı 
çıkardım. Ben bütün romanlarımı makinede yazmı ştım. Ama George Stark'ın yazı 
makinelerinden ho şlanmadı ğı anla şılıyordu.» Beaumont güldü. «Belki de Stark'ın 
hapsedildi ği o ta ş otellerde daktilo kursları yoktu.» 
Beaumont, Stark'ın kitapların arka kapa ğındaki biyografisini kastediyordu. Buna 
göre yazar otuz dokuz ya şındaydı ve üç defa hapse mahkûm olmu ştu. Suçları 
arasında kundaklama, öldürücü bir silahla saldırı, öldürmek kastıyla saldırma da 
vardı. Ancak arka kapaktaki biyografi hikâyenin sad ece bir bölümü. Beaumont, 
Darwin Yayınevi için bir biyografi daha hazırlamı ş. Đkinci kimli ğinin 
tarihçesinin bütün ayrıntılarını ancak iyi bir roma ncının ba şarabilece ği bir 
biçimde yaratmı ş. Buna göre George Stark, New Hampshire eyaletinde Manchester'da 
doğmuş ve sonunda Missisipi'de Oxford'a yerle şmiş. Hayatıyla ilgili her türlü 
bilgi var bu biyografide. Sadece George Stark'ın al tı hafta önce Maine'de Castle 
Rock'taki Homeland Mezarlı ğına gömüldü ğü yok. 
«Yazı masamın çekmecelerinden birinde bir not defte ri buldum... Ve bunları 
kullandım.» Beaumont kalem dolu kavanozu i şaret etti. «Yazmaya ba şladım. Liz, 
'Gece yarısı oldu, artık yatmayacak mısın?' dedi ği zaman kendime geldim.» 
Liz Beaumont da o geceyi hatırlıyordu. «11.45'de uy andım. Thad yatakta de ğildi. 
Demek yazıyor, diye dü şündüm. Ama yazı makinesinin sesi duyulmuyordu. O yü zden 
biraz korktum.» 
Yüzünden korkusunun öyle az olmadı ğı anla şılıyordu. 
«Aşağıya indi ğim zaman onun not defterine yazdı ğını gördüm. Çok şaşırdım.» 
Güldü. «Burnu neredeyse kâ ğıda de ğiyordu.» 
Ona rahatlayıp rahatlamadı ğını sordum. 
Liz usulca, dikkatle, «Çok rahatladım,» diye cevap verdi. 
Beaumont, «Not defterime baktım,» diye açıkladı. «O n altı sayfa yazmı ş, bir tek 
kelimeyi bile karalamamı ştım. Yeni bir kalemi de yonta yonta güdük bir hale 
sokmuştum.» Kavanoza üzüntü ya da gizli bir alayla baktı.  «Artık George öldü ğüne 
göre o kalemleri de atmam gerekiyor sanırım. Ben ka lem kullanmam. Denedim, ama 
olmuyor. Yazı makinesiz çalı şamıyorum. Elim yoruluyor. Aptalla şıyorum... Ama 
George öyle de ğildi.» 
Beaumont ba şını kaldırarak esrarlı bir tavırla göz kırptı. 
«Hayatım?» Thad ba şını kaldırarak karısına baktı. Liz bezelye püresini n son 
lokmasını William'a yutturmaya çalı şıyordu. Çocu ğun önlü ğü de püre içindeydi. 
«Ne?» 
«Bir saniye bakar mısın?» 
Kadın kocasının iste ğini yerine getirdi. 
Thad göz kırptı. «Bu esrarlı bir şey miydi?» 
«Hayır, hayatım.» 
«Ben de öyle dü şünüyordum.» 
Hîkayenin geri kalan bölümü, Beaumont'un «herkesin roman diye tanımladı ğı acayip 
nesne» dedi ği uzun tarihçenin yine alaylı bir kısmı. 



Machine'in Yöntemi romanı 1976 yılının Haziran ayın da küçükçe bir yayınevi olan 
Darwin tarafından basıldı. ('Beaumont'un asil yayın cısı Dutton'du.) Roman o 
yılın en ba şarılı kitabı oldu. Bütün Amerika'da «en çok satan k itaplar» 
listelerinin ba şına geçti. Sinemaya uygulandı ğı zaman da film büyük ba şarı 
kazanda 
Beaumont, «Uzun bir süre birinin benim George, Geor ge'un da ben oldu ğunu 
keşfetmesini bekledim,» dedi. «Telif hakkı George Star k adınaydı. Ama menajerim 
gerçe ği biliyordu. Karısı da. Onlar artık bo şandılar ama i şte hâlâ ortaklar. Bu 
durumdan Darwin Yayınevinin yöneticilerinin de habe ri vardı. Darwin'dekilerin 
sırrımı ö ğrenmeleri gerekiyordu. George romanları elyazısıyla  yazıyordu ama i ş 
çek imzalamaya gelince durum de ği şiyordu. Ve tabii Vergi Dairesi de durumu 
biliyordu. Liz ve ben tam bir buçuk yıl birinin sır rımı açıklamasını bekledik. 
Ama öyle bir şey olmadı. Galiba bu sadece şansla ilgili bir şeydi. Ayrıca 
birilerinin gevezelik edece ğini sandı ğın:?, zaman hepsinin dillerini 
tutabileceklerini kanıtlıyordu. 
Ve herkes on yıl dilini tutmayı sürdürdü. Bu sürede  'di ğer yarısı'ndan çok daha 
verimli bir yazar olan esrarlı Bay Stark üç roman d aha yayınlandı. Bunlardan 
hiçbiri Machine'in Yöntemi kadar göz kama ştırıcı bir ba şarıya eri şemedi ama 
hepsi de 'en çok satan kitaplar' listesinde yerleri ni aldılar.» 
Beaumont bir süre dü şünceli dü şünceli sustuktan sonra bu kazançlı oyuna son 
vermeyi neden istedi ğini açıkladı. «George Stark'ın bir hayalet oldu ğunu 
unutmayın. Uzun bir süre onun zevkini çıkardım. Ve. .. kahretsin... George para 
kazanıyordu. Ondan 'Para Babam' diye söz ediyordum.  Đstersem ö ğretmenlikten 
vazgeçebilece ğimi, ama yine de evin ipote ğini düzenli ödemeyi sürdürebilece ğimi 
bilmek kendimi özgür hissetmemi sa ğlıyordu. 
«Ama ben artık kendi kitaplarımı yazmak istiyordum.  Stark ise söyleyecek fazla 
bir şey bulamıyordu. Mesele bu kadar basitti. Bunu ben d e biliyordum, üz de, 
menajerim de... Hatta George'un Darwin Yayınevindek i editörü de 'biliyordu 
sanırım. Ama bu sırrı saklarsam sonunda dayanamayac ak, yeni bir George Stark 
romanı daha yazacaktım. Ben de herkes kadar paranın  çekicili ği kar şısında 
savunmasızım. Tek çarenin George Stark'ı kesinlikle  ortadan kaldırmak oldu ğunu 
düşündüm. 
«Yani her şeyi açıklayacaktan. Öyle de yaptım. Şu anda yaptı ğım da yine aynı 
şey.» 
Thad hafifçe gülümseyerek yazıdan ba şını kaldırdı. Amma da yalan uydurmu ştu ha! 
Stark ise söyleyecek fazla bir şey bulamıyordu. Mesele bu kadar basitti. 
Ne acık. 
Ne etkileyici. 
Ve ne uydurma. 
«Hayatım?» 
«Hi?» Liz, Wendy'i silmeye çalı şıyordu. Ama kız bu i şi pek be ğenmemişti. Küçük 
suratını sa ğa sola döndürüyor, öfkeyle bir şeyler mırıldanıyordu. 
«Clawson'un bütün bu olayda oynadı ğı rol konusunda yalan söylemekle hata mı 
ettik?» 
«Biz yalan söylemedik ki, Thad. Sadece ondan söz et medik.» 
«Ve o köpe ğin tekiydi. Öyle de ğil mi?» 
«Hayır, şekerim.» 
«Öyle de ğil miydi?» 
Liz sakin sakin, «Hayır,» dedi. William'ın suratını  silmeye ba şlamı ştı. «O pis 
bir sürüngencikti.» 
Thad güldü. «Sürüngencik mi?» 
«Evet, öyle. Sürüngencik.» 
«Bu sözcü ğü ilk kez duyuyorum sanırım.» 
«Geçen hafta videocuda gördüm. Bir bandın üzerinde böyle yazılıydı. 
'Sürüngencikler' adlı bir korku filmiydi. O zaman, ah harika, diye dü şündüm. 
Biri Frederick Clowson ve ailesi konusunda bir film  yapmı ş. Bunu Thad'a 
söylemeliyim. Ama sonra söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi.» 
«Yani do ğru davrandı ğımızı dü şünüyorsun?» 
«Kesinlikle.» Liz elbeziyle önce Thad'ı, sonra masa da açık duran dergiyi i şaret 
etti. «Thad, senin bundan kazancın oldu. People der gisinin de. Frederick Clawson 
ise hava aldı... Bunu hak etmi şti.» 



Thad, «Sa ğ ol,» dedi. 
Karısı omzunu silkti. «Bo şver. Sen fazla hassassın.» 
«Mesele bu mu?» 
«Evet... bütün mesele... William, lütfen! Thad, can a biraz yardım edersen...» 
Thad dergiyi kapatarak Willie'yi, Wendy'i kuca ğına almı ş olan Liz'in pe şinden 
ikizlerin odasına götürdü. Tombul bebek sıcak ve ho ş bir biçimde de a ğırdı. 
Kollarını Thad'ın boynuna dolamı ş etrafına her zamanki gibi ilgiyle bakıyordu. 
Liz, Wendy'i bez de ği ştirme masalarından birine yatırdı. Thad da Will'i 
di ğerine. Islak bezlerin yerlerine kurularını taktılar . Liz kocasından biraz 
daha hızlı hareket ediyordu. 
Thad, «Eh,» dedi. «People dergisi bizden söz etti. Ve bu i ş de böylece sona 
erdi. Tamam mı?» 
Liz, «Evet» diyerek gülümsedi. Thad'a bu gülümseyi şte içten olmayan bir şey 
varmı ş gibi geldi. Ama sonra kendi acayip gülme krizini a nımsadı ve i şi 
üstelememeye karar verdi. Bazen her şeyden emin olamıyor, o zaman bunun acısını 
Liz'den çıkarıyordu. Karısı bu bakımdan ona ender ç atıyordu. Ama bazen i şi fazla 
uzattı ğı zaman Liz'in.gözlerinde beliren yorgun ifadeyi gö rüyordu. Karısı ne 
demi şti. «Sen fazla hassassın.» 
Liz birdenbire, «Onun ölmü ş olması ho şuma gidiyor,» dedi. 
Thad ba şını kaldırdı. Bir an dü şündü, sonra ba şını salladı. Karısının kimden söz 
etti ğini açıklamasına gerek yoktu. Đkisi de biliyorlardı bunu. «Evet.» 
«Ondan pek ho şlanmazdım.» 
Thad az kalsın, «Kocan hakkındaki bu sözlerin hiç d e ho ş de ğil,» diye cevap 
verecekti. Sonra sesini çıkarmadı. Bu aslında yersi z bir söz de ğildi. Çünkü Liz, 
Thad'dan söz etmiyordu. Aralarındaki fark sadece Ge orge Stark'ın yazı yazma 
tarzından ibaret de ğildi. Thad, «Ben de ho şlanmazdım,» dedi. «Yemekte ne var?» 
  
Đki 
 
Ev Altüst Oluyor 
 
Thad o gece bir kâbus gördü. Uyandı ğı zaman neredeyse a ğlamak üzereydi. 
Fırtınaya yakalanmı ş bir köpek yavrusu gibi tir tir titriyordu. Rüyasın da George 
Stark'ı görmü ştü. Ama George yazar de ğil, emlakçıydı. Hep Thad'ın hemen 
arkasında duruyordu. Bu yüzden bir gölge ve sesti s adece. 
Thad, George Stark'ın ikinci eseri Oxford Machine'n e ba şlamadan önce Darwin 
Yayınevi için hazırladı ğı biyografide «yazarsın 1967 modeli çok eski, dökün tü 
bir kamyonet kullandı ğından söz ediyordu. Ama rüyasında ikisi simsiyah bi r 
Torenado'ya biniyorlardı. Thad, yanlı ş biliyormu şum, diye dü şünüyordu. O 
kamyonete de ğil, buna biniyormu ş. Bu jetti cenaze arabasına. 
Torenodo bir emlakçının otomobiline benzemiyordu. A ncak üçüncü sınıf bir 
gangster böyle bir arabayla dola şırdı. Thad, Stark'ın bir nedenle ona göstermek 
istedi ği eve do ğru giderken omzunun üzerinden bakıyordu. Stark'ı gö rece ğini 
sanıyordu. Ama sonra buz gibi bir korku kalbine sap lanmaktaydı. Çünkü Stark 
hemen arkasında duruyordu. Thad da bu yüzden güne şte parlayan çelik örümce ği 
görmekteydi. Arabayı yani. Yüksek arka çamurlu ğuna bir kâ ğıt yapı ştırılmı ştı. 
Üzerinde «KLAS KÖPO ĞLU KÖPEK» yazılıydı. Bu cümlenin iki yanında kuruka fa ve 
çapraz kemik resimleri vardı. 
Stark'ın Thad'ı götürdü ğü yer onun eviydi. Ama Ludlow' daki üniversiteye ya kın 
olan kı şlık ev de ğil. Castle Rock'daki yazlık yer. Evin gerisinde Cas tle Gölünün 
kuzey koyu uzanıyor, Thad kıyıya vuran dalgaların h afif sesini duyuyordu. Garaja 
giden bahçe yolunun gerisindeki küçük çim alana bir  levha dikilmi şti. Üzerinde 
«SATILIK» yazıyordu. 
Stark omzunun gerisinden fısıltı sayılacak kadar al çak bir sesle, «Güzel bir ev, 
değil mi?» diyordu. Sesi sert ama ok şayıcıydı. Tıpkı bir erkek kedinin dili 
gibi. 
Thad cevap veriyordu. «Bu benim evim.» 
«Yanılıyorsun. Bu evin sahibi öldü. Karısıyla çocuk larını öldürdü. Sonra da 
kendini. Her şeyi sona erdirdi. Sadece... güm güm güm! Ve, 'Elved a!' 
Karakterinin böyle bir yanı vardı i şte. Bunu görebilmek için fazla dikkatli 
bakmana gerek yoktu. Çok belliydi bu yanı.» 



Thad, bu sözler çok mu komik, diye sormak istiyor, Stark'a ondan korkmadı ğını 
göstermenin çok önemli oldu ğunu dü şülüyordu. Çünkü aslında ondan ödü kopuyordu. 
Ama daha bu sözleri söyleyemeden ovucunda hiçbir çi zgi olmayan iri bir el 
omzunun üzerinden uzanarak Thad'ın suratına do ğru bir deste anahtarı 
sallamaktaydı. 
Hayır... sallamıyordu. Sallasaydı Thad da arkasında  durmakta ısrar eden bu 
korkunç adamdan hiç korkmadı ğını göstermek için onunla konu şacak, hatta belki de 
anahtarları itecekti. Ama o el anahtarları suratına  do ğru uzatıyordu. Thad 
burnuna çarpmaması için desteyi yakalamak zorunda k aldı. 
Anahtarlardan biri kilide kolaylıkla giriyordu. Düz gün kapı me şeden yapılmı ştı. 
Üzerinde bir kapı tokma ğı vardı. Bir de kapıya vurmak için pirinçten yapılm ı ş 
kuş biçimi bir tokmak. Anahtar kolaylıkla dönüyordu. B u da garipti. Çünkü 
elindeki aslında bir kapı anahtarı de ğil, yazı makinesinin uzun bir çelik çubu ğa 
takılı bir harfiydi. Destedeki di ğer anahtarlar ise hırsızların ta şıdıkları 
maymuncuklardandı. 
Thad tokma ğı kavrayarak çeviriyordu. Aynı anda demir çerçeveli  kapının tahtaları 
fi şek sesini andıran bir gürültüyle patlayarak büzülüy orlardı. Aralarındaki 
çatlaklardan ı şık sızmakla, tozlar uçu şmaktaydı. Bir çatırtı duyuluyor ve süslü 
demir parçalarından biri kapıdan koparak aya ğının dibine dü şüyor-du. 
Thad içeri girdi. 
Girmek istemiyor, kapıda durup Stark'la tartı şmak istiyordu. Yalnız o kadar mı? 
Onu azarlamak, «Tanrı a şkına, bunu neden yapıyorsun?» demek istiyordu. Çünk ü eve 
girmek, Stark'tan da korkutucu bir şeydi. Ama bu sadece bir rüyaydı. Bir kâbus. 
Ve Thad kötü rüyaların kontrol edilemeyeceklerine i nanıyordu. 
O tanıdık holün yabancı, hatta hemen hemen dü şmanca bir havası vardı. Bunun 
nedeni, Liz'in yerine ba şkasını almakla tehdit etti ği rengi solmu ş kırmızı yol 
halısının yoklu ğuydu... Rüya sırasında bu önemsiz bir şeymi ş gibi gözüküyordu 
ama Thad sonradan sık sık bu noktaya dönüyordu. Bel ki de bunun nedeni bu durumun 
gerçekten deh şet verici olmasıydı. Rüyanın içeri ği dı şında deh şet verici bir şey 
olması. Holdeki yol halısı gibi önemsiz bir şeyin kaldırılması insanda böyle 
güçlü korku, keder, şaşkınlık ve kafa karı şıklı ğına yol açtı ğına göre, ya şam 
güvenli olabilir miydi? 
Thad ayak seslerinin sert tahtadan zeminde yankılan masından ho şlanmıyordu. Çünkü 
bu ses arkasında duran iblisin iddialarını do ğruluyor gibiydi. Evde kimse yoktu 
sanki. Burası bo şlu ğun o sancılı sessizli ğiyle doluydu. Ayrıca ayak sesleri ona 
çok mutsuz ve kaybolmu şlar gibi gelmekteydi. 
Thad dönerek evden ayrılmak istiyor, ama yapamıyord u. Çünkü Stark arkasındaydı 
ve Thad onun elinde Alexis Machine'in sedef saplı u sturasını tuttu ğunu 
biliyordu. Machine'in Yöntemi'nin sonunda metresini n herifin suratını do ğramak 
için kullandı ğı o usturayı. 
Döndüğü takdirde George Stark da onun yüzünü biraz yontac aktı. 
Ev belki bo ştu ama halılar dı şında e şyaların hepsi yerli yerindeydi. Holün 
dibindeki çam tahtasından yapılmı ş küçük masanın üzerinde çiçek dolu bir vazo 
vardı. Thad ona dokunur dokunmaz vazo parçalanıyord u. Pis kokulu seramik tozu ve 
küçük parçalar halini alıyor, pis bir su akıyordu. Vazodaki bahçeden koparılmı ş 
güzel altı gül masadaki pis kokulu suyun içine dü şmeden önce kuruyor ve 
siyahımsı gri bir renge dönü şüyorlardı. Thad masaya dokununca, tahta kuru bir 
takırtıyla ikiye ayrılıyordu. Ve. ayrı iki parça ha linde a ğır a ğır yere 
düşüyordu. 
Thad arkasındaki adama, «Evime ne yaptın?» diye hay kırıyordu. Ama dönmeden. 
Usturanın Stark'ın elinde oldu ğunu anlamak için dönmesine gerek yoktu. 
Machine'in «i ş rakipleri» nin burunlarını kesmek için kullandı ğı usturaydı bu. 
Sonradan metresi bununla Machine'in suratını do ğramı ştı. Adamın yanakları 
aşağıya do ğru sarkan kırmızı beyaz şeritler halini almı ştı. Tek gözü de 
oyu ğundan a şağıya do ğru sallanmı ştı. 
Stark, «Hiçbir şey yapmadım,» diyordu. Thad'ın onun güldü ğünü görmek için 
dönmesine gerek yoktu. Stark'ın sesinden anla şılıyordu güldü ğü. «Bunu sen 
yapıyorsun, ahbap.» 
Sonra kendilerini mutfakta buluyorlardı. Ve Thad el ektrik fırınına dokunuyor ve 
fırın kirlenmi ş bir çanın şangırtısını andıran bo ğuk bir sesle ikiye 
ayrılıyordu! Isıtma bobinleri yukarıya do ğru fırlayarak çarpılıyorlardı. Sobanın 



ortasındaki kara bir delikten etrafa pis bir koku y ayılmaktaydı. Thad dikkatle 
bakıyor ve oradaki hindiyi görüyordu. Çürüyüp kokmu ştu hindi. Karın bo şlu ğundan 
acayip et parçaları dolu kara bir sıvı akıyordu. 
Stark arkasında, «Biz buralılar bundan 'Ahmak dolma sı' diye söz ederiz,» 
diyordu. 
Thad, «Ne demek istiyorsun?» diye soruyordu. «Bural ılar ne demek? Neresi 
burası?» 
Stark sakin sakin, «Son Kent,» diye cevap veriyordu . «Bütün demiryolu burada 
sona erer, Thad.» 
Bir şey daha ekliyor ama Thad bunu duymuyordu. Liz'in ça ntası yerdeydi. Thad 
çantaya takılarak sendeledi. Dü şmemek için mutfak masasına tutundu ğunda, masa 
kıymık ve yongaya dönü şerek mu şamba zemine yayıldı. Parlak bir çivi hafif madeni 
bir çıtırtıyla dönerek bir kö şeye fırladı. 
Thad, «Yeter artık,» diye ba ğırıyordu. «Hemen dur! Uyanmak istiyorum! E şyaları 
kırıp dökmekten hiç ho şlanmam!» 
Stark, «Sadece sen çok sakardın,» diyordu. Sanki Th ad'ın pek çok karde şi varmı ş 
ve hepsi de ceylanlar kadar zarif davranırlarmı ş gibi konu şmuştu. 
 
Thad endi şeyle sızıldanıyordu. «Öyle olmam gerekmez. Sakar ol mam şart de ğil. 
Eşyaları kırmam. Dikkatli davrandı ğım zaman her şey yolunda gider.» 
Yine güldü ğü anla şılan Stark, «Evet,» diyordu. «Ne yazık ki, dikkatli  
davranmaktan vazgeçtin.» Ve şimdi arka holdelerdi. 
Liz orada, odunlu ğa açılan kapının yanında bacaklarını açmı ş oturuyordu. Bir 
mokaseni aya ğındaydı, di ğeri ise yerde. Naylon çorapları kaçmı ştı. Ba şını 
eğmişti. Biraz kalınca telli olan bal rengi saçları yüzü nü gizliyordu. Thad 
karısının suratını görmek istemiyordu. Liz'in uykud a ya da baygın olmadı ğını 
anlamak için yüzüne 'bakması gerekmezdi. Stark'ın e lindeki usturayı, ustura 
kadar yaralayıcı gülümsemesini görmesine de gerek o lmadı ğı gibi. 
Stark o gülümseyi şin yansıdı ğı dostça sesiyle, «I şıkları yak,» diyordu. «O zaman 
daha iyi görürsün.» Elini Thad'ın omzunun üzerinden  uzatarak lambaları i şaret 
ediyordu. Bunlar elektrikliydiler ama tıpkı eski fe nerlere benziyorlardı. 
«Görmek istemiyorum!» Thad kendinden eminmi ş gibi sert bir sesle konu şmaya 
çalı şıyordu ama her şey onu etkilemeye ba şlıyordu. Sesi düzgün de ğildi. Bundan 
da a ğlamak üzere oldu ğu anla şılıyordu. Zaten sözlerinin bir önemi yoktu. Çünkü 
duvardaki daire biçimi reostaya uzanıyordu. Dokundu ğu zaman parmaklarının 
arasından mavi bir elektrik ı şı ğı fı şkırıyor ama bu ona acı vermiyordu. I şık 
öyle yo ğundu ki, pelte gibiydi. Reostanın fildi şi rengi yuvarlak dü ğmesi 
karararak duvardan fırlıyor ve minyatür bir uçandai re gibi odada ilerliyordu. 
Sonunda di ğer taraftaki küçük camı kırarak gün ı şı ğında kayboluyordu. Gün ı şı ğı 
da ye şilimsiye dönü şmüştü. 
Elektrikli fenerler ola ğanüstü bir parlaklıkla yanıyor, sonra camları 
patlıyordu. Thad'ın üzerine cam kırıkları ya ğıyordu. 
Thad hiç dü şünmeden yerinden fırlayarak karısını yakalıyor, fen er ba şına 
düşmeden onu kurtarmak istiyordu. Bu istek öylesine gü çlüydü ki, her şeyi 
bastırmaktaydı. Yapacaklarının önemli olmadı ğı, karısının öldü ğü gerçe ğini bile. 
Stark, Empire State Binasını temelinden çıkararak L iz'in üzerine atsaydı da 
durum de ği şmezdi. Hiç olmazsa Liz için. Artık onun için hiçbir  şeyin önemi 
kalmamı ştı. 
Thad kollarını karısının koltukaltlarından geçirere k ellerini onun sırtında 
birbirine kenetlerken, Liz'in vücudu öne do ğru sarkıyor ve kafası geriye 
gidiyordu. Yüzünün ciddi bir Ming vazosunun yüzeyi gibi çatlıyor, sonra 
camlanmı ş gözleri birdenbire patlıyordu. Mide bulandıracak k adar sıcak, pis 
kokulu ye şil bir pelte Thad'ın suratına fı şkırıyordu. Liz'in a ğzı açılıyor ve 
di şleri dı şarı fırlıyorlardı. Thad düzgün ve sert di şlerin yanak ve alnına 
çarptıklarını hissediyordu. Kadının dili uzanıyor, sonra kuca ğına dü şüyordu. Bir 
yılanın kanlı bir parçası gibi. 
Thad çı ğlıklar atmaya ba şlıyordu. Neyseki rüyasında yapıyordu bunu. Yoksa Li z'i 
fena halde korkutacaktı. 
George Stark arkasından usulca, «Seninle daha i şimiz bitmedi, köpek,» diyordu. 
Sesinden artık gülümsemedi ği anla şılmaktaydı. Bu ses kasım ayında Castle Gölünün 



suları kadar so ğuktu. « Şunu unutma. Benimle u ğra şmamalısın. U ğra ştı ğın 
takdirde....» 
Thad irkilerek uyandı. Yüzü ıslaktı. Suratına yapı ştırdı ğı yastık da. Belki 
terin ıslaklı ğıydı, belki de gözya şlarının. 
Yastı ğına do ğru, «...çok sa ğlam birine çatmı ş olursun,» diyerek George Stark'ın 
cümlesini tamamladı. Sonra dizlerini gö ğsüne do ğru çekerek yattı. Vücudu 
titriyor, sarsılıyordu. 
Liz daldı ğı rüyaların arasından bo ğuk bir sesle, «Thad?» diye mırıldandı. 
«Đkizlerin bir şeyleri yok ya?» 
Thad, «Yok, yok,» demeyi ba şardı. «Ben... Hiç... Haydi, uyu.» 
«Evet, her şey...» Liz bir şey daha söyledi ama Thad anlayamadı. George Stark'ı n 
Castle Rock'taki evin «Son Kent» oldu ğunu ve demiryolunun orada sona erdi ğini 
açıklamasından sonra söylediklerini de anlayamadı ğı gibi. 
Thad vücudunun çar şafa terle çizilmi ş olan şeklinin içinde yatıyordu. Yava ş 
yava ş yastı ğı bıraktı. Çıplak koluyla yüzünü silerek rüyanın et kisinden 
kurtulmayı bekledi. Titremesinin sona ermesini de. Hepsi geçti ama şaşılacak 
kadar a ğır a ğır. Hiç olmazsa Liz'i uyandırmamayı ba şarmı ştı. 
Şimdi hiçbir şey dü şünmeden karanlıklara do ğru bakıyordu. Rüyayı yorumlamaya 
çalı ştı ğı yoktu. Sadece onu unutmayı bekliyordu. Dalarken t ekrar uyuyabilece ği 
için minnet duydu. Aslında artık o gece hiç uyuyama yaca ğını sanmı ştı. Liz'in 
patlayarak çürümesi sahnesi sırasında uyandı ğı için ömrünün sonuna dek 
uyuyamayaca ğını dü şünmüştü. 
Sabaha bunu unutaca ğım. Bütün rüyalar unutulur. O gece uykuya dalmadan önce en 
son dü şündüğü buydu. Ama ertesi sabah uyandı ğı zaman rüyayı bütün ayrıntılarıyla 
anımsadı. Ve: günler geçerken bu rüya di ğerleri gibi belirsizle şip aklından 
silinmedi. 
Hiç unutamadı ğı o ender rüyalardan biriydi. Anılar kadar gerçekti . Yazı 
makinesinin bir harfi olan anahtar, çizgisiz avuç v e George Stark'ın hemen hemen 
tekdüze, alaycı sesi. Omzunun gerisinden, «Seninle i şimiz bitmedi,» demesi. 
«Şunu unutma. Benimle u ğra şmamalısın. Benim gibi klas biriyle u ğra şırsan, çok 
sağlam birine çatmı ş olursun.» 
  
Üç 
 
Mezarlıkta Olay 
 
Castle Rock'taki mezarlıklara bakan üç ki şilik grubun ba şında Steven Holt vardı. 
Herkes ona «Digger» (Kazıcı) adını takmı ştı bu yüzden. O ve adamları kentteki üç 
mezarlı ğın bakımından sorumluydular. 
Digger güne şli, güzel bir sabah saat yedide kamyonetini Homelan d Mezarlı ğının 
önünde durdurdu. Ayın ilk çar şambasıydı. Demir kapıları açmak için ta şıttan 
indi. Aslında kapıda kilit vardı, ama mezarlı ğı yılda ancak iki kez 
kilitliyorlardı. Liselilerin mezuniyet gecesi ve Ca dılar Bayramında. Digger 
kamyonetle mezarlı ğın ana yoluna girdi. 
Aslında bu bir kontrol dola şmasıydı; Homeland'de i şi bittikten sonra Grace ve 
Stackpoles mezarlıklarını dola şacaktı, ö ğleden sonra da adamlarıyla birlikte 
gerekli i şlere ba şlayacaklardı. Digger fazla yorulacaklarını sanmıyor du. Önemli 
i şleri nisanın sonlarında yapmı şlardı. Digger bunu «bahar temizli ği zamanı» 
olarak dü şünüyordu. 
Homeland kentin en büyük ve en güzel mezarlı ğıydı. Ortadaki yol hemen hemen bir 
cadde kadar geni şti. Buna daha dar dört yol açılıyordu. Digger birin ci ve ikinci 
yola ğzından geçti. Üçüncüye geldi ğinde... hemen fren yaptı. 
«Kahretsin,» diye söylenerek konta ğı kapattı ve a şağıya atladı. Yoldan çimlerin 
arasındaki biçimsiz çukura do ğru gitti. Ana yoldan on be ş metre kadar ötedeydi. 
Ara yolun da sa ğına dü şüyordu. Çukurun etrafında kahverengi yumrular ve 
topraklar vardı. Elbombası patladıktan sonra etrafa  saçılan parçalara 
benziyorlardı. «Allahın cezası çocuklar!» 
Digger çukurun ba şında durdu. Nasırlı iri ellerini rengi uçmu ş ye şil i ş 
pantolonunun sardı ğı kalçalarına dayamı ştı. Berbat olmu ştu bu kö şe. O ve 
adamları, konu şa konu şa ya da içki içerek gece yarısı mezar kazma cesaret ini 
bulan çocukların arkasından kaç defa etrafı temizle mek zorunda kalmı şlardı. 



Digger Holt'un bildi ği kadarıyla, çocukların hiçbiri kazıp bir tabut 
çıkarmamı ştı. Ya da Tanrı korusun, mezarlıktaki «mü şteri»den birini. O ne şeli 
köpekler ne kadar içki içerlerse içsinler sadece se ksen, doksan santim 
derinli ğinde çukurlar kazarlardı. Sonra bu oyundan bıkar ve  çıkıp giderlerdi. 
Genellikle etrafı fazla berbat etmezlerdi. Genellik le. 
Ama bu seferki farklıydı. 
Çukur biçimsizdi, bir mezara da pek benzemiyordu. S arho şların ya da lise 
öğrencilerinin kazdıkları çukurlardan daha derindi. A ma her tarafı de ğil. Daha 
çok, daralarak bir koni biçimini alıyordu. Digger ç ukurun neye benzedi ğini 
anladı ğında, belkemi ğinin üzerinde buz gibi parmaklar dola ştı sanki. 
Bir insan diri diri gömüldü ğü, sonra kendine gelerek toprakları elleriyle 
kazdı ğı ve sonunda dı şarı çıkmayı ba şardı ğı taktirde... mezar bu hali alırdı. 
Digger, «Haydi oradan,» diye homurdandı. «Bir şaka bu. Kahrolasıca çocuklar!» 
Öyle olması gerekiyordu. Burada ne bir tabut vardı,  ne de devrilmi ş bir ta ş. 
Çünkü bu bölümde mezar yoktu. 
Digger burayı çok iyi hatırlıyordu. New York'tan ge len gazeteciler Thad 
Beaumont'la ilgili hikâyeyi yazacakları zaman o sah te mezar ta şını buraya 
dikmi şlerdi. Beaumont'la karısının Castle Gölünün kıyısın da yazlık evleri vardı. 
Eve kı şın Dave Phillips bakıyordu. Digger geçen son bahard a garaja giden yolun 
asfaltlanması i şinde Dave'e yardım etmi şti. Sonra Thad Beaumont bu bahar 
Digger'a biraz da mahcup bir tavırla, «Foto ğrafçı bir resim için mezarlı ğa sahte 
bir ta ş dikebilir mi?» diye sormu ştu. «Tabii bir sakıncası varsa bunu bana 
söyleyebilirsin. O kadar önemli de ğil.» 
Digger nezaketle cevap vermi şti. « Đstedi ğinizi yapabilirsiniz. People dergisi mi 
dediniz? O sayıyı mutlaka almalıyım!» 
Beaumont, «Ben alaca ğımdan pek emin de ğilim,» demi şti. «Te şekkür ederim, Bay 
Holt.» 
Digger yazar olmasına ra ğmen Beaumont'tan ho şlanıyordu. Kendisi ancak sekizinci 
sınıfa kadar okuyabilmi şti ve kentte ona «Bay» diye hitap eden pek yoktu. 
«O kahrolasıca dergiden gelenler herhalde çırçıplak  bir resminizi çekmek 
isterlerdi. Tabii mümkün olsaydı.» 
Ender gülen bir adam olan Beaumont bu sözler kar şısında kahkahayı basmı ştı. 
«Evet, herhalde isterlerdi,» diyerek Digger'ın omzu na vurmu ştu. 
Foto ğrafçı Digger'ın «Kentten Klas Bir Kaltak» diye tanı mladı ğı o kadınlardandı. 
Portland Havaalanında kiraladı ğı kamyonete sürüyle foto ğraf malzemesi 
doldurmu ştu. Neredeyse kadınla homoya benzeyen yardımcısına içerde yer 
kalmayacaktı. Foto ğrafçı kadını kendi arabasıyla izleyen Beaumont'ları n hem 
utanıyor, hem de e ğleniyorlarmı ş gibi bir halleri vardı. 
Digger azametli Klas Kalta ğa aldırmadan yazara, «Her şey yolunda mı, Bay B.?» 
diye sormu ştu. 
Beaumont da usulca cevap vermi şti. «Tanrım. Hayır. Ama ba şka yolu da yok.» 
Digger'a göz kırpmı ştı. Mezarcı da ona. 
Digger, Beaumont'ların bu i şi sonuna kadar götürmeye kararlı olduklarını 
anlayınca, bir kenara çekilerek olanları seyretmeye  koyulmu ştu. O da herkes gibi 
bedava e ğlenceden ho şlanırdı. Kadın eski tip, yukarısı kavisli bir mezar  ta şı 
hazırlatmı ştı. Digger'ın son zamanlarda yerle ştirdiklerinden çok, Charles 
Adams'ın karikatüründeki ta şlara benziyordu. Kadın bir hayli titizlenmi ş, 
yardımcısına sahte ta şın yerini arka arkaya de ği ştirmi şti. Digger bir keresinde 
ona yakla şarak yardım önermi şti. Ama foto ğrafçı New York'lulara özgü ukala 
tavırlarıyla, «istemez,» demi şti. Digger da gerilemi şti o zaman. 
Sonunda ta ş, foto ğrafçının istedi ği biçimde dikilmi şti. Ondan sonra kadın 
yardımcısını ı şıklarla u ğra ştırmı ştı. Bu i ş de yine yarım saat sürmü ştü. Bütün 
bu süre boyunca Bay Beaumont orada durmu ş ve olanları seyretmi şti. Bazen şaman 
zaman yaptı ğı o garip şeyi tekrarlamı ştı. Yani alnındaki o küçük beyaz yara 
izini ovu şturmu ştu. Gözlen Digger'ın çok ilgisini çekmi şti. 
Asıl Bay Beaumont bu kadının resmini çekiyor sanki,  diye dü şünmüştü. Herhalde bu 
foto ğraf kadınınkilerden çok daha güzel olacak. Ve çok d aha uzun ömürlü. Yazar 
onu ileride bir gün öykülerinden birine koymaya haz ırlanıyor. Kadın bunun 
farkında bile de ğil. 
Sonunda kadın birkaç foto ğraf çekecek duruma gelmi şti. Beaumont'ların mezar 
ta şının üzerinden el sıkı şmalarını istemi şti. Bunu belki on iki kez 



tekrarlatmı ştı. Üstelik o gün hava çok da kötüydü. Karı kocaya emirler verip 
durmuştu. Tıpkı o gıcırtılı sesli, kırıtkan yardımcısına yaptı ğı gibi. Digger 
foto ğrafçısının New York'lulara özgü o anırtıya benzeyen  sesi, ı şık uygun 
olmadı ğı ya da suratları iyi gözükmedi ği için her şeye yeniden ba şlamaya 
kalkması ve arka arkaya emirler ya ğdırması yüzünden Bay Beaumont'un sonunda 
patlayaca ğını dü şünmüştü. Duydu ğu dedikodulardan anla şıldı ğına göre yazar pek de 
sakin bir insan de ğildi. Ama Bay Beaumont ve karısı kızmaktan çok e ğlenmi ş 
gibiydiler. Kentten Gelen O Klas Kalta ğın söylediklerini yapmı şlardı. Üstelik o 
gün havanın serin elmasına ra ğmen. Digger, ben onların yerinde olsaydım çok 
geçmeden kadının canına okurdum, diye dü şünmüştü. Hem de on be ş saniye sonra. 
Đşte o yalancı mezar ta şını bu lanet olasıca çukurun bulundu ğu yere dikmi şlerdi. 
Topraktaki izler de bunun kanıtı sayılabilirdi. Ger çi Digger'ın kanıta ihtiyacı 
yoktu, o da ba şka. Topraktakiler Klas Kalta ğın topuk izleriydi. Kadının New 
York'tan oldu ğu kesindi. Ancak New York'lu bir kadın o ya ğı şlı mevsimde yüksek 
topuklu ayakkabıyla çıkagelir, ondan sonra da foto ğraf çekmek için mezarın 
etrafında dönenip dururdu. E ğer öyle olmasaydı... 
 Digger'ın dü şünceleri yarıda kesildi. Bütün vücudu buz gibi oldu  yine. 
Foto ğrafçının yüksek topuklarının bıraktı ğı, silinmeye ba şlamı ş olan izlere 
bakıyordu. Ama sonra gözleri ba şka izlere kaydı. Taze izlere. 
Đzler? Onlar iz miydiler? 
Ne münasebet! Sadece bu çukuru kazan herif topra ğın bir kısmını daha öteye 
atmı ş. Hepsi bu kadar. 
Ama hepsi bu kadar de ğildi. Digger Holt da biliyordu bunu. Ye şil çimlerin 
üzerindeki tozları daha süpüremeden çukura en yakın  olan toprak yı ğınının 
üzerindeki ayakkabı izini gördü. 
Evet, ayak izi var ama ne olmu ş? Bu i şi yapanın elinde bir kürekle hayalet gibi 
etrafta uçu ştu ğunu sanmıyorsun ya? 
Bu dünyada kendi kendilerine güzelce yalan söylemey i beceren insanlar vardır. 
Ama Digger Holt onlardan de ğildi. Kafasının içindeki o olayı küçümsemeye çalı şan 
o endi şeli sesin, gözlerinin gördü ğü şeyleri de ği ştirmesi imkânsızdı. Hayatı 
boyunca vah şi yaratıkları izleyip avlamı ştı. Ve izleri, i şaretleri okumak da 
kolaydı. Ke şke kolay olmasaydı! 
Mezarın yakınındaki toprak yı ğının üzerinde sadece bir ayakkabı izi de ğil, hemen 
hemen bir tabak büyüklü ğünde bir çukur de vardı. Ayak izinin solundaydı. 
Çukurcukla ayak izinin iki yanında ama daha ötede i se, birtakım çizgiler 
uzanıyordu. O izleri iki elin parmaklarının bırakmı ş oldu ğu belliydi. Çukurun 
kenarını sıkıca kavrayamadan önce kayan ellerin par maklarının. 
Digger ayak izinin ötesine baktı. Orada da yine aya k izi vardı. Çimlerin 
üzerinde de öyle. Bu iz yarımdı. Ayakkabıya yapı şmış olan toprak parçası dü ştü ğü 
zaman olu şmuştu. Ayak izleri uzakla şıyor, sonra da görülmez oluyordu. Digger 
tekrar çukura... mezara baktı. 
Parmakların çizdikleri çizgiler. Bunların biraz önü ndeki yuvarlak çukur. 
Yuvarlak şeklin yanındaki ayak izi. Bunlar ne gibi bir olay a nlatıyorlardı? 
Digger daha bu soruyu sorarken cevap kafasında beli riverdi. Olanları, sanki olay 
sırasında oradaymı ş gibi görebiliyordu. Đşte o yüzden de bununla ilgilenmek 
istemiyordu. Kahretsin! Ürkütücü bir şeydi bu. 
Çünkü... bir adam yerdeki yeni kazılmı ş çukurda duruyordu. 
Evet ama çukuru o mu kazmı ştı? Yoksa ba şkası mı? 
Peki, şu küçük kökler nasıl çarpılıp koptular? Sanki biri topra ğı kürekle de ğil 
de elleriyle kazmı ş... 
Şimdi bırak bunları, bo şver. Hatta böyle şeyleri dü şünmemek daha da iyi olacak, 
Sadece çukurda duran adamı dü şün. Çukur dı şarı zıplayamayaca ğı kadar derindi, O 
yüzden ne yaptı? Elleriyle çukurun kenarını kavraya rak kendini yukarı çekmeye 
çalı ştı. Zor olmadı. Tabii çukurdaki bir çocuk de ğil, ergin biriyse... 
Digger görebildi ği o birkaç belirgin ve tam ize bakarak, e ğer çocuksa, diye 
düşündü. Ayakları pek iri olmalı. Ayakkabılar en a şağı kırk numara... 
Ellerini uzattı. Kendini yukarı çekmeye çalı ştı. O sırada avuçları gev şek 
toprakta biraz kaydı. Parmaklarını yere batırdı ve o çizgiler kaldı. Sonra 
yukarı çıkmayı ba şardı. Dengesini bulmak için bir dizini yere dayadı.  Böylece o 
yuvarlak çukur olu ştu. Sonra di ğer aya ğını yanına koydu. A ğırlı ğını dizinden o 
aya ğına geçirerek kalktı. Ve yürüyerek uzakla ştı. Çok basit... 



Yani biri toprakları kazarak mezarından çıktı ve uz akla şıp gitti, öyle mi? Belki 
de karnı acıkmı ştı. Nan'in Büfesine giderek hamburger yemek ve bir bira içmek 
istedi. 
Digger yüksek sesle, «Kahretsin!» dedi. «Bu bir Ş^MEOT değil ki, sadece bir 
çukur.» Bir serçe onu azarlar gibi cıvıldayınca irk ildi. 
Evet, yerde bir çukurdan ba şka bir şey yok. Ben de öyle demedim mi? Ama neden 
burada kürek izleri kalmamı ş? Neden sadece çukurdan uzakla şan bir dizi iz var? 
Niçin çukurun etrafında ba şka hiçbir iz kalmamı ş? Biri çukur kazarken çıkan 
topraklara basar, o yüzden de sürüyle ayak izi kalı r. 
Şimdi ne yapaca ğım? Biliyorsam kahrolayım! Teknik bakımdan bir suç i şlenmi ş 
sayılır. Ama adamı mezar soymakla suçlayamazsın. Ka zılan yerde ölü yoktu ki. 
Belki de en iyisi bu çukuru kapatmam olur. Üzerine buldu ğum çimleri koyarım. 
Taze çim de getiririm. Ondan sonra da bu olayı unut urum gider. 
Digger üçüncü kez kendi kendine, sonuçta orada biri  gömülü de ğildi ki, dedi. 
Bir an gözlerinin önünde o ya ğmurlu bahar günü belirdi. Tanrım! O mezar ta şı 
nasıl da sahici gibi duruyordu! Foto ğrafçının o çıtkırıldım yardımcısı ta şı 
ta şarken onun sahte oldu ğunu biliyordum. Ama sonra ta şı diktiler, önüne de yapma 
çiçekler koydular. O zaman ta şın sahici oldu ğuna yemin edebilirdim. Altında 
da... 
Mezarcının kollarının tüyleri diken diken oldu. 
Kendi kendine, bırak artık bunu, diye emretti. Serç e tekrar onu azarlarcasına 
cıvıldadı ğında, bu sesi çirkin ama gerçek ve son derece sırad an bir şey saydı. 
«Sen ba ğırmanı sürdür, ahbap,» dedi ve son yarım ayak izine  do ğru gitti. 
Bunun ötesinde, tahmin etti ği gibi çimlerin üzerinde de ayak izleri kalmı ştı. 
Çok aralıklıydılar. Digger onlara baktı. Bu adam ko şmuyormuş, ama acelesi de 
varmı ş. Kırk metre ilerde adamın ne taraftan gitti ğini gösteren ba şka bir i şaret 
vardı. Çiçek dolu büyük bir sepet devrilmi şti. Bunun etrafından dola şabilirdi. 
Ama öyle yapmamı ş. Sepeti bir tekmede yana atarak yoluna devam etmi şti. 
Digger Hall'a göre, insan böyle davranan adamlarla önemli bir neden olmadıkça 
hiç dala şmamalıydı. 
Adam mezarlıkta çaprazlamasına ilerlemi şti. Ana yolla mezarlık arasındaki alçak 
duvara do ğru... Gitmesi gereken yerler, yapması şart olan i şler varmı ş gibi 
davranmı ştı, Digger kendi kendini aldatamadı ğı gibi bazı şeyleri hayalinde 
canlandırmayı da ba şaramazdı. Ama yine de bir an bu adamı gördü. Gerçek ten 
gördü. Boylu boslu, iri ayaklı biriydi. Karanlıkta,  ölülere özgü bu sessiz 
mahallede yürüyordu. Koca ayaklarıyla güvenle ve dü zgünce ilerliyor, çiçek 
sepetini hiç duraklamadan bir tekmede yana atıyordu . Korkmuyordu da. Bu adam 
korkmazdı. Đlerliyor, hareket ediyor, yürüyordu. Yoluna çıkacak  erkek ya da 
kadının Tanrı yardımcısı olsun! 
Kuş cıvıldayarak Digger'ı azarladı. 
Mezarcı kendi kendine yine, unut artık bunu, dedi. Şu lanet olasıca çukuru 
doldur ve bir daha da onu dü şünme. 
Digger çukuru gerçekten doldurdu. Olayı unutmak niy etindeydi. Ama ak şama do ğru 
Deke Bradford onu Stackpole Road Mezarlı ğında buldu. Digger'a Homer Gamache'la 
ilgili haberi açıkladı. Adamı o sabah ö ğleye do ğru, Homeland Mezarlı ğından bir 
kilometre kadar ötede, 35 numaralı karayolunda bulm uşlardı. Bütün kent söylenti 
ve tahminlerle çalkalanıyordu. 
Digger Holt o zaman istemeye istemeye Şerif Pangborn'la konu şmaya gitti. O 
çukurla ayak izlerinin Homer Gamache' in öldürülmes iyle bir ilgisi olup 
olmadı ğını bilmiyordu. Ama bildiklerini anlatması do ğru olacaktı. Artık i şin 
içyüzünü anlamak, bunun için para alan kimselere ka lıyordu. 
  
Dört 
 
Küçük Bir Kentte Ölüm 
 
Castle Rock şanssız bir kentti. Hiç olmazsa son yıllarda. 
O eski, «Aynı yere iki defa yıldırım dü şmez,» sözlerinin pek de do ğru olmadı ğını 
kanıtlamak istercesine son sekiz, on yıl içinde Cas tle Rock'da bazı kötü olaylar 
geçmi şti. Bütün ülke basın ve yayınının ilgisini çekecek kadar kötü olaylar. O 
sırada George Bannerman Şerifti. Herkesin sevgiyle 'Koca George' diye ça ğırdı ğı 



şerif artık Homer Gamache olayıyla ilgilenmeyecekti.  Çünkü ölmü ştü. Ama ilk kötü 
olaya o katlanmak zorunda kalmı ştı. Bir dizi olaya. Kendi adamlarından biri 
kadınlara saldırmı ş, sonra da onları bo ğmuştu. Đki yıl sonra ise kuduz bir köpek 
Koca George'u öldürmü ştü. Öldürmek de ne kelime? Onu âdeta parça parça et mişti. 
Bu iki olay da son derecede garipti. Ama dünya da a cayip bir yerdi. Ve acımasız. 
Bazen de u ğursuz bir yer. 
Yeni şerif o sırada Castle Rock'da de ğildi. (Alan Pangborn karısına, «Beni 2000 
yılına kadar hep 'Yeni Şerif diye tanımlayacaklar,» diyordu.) Şerif Alan 
Pangborn 1980 yılına kadar Ne|w York eyaletinin kuz eyinde, Syracuse 
yakınlarındaki gitgide geli şen küçük bir kentte polislik yapmı ştı. 
Şerif Pangborn şimdi 35 numaralı karayolunun yanında uzanan hendekt e yatan Homer 
Gamache'ın hırpalanmı ş cesedine bakarken, ke şke hâlâ orada olsaydım, diye 
düşünüyordu. Kente çöken u ğursuzlu ğun Koca George Bannerman'ın ölümüyle ortadan 
kalkmadı ğı anla şılıyordu. 
Ah, kes sesini. Tanrının bu yemye şil dünyasında buradan ba şka bir yerde olmayı 
istedi ğin yok. Burayı istemedi ğini söyleme, yoksa şanssızlık gerçekten tepene 
biner. Burası Annie'yle o ğulların için harika bir yer. Senin için de öyle. On un 
için neden sesini kesmiyorsun? 
Đyi bir öneriydi bu. Pangborn insanın kafasının sini rlerine, onların kabul 
edemeyece ği birtakım güzel önerilerde bulundu ğunu ke şfetmi şti. Đnsanın 
sinirleri, «Evet, efendim,» diyorlardı. « Şimdi siz söyleyince anladım. Bu çok 
doğru.» Ve sonra yine titreyip kıvranmalarını sürdürüy orlardı. 
Ama böyle bir şey olaca ğını da tahmin etmesi gerekmez miydi? K ĐSG bir süre önce 
sürüyle insanın öldürüldü ğü bu kentte, cinayet bakımından fazla bir sıkıntı 
çekmemi şti. Şerif olduktan sonra Castle Rock'da sadece dört ki şi öldürülmü ştü. 
Basit olaylardı bunlar. Genellikle küçük bir kentte  i şlenen bir cinayet basit, 
hayvanca ve budalaca bir şeydi. 
Genellikle. 
Ama kurallar bozulmak için konulurdu. Bazen yıldırı m iki. defa aynı yere 
düşebilirdi. Ve zaman zaman küçük kentlerde esrarı hem en çözümlenemeyen 
cinayetler de i şlenirdi... Şimdiki gibi cinayetler. 
Pangborn böyle bir şeyin olmamasını tercih ederdi. 
Memur Norris Ridgewick devriye arabasından döndü. P angborn'unkinin gerisine park 
etmi şti. Đki polis radyosundan yükselen sesler baharın sonlar ına özgü ılık hava 
yayılıyordu. 
Pangborn, «Ray geliyor mu?» diye sordu. Ray, Castle  ilçesinin adli tabibi ve 
sorgu yargıcıydı. 
Norris, «Evet,» dedi. 
«Ya Homer'in karısı? Biri ona olayı haber verdi mi? » 
Pangborn konu şurken, Homer'in yüzüne konan sinekleri Kovuyordu. A damın suratında 
gaga gibi iri burnundan ba şka pek bir şey kalmamı ştı. Gamache'in takma sol kolu 
ve altın di şleri olmasaydı, ölüyü annesi bile tanıyamayacaktı. Di şler parçalanıp 
Homer Gamache'in derisi sarkık boynuna ve gö ğsüne saçılmı şlardı. 
Norris Ridgewick ayaklarını yere sürerek ayakkabıla rına baktı. Sanki pabuçları 
birdenbire çok ilgisini çekmi şti. « Şey... John, Vie'da devriyede. Andy 
Ciutterbuck ise Aubum'de Bölge Mahkemesinde...» 
Pangborn içini çekerek aya ğa kalktı. Homer Gamache altmı ş yedi ya şında bir 
adamdı. Karısıyla eski tren istasyonunun yakınındak i küçük ve tertemiz bir evde 
oturuyordu. Buradan üç kilometre uzaklıktaydı evi. Çocukları büyümü ş ve oradan 
ayrılmı şlardı. Bayan Gamache o sabah erkenden şerifin bürosuna telefon etmi şti. 
Ağlamıyordu ama neredeyse hıçkırmaya ba şlayaca ğı anla şılıyordu. «Bu sabah yedide 
uyandı ğım zaman Homer'in eve gelmemi ş oldu ğunu anladım. Horladı ğım için bazen 
çocuklardan birinin odasında yatar. Homer dün ak şam yedide bowling oynamak için 
evden ayrıldı. Gece on ikide evde olmalıydı. Bileme diniz yarımda. Ama hiç bir 
yatak bozulmamı ştı. Homer'in kamyoneti de avluda de ğildi.» 
Elien Garaache, Alan Pangborn'a kocasının kamyoneti ni de tarif etmi şti. 1871 
model eski beyaz bir kamyonetti. Üzerinde koyu kırm ızı çizgiler ve pas lekeleri 
vardı. 
Şerif telefonu kaparken, herhalde Homer bu sabah en geç on birde evine dönecek, 
diye dü şünmüştü. Utanıp sıkılarak... Ve sanırım ak şamdan kalma olacak. O zaman 



Elien de o ya şlı ayya şa söylemedi ğini bırakmayacak. Homer'in geceyi bowling 
arkada şlarının birinin evinde geçirdi ği kesin... 
Ama Alan Pangborn, Ellen Gamache'ın onu aramasından  -bir saat sonra vardı ğı 
sonucun biraz hatalı oldu ğunu dü şünmüştü. Homer bir arkada şının evinde kaldıysa, 
herhalde böyle bir şey ilk defa oluyordu. Yoksa Ellen o kadar tela şlanmazdı. 
Şerif, Homer Gamache'ı unutmaya çalı şmıştı. Hiç olmazsa bir süre için. Ne de 
olsa masasında sürüyle i ş vardı. Ama sonra dayanamayarak santral memuru Shei la 
Brigman'ın küçücük odasına gitmi şti. Kızdan Norris Ridgenick'i bulmasını 
isteyecekti. Ona bir şey bulup bulmadı ğını soracaktı. Ama aynı anda Norris 
merkezi aramı ştı. Onun söyledikleri Alan'ın duydu ğu o hafif endi şeyi buz gibi 
bir korkuya dönü ştürmü ştü. 
Norris, Homeland Mezarlı ğının bir buçuk kilometre kadar güneyindeki Arsenaul t 
Çiftli ğine öyle u ğrayıvermi şti i şte. O sırada Homer Gamache'ı dü şünmüyordu bile. 
Oysa aslında Gamache'ların eviyle çiftlik arasında sadece be ş kilometre vardı. 
Ve ya şlı adamın evine dönerken oradan geçmi ş olması gerekirdi. 
Norris, Arsenault Çiftli ğine sırf orada nefis sebzeler satıldı ğı için gitmi şti. 
Yemek yapmaktan ho şlanan ender bulunur bekârlardandı. O sırada canı ta ze bezelye 
istiyordu. Arsenault'ların ne zaman bezelye satmaya  ba şlayacaklarını soracaktı. 
Sonra da aklına Dolly Arsenault'a Homer Gamache'ın kamyonetini bir gece önce 
görüp görmedi ğini sormak gelmi şti. 
Beyan Arsenault o zaman, «Biliyor musunuz, bunu sor manız çok garip,» demi şti. 
«Çünkü kamyoneti gördüm. Gece geç vakit... Hayır...  Şimdi dü şünüyorum da... Onu 
bu sabaha kar şı gördü ğümü hatırlıyorum. Son zamanlarda do ğru dürüst 
uyuyamıyorum. Sonra yolun kar şı tarafındaki adam da sinirlerimi bozmu ştu zaten.» 
Norris birdenbire meraklanmı ştı. «Hangi adam, Bayan Arsenault?» 
«Bilmem... Bir adam i şte. Do ğrusu görünü şü hiç ho şuma gitmedi. Onu iyice 
görmüyordum ama yinede halinden ho şlanmadım. Buna ne dersiniz? Biliyorum kötü 
sözler bunlar. Ama Juniper Hill Akıl Hastanesi o ka dar uzakta sayılmaz. Ve insan 
gecenin birinde kır yolunda yalnız bir adam gördü ğü zaman endi şelenir. Takım 
elbise giymi ş olsa bile.» 
Norris, «Adamın sırtındaki elbise nasıl bir...» diy e ba şladı. Ama Bayan 
Arsenault gevezenin biriydi, Norris'in sözlerini ke siverdi. Genç polis de 
beklemeye ve o arada bir şeyler ö ğrenmeye çalı şmaya karar verdi. Cebinden not 
defterini çıkardı. 
Kadın, «Bir bakıma o elbise beni daha da endi şelendirdi,» diye konu şmasını 
sürdürdü. «O saatte bir erke ğin sırtında takım elbise olması bana hiç de uygun 
gelmedi. Bilmem ne demek istedi ğimi anlıyor musunuz? Ama herhalde 
anlamıyorsunuz... benim gülünç bir ihtiyar oldu ğumu dü şünüyorsunuz. Belki de 
gerçekten gülünç bir ihtiyarım. Ama Homer'in burada n geçmesinden bir iki dakika 
önce adamın eve gelece ğinden korktum. Kalkıp kapının kilitli olup olmadı ğına 
baktım. Bu tarafa do ğru bakıyordu. Onu gördüm. Belki de bunun nedeni geç  
olmasına ra ğmen odadaki ı şı ğın yandı ğını farketmesiydi. Belki beni de 
görebiliyordu. Çünkü o pencerede tül perde a şılıdır. Adamın yüzünü seçemiyordum. 
Ay yoktu dün gece. Bu caddeye kadar sokak lambaları  dikeceklerini de hiç 
sanmıyorum. Ama adamın ba şını çevirdi ğini gördüm. Yolu a şmaya kalktı. Daha 
doğrusu, ben öyle sanıyorum. Ya da böyle yapmayı dü şünüyordu. Bilmem ne demek 
istedi ğimi anlıyor musunuz? Onun gelip kapıya vuraca ğını ve, 'Arabam bozuldu. 
Telefonunuzu kullanabilir miyim?' diye soraca ğını dü şünüyordum. Böyle yaparsa 
neler söyleyece ğimi tasarlamaya çalı şıyordum. Galiba ben gülünç bir ihtiyarım. 
Çünkü Alfred Hitchcock Sunar programını dü şünmeye ba şladım. O olayda bir 
deli...» 
Norris o sırada taze bezelye konusunu unutmu ştu. Sonunda, «Gördü ğünüz adamın 
'sürdürülen ara ştırmalarla' bir ilgisi olabilir,» diyerek Bayan Ars enault'u 
susturmayı ba şardı. Kadından ba şından ba şlayarak her şeyi anlatmasını istedi. 
Olabildi ğince Alfred Hitchcock Sunar programını i şe karı ştırmamasını da. 
Ncrris'in telsizle Şerif Pangborn'a anlattıkları şöyleydi: Bayan Arsenault Bu 
Gece programını yalnız ba şına seyretmi şti. Kocasıyla o ğulları çoktan 
yatmı şlardı. Kadın 35 numaralı karayoluna bakan pencereni n önünde oturuyordu. 
Storu da açmı ştı. On ikiyi otuz ya da kırk geçe ba şını kaldırmı ş ve yolun kar şı 
tarafında duran adamı görmü ştü. Yani Homeland Mezarlı ğı tarafında. 
«Adam o yönden mi geldi? Ba şka taraftan mı?» 



Bayan Arsenault bundan pek emin de ğildi. «Bana Homeland yönünden yakla şmış gibi 
geldi ama neden böyle izlenim uyandı ğını bilmiyorum. Çünkü daha önce pencereden 
bir defa baktım, yol bombo ştu. Đkinci kez kendime dondurma almaya giderken yine 
dı şarıya bir göz attım. Ve adam oradaydı. Kenarda durm uş, bizim ı şıklı pencereye 
bakıyordu. Bana do ğru sanırım. Tam,yolu a şaca ğı sırada yoku şun tepesinde ı şıklar 
belirdi. Takım elbiseli adam bunu görünce otostop y apmak için ba şparmağını 
kaldırdı. 
«Gelen Homer'in kamyonetiydi. Direksiyonda da o var dı, önce onun geçip 
gidece ğini sandım. Gece yarısı bir otostopçu gören her nor mal insan böyle 
yapardı. Ama sonra Homer'in stop lambaları yandı ve  adam ko şarak kamyonete 
bindi.» Kırk altısında olan ama yirmi ya ş daha büyük duran Bayan Arsenault ak 
saçlı ba şını sallamı ştı. «Homer'in o geç saatte bir otostopçuyu alması i çin 
kafayı iyice çekmi ş olması gerekirdi. Ya kafayı çekmi ş ya da geri zekâlı olması. 
Ben Homer'i hemen hemen otuz be ş yıldan beri tanıyorum. Geri zekâlı de ğildi.» 
Bir an durup dü şünmüştü. «Yani... pek de de ğil.» 
Norris, Bayan Arsenault'dan adamın kılı ğı konusunda bazı ayrıntıları ö ğrenmeye 
çalı şmış ama ba şarılı olamamı ştı. Ne yazık ki, sokak lambaları Homeland 
Mezarlı ğında sona eriyordu. Rock gibi küçük kentlerin paras ı azdı. 
Kadın yabancının arkasında takım elbise oldu ğundan emindi. Bunun simsiyah ya do 
bembeyaz olmadı ğından da. Ama tabii geride sürüyle renk kalıyordu. Bayan 
Arsenault sadece takımın siyah olmadı ğına yemin edebilirdi. 
Norris, «Sizden yemin etmenizi istemiyorum, Bayan A rsenault,» demi şti. 
Kadın ciddi bir tavırla kollarını kavu şturmu ştu. « Đnsan bir kanun adamıyla resmi 
bir olaydan söz ederken bu aynı kapıya çıkar.» 
Sonuçta bildikleri şu kadardı: Gece bire çeyrek kala Homer Gamache'ın b ir 
otostopçuyu kamyonetine aldı ğını görmü ştü. Aslında FBI'yi ça ğırmak için yeterli 
bir neden de ğildi bu. Gelgelelim Homer'in yabancıyı kendi evinde n be ş kilometre 
kadar ötede aldı ğını... ama evine eri şemedi ğini bu bilgiye kattı ğınız zaman olay 
tehlikeli bir hal alıyordu. Adamın takım elbiseli v e kravatlı olması da ayrıca 
kuşkuluydu. 
Norris telsizle raporunu verdikten sonra, « Şimdi ne yapmamı istiyorsun?» diye 
sordu. 
Alan, «Oradan ayrılma,» dedi. «Ben çiftli ğe gelinceye kadar Bayan Arsenault'la 
birbirinize Alfred Hitchcock hikâyeleri anlatın.» 
Ama şerif daha yedi yüz metre gidemeden yardımcısıyla ka rarla ştırdı ğı randevu 
yeri de ği şti. Sabah erkenden çayda balık avlamaya çıkan Frank  Gavineaux adlı bir 
çocuk evine dönerken 35 numaralı karayolunun güneyi ndeki yüksek otların 
arasından bir çift baca ğın uzanmı ş oldu ğunu gördü. Eve ko şarak durumu annesine 
anlattı. Kadın da şerifin bürosunu aradı. Sheila Brigham mesajı Alan P angborn'la 
Norris Ridgewick'e iletti. Ba şkalarının dinleyebileceklerini dü şünerek ad 
vermedi, ama endi şeli sesinden o bacakların kime ait oldu ğunu tahmin etti ği 
anla şılıyordu. 
O sabah olan tek iyi şey, Norris'in kusmasının şerif olay yerine gelinceye kadar 
sona ermesiydi. Neyseki genç adam her şeyi yolun kuzey tarafına çıkarmayı akıl 
edebilmi şti. Böylece cesede ve etrafında bulunabilecek kanıt lara bir şey 
olmamı ştı. 
Norris daldı ğı dü şüncelerden uyanarak, « Şimdi ne olacak?» diye sordu. 
Alan içini çekerek Homer'in kalıntılarına konan sin ekleri kovmayı bıraktı. 
Sineklerle giri şti ği sava şı kazanması imkânsızdı. « Şimdi yoldan inerek Ellen 
Gamache'a kadınları dul bırakan Azrail'in gece vakt i bir ziyarette bulundu ğunu 
açıklamam gerekiyor. Sen burada ölünün yanında bekl e. Sineklerin cesede 
konmalarına engel olmaya çalı ş.» 
«Ama neden, şerif? Burada pek çok sinek var. Ve o da...» 
«Öldü. Evet, bunu ben de görebiliyorum. Ama nedenin i bilmiyorum. Böylesi daha 
uygunmuş gibi geliyor. Homer'in. kolunu takamayız ama hiç o lmazsa sineklerin 
burnundan geri kalan kısma pislemelerine engel olab iliriz.» 
Norris alçak gönüllükle, «Pekâlâ,» dedi. «Tamam, Şerif!» 
«Norris, yeterince çaba gösterirsen beni 'Alan' diy e ça ğırabilir misin? Biraz 
pratik yaparsan...» 
«Tabii Şerif. Olur sanırım.» 



Alan bir şeyler homurdanarak son kez olay yerine baktı. Biraz  sonra gerekli 
görevliler gelecek ve orası kordon altına alınacakt ı. 
Çalı şmaların neticesinde ne sonuca varacaklardı? Ah, sad ece şu sonuca: Yarı 
sarho ş bir ihtiyar bir yabancıya yardım etmek için arabas ını durdurmu ştu. 
Yabancı da buna kar şılık ya şlı adamı döve döve öldürmü ş ve ta şıtını çalmı ştı. 
Katil bir bahaneyle kamyonetin durmasını sa ğlamı ş, sonra Đhtiyarın kafasına 
vurarak onu dı şarı sürüklemi şti. Ve... 
Ah, ondan sonra her şey çok feci olmu ştu. 
Alan son defa hende ğin içine baktı. Norris eskiden bir insan olan o kan lı et 
yı ğınının yanına çömelmi şti. Homer'in eskiden suratının bulundu ğu yerin 
üzerinden sinekleri sabırla kovuyordu. Şerifin midesi yine a ğzına geldi. 
Sadece ya şlı bir adamdı... Tek kollu, bir aya ğı çukurda olan ihtiyar. Artık tek 
zevki haftada bir gece bowling oynamaktı. Neden kam yonette yalnızca kafasına 
vurmakla yetinmedin? Gece sıcaktı. Biraz serince ol saydı bile zavallıya zarar 
gelmezdi. Şimdi plaka numarasını merkezlere bildirece ğiz. Onu sadece bayıltıp 
kaçsaydın yine aynı şeyi yapacaktık. O halde neden bütün bunlar? Elime s ana bu 
soruyu sorma fırsatının geçece ğini umarım! 
Ama nedenin önemi var mıydı? Homer Gamache için olm adı ğı kesindi. Homer için 
hiçbir şeyin önemi kalmamı ştı artık. Çünkü otostopçu ihtiyarın kafasına 
vurduktan sonra onu kamyonetten çıkararak hende ğe sürüklemi şti. Ve o arada 
Homer'in sakatlı ğının da farkına varmı ş olmalıydı. Hende ğin dibinde ihtiyarın 
takma kolunu yerinden çıkarmı ş ve onunla adamı döve deve öldürmü ştü. 
  
Beş 
 
965290 
 
Connecticut Eyalet Polisinden Warren Hamilton yükse k sesle, «Dur bakalım, dur 
bakalım,» dedi. Oysa devriye arabasında yalnızdı. 2  Haziran ak şamıydı. Homer 
Gamache'ın ölüsü Maine Eyaletinde, Memur Hamilton'u n adını hiç duymadı ğı o 
kentte bulunmasından otuz be ş saat geçmi şti. 
Hamilton bir büfenin önündeki park yerindeydi. Eyal etler-arası karayolunda 
dola şırken büfe ve benzin istasyonlarının etrafındaki pa rk yerlerini kontrol 
etmek adetindeydi. Geceleri farlarını söndürerek bö yle yerlere girdi ği zaman 
bazı şüphelileri ele geçiriyordu. Hamilton eline böyle bi r fırsatın geçmek üzere 
oldu ğunu anladı ğı zaman kendi kendine konu şmaya ba şlardı. Sözlerine, «Dur 
bakalım, dur bakalım,» diye ba şlar, sonra da konu şmasını şöyle sürdürürdü: « Şu 
sala ğı bir kontrol edelim.» Ya da: «Anneme buna inanıp i nanmayaca ğını soralım.» 
Bu kez, «Bakalım burada ne var?» diyerek devriye ar abasıyla geri geri gitti. 
«Tamam!» Farlar eski bir kamyoneti aydınlatıyordu şimdi. Ta şıt park yerindeki 
ark lambalarının ı şı ğında turuncu duruyordu. Yani gri ya da beyazdı. Hiç  olmazsa 
eskiden öyleydi. 
Hamilton projektörünü ta şıtın plakasına do ğru çevirdi. «Anneme buna inanıp 
inanmayaca ğını soralım.» Çalınmı ş arabalar listesine uzanarak ba şparmağını plaka 
numaralarının üzerinde dola ştırdı. 
«Tamam. 96529Q. Maine Eyaleti.» 
Memur Hamilton kamyonetin yanından ilk kez geçti ği zaman içerde kimse olmadı ğını 
görmüştü. Đçerde bir tüfek rafı vardı ama o da bo ştu. Tabii kamyonetin arkasında 
biri olabilirdi. Tüfekli biri. Ama belki de şoför çoktan gitmi şti. Ya da şimdi 
büfede bir hamburger yiyordu. Ancak yine de... 
Hamilton alçak sesle, «Ya şlı polisler, cüretli polisler,» diye mırıldandı. «A ma 
yaşlı cüretli polisler görülmemi ştir.» Kamyoneti gözetleyebilece ği bo ş bir yere 
girdi. Merkezi arayarak Maine'in bir cinayet olayı yüzünden istedi ği kamyoneti 
buldu ğunu haber verdi. Destekleyici güç istedi. Ona grupl arın hemen yola 
çıkaca ğını bildirdiler. 
Hamilton kamyonete kimsenin yakla şmadığını görerek ta şıta ihtiyatla 
sokulabilece ğine karar verdi. Devriye arabasından inerek tabanca  kılıfının 
kapa ğını açtıysa da silahını çekmedi. Görev sırasında ik i defa tabancasını 
çekmi ş ama ate ş etmemi şti. Şimdi de öyle olmasını istemiyordu. 
Elini tabancasının kabzasına atarak ilerledi. Kayı şına takılı elfenerini alıp 
yaktı. I şı ğı kamyonetin arka tarafına tuttu. Ama kimse yoktu o rada. 



Memur Hamilton, «Galiba yalnızız hayatım,» dedi. So nra ön cama yakla şarak ı şı ğı 
içeri tuttu. 
«Tanrım! Anneme bu müthi ş şeye inanıp inanmadı ğını soralım.» 
Birdenbire parktaki ı şıkların turuncu olmalarına sevindi. Çünkü bu ı şıklar koyu 
kırmızı oldu ğunu bildi ği o lekeleri hemen hemen siyaha dönü ştürüyordu. Kan bu 
yüzden mürekkebe benziyordu daha çok. «Arabayı bu h alde mi sürmü ş? Tanrım! Tâ 
Maine'den buraya kadar böyle mi sürmü ş? Anneme soralım...» 
Feneri yere do ğru e ğdi. Kamyonetin içi domuz a ğılından farksızdı. Bira 
tenekeleri, me şrubat şi şeleri, bo ş ya da hemen hemen bo ş cips po şetleri, 
hamburger kutuları. Çiklete benzer bir şey maden panele yapı ştırılmı ştı. Tablada 
filtresiz sigara izmaritleri vardı. 
Ve en çok kan. 
Kanepe yer yer kanla lekelenmi ş, direksiyona kanlar bula şmıştı. Kornanın 
üzerinde kurumu ş kan vardı. Bu yüzden ta şıtın markası gözükmüyordu. Kapı tokma ğı 
kanlıydı. Ayna da öyle. Aynadaki löke dairemsiydi. Hamilton, Bay 96529Q aynayı 
ayarlarken orada kusursuz bir parmak izi bırakmı ş olmalı, diye dü şündü. 
Hamburger kutularından birine de kanlar sıçramı ştı. Galiba bu lekeye saç telleri 
de yapı şmıştı. Hamilton homurdandı. «Büfedeki kıza ne söyledi?  Tra ş olurken 
yüzünü kesti ğini mi?» 
Bir hı şırtı duydu ğunu sanarak hızla döndü ve meslek hayatında üçüncü kez 
tabancasını çekip emniyetini açtı. Az kalsın karanl ıklara do ğru bir el ate ş 
edecekti. Hatta iki ya da üç el. Ama orada kimse yo ktu. 
Tabancasını a ğır a ğır indirdi. Şakakları zonkluyordu. Silahını yerine sokmayı 
düşündü ama sonra vazgeçti. Di ğer görevliler gelinceye kadar tabancasını elinden 
bırakmayacaktı. Silahın ovucunda olması ho ş bir duygu uyandırıyor, onu 
rahatlatıyordu. Sinirlerini geren, kanlar ya da Mai ne'li polisin cinayet 
yüzünden yakalanmasını istedi ği bir adamın o i ğrenç lekelerin arasında oturarak 
yakla şık be ş yüz kilometrelik bir yolu a şması de ğildi. Kamyonetin etrafını pis 
bir koku sarmı ştı. Kırların arasında arabayla ilerlerken bir kokar caya 
çarptı ğınız zaman etrafa yayılan kokuya benziyordu. Kan ya  da çürümü ş besin veya 
pis bir vücudun kokusu de ğildi. Hamilton, «Kötülü ğün kokusu bu,» dedi. «Çok kötü 
bir şeyin kokusu.» Đşte bu yüzden silahını kılıfına sokmak istemiyordu. Oysa 
kokunun kayna ğı olan adamın belki de saatler önce çıkıp gitmi ş oldu ğundan 
emindi. Ama bu önemli de ğildi. Korkunç bir hayvan kamyoneti bir süre için bi r in 
gibi kullanmı ştı. Hamilton ise kendini tehlikeye atmak niyetinde değildi. 
Hayvanın dönmesini ve kendisini gafil avlamasını is temiyordu. Annesi de bundan 
emin olabilirdi. 
Elinde tabancası, orada duruyordu. Ensesindeki tüyl er diken diken olmu ştu. 
Hamilton'a destek gruplar çok ama çok uzun bir süre  sonra araba parkına 
girmi şler gibi geldi. 
  
Altı 
 
Büyük Kentte Ölüm 
 
Dodie Eberhart öfkeliydi. Ve Dodie Eberhart öfkelen di mi, ülkenin ba şkentinde 
kimse onunla dala şmak istemezdi. Dodie L Soka ğındaki apartmanın 
merdivenlerinden, açıklık kırdan geçen bir gergedan ın vurdumduymazlı ğıyla 
çıkıyordu. Kadın hemen hemen bir gergedan kadar da iriydi. Lacivert elbisesi 
kısaca «iri» diye tanımlanamayacak kadar büyük olan  gö ğüslerinin üzerinde 
gerilmi şti. Etli kollarını birer sarkaç gibi sallıyordu. 
Dodie yıllar önce Washington'un en ba ş döndürücü tele-kızlarından biriydi. Boylu 
boslu kadın kazandı ğı paralarla tüm apartmanı satın almı ştı. Ama yaptı ğı 
yatırımlar yüzünden durumu bozulmu ş, bunlardan ikisini satmak zorunda kalmı ştı. 
Seksen be ş kilodan yüz kırka çıkmı ş olan Dodie'nin elinde bir tek apartmanı 
kalmı ştı artık. Onu da elden çıkarmak istemiyordu. Onu en gellemeye, durumunu 
bozmaya kalkı şacakların ba şları fena belaya girecekti. 
Sözgeli şi, Frederick, «Kodaman» Clawson gibilerin. 
Dodie ikinci katın sahanlı ğına eri şti. Shulman'ların dairesinden müthi ş bir 
müzik geliyordu. 



Olanca sesiyle, «O KAHROLASICA P ĐKABIN SESĐNĐ KISIN!» diye haykırdı... Dodie 
Eberhart sesini iyice yükseltti ği zaman pencere camları çatlar, küçük çocukların 
kulak zarları delinir ve köpekler de dü şüp ölürlerdi. 
Müzik hemen bir fısıltıya dönü ştü. Dodie üçüncü kata çıkan merdivene tırmanmaya 
başladı. Frederick «Kodaman»! Clawson orada tek ba şına debdebe içerisinde 
yaşıyordu. 
Aslında Clawson öyle önemli biri de ğildi. Dodie'nin kar şıla ştı ğı bütün hukuk 
öğrencileri gibi yüksek hayalleri fazla, parası azdı.  Bunları bol palavrayla da 
destekliyordu. Aslında Dodie bir hukuk ö ğrencisinin palavralarını yutacak bir 
kadın de ğildi. 
Ama Frederick «Kodaman» Clawson Dodie'ye yine de bi ri dereceye kadar etkilemeyi 
başarmı ştı. Dört ay arka arkaya kirayı ödemekte gecikmi şti. Dodie bu duruma göz 
yummuştu. Çünkü genç adam onu o bayat vaade inandırmı ştı. Yani ona gerçekten 
para gönderilece ğine. 
Clawson, Sidney Sheldon'un aslında Robert Ludlum ya  da Victoria Holt'un Rosemary 
Rogers oldu ğunu söyleseydi bu ba şarıya ula şamazdı. Çünkü bu insanlar da, di ğer 
takma ad kullanan yazarlar da Dodie'ye vız geliyord u. Çünkü o, erkeklerin banka 
soydukları, birbirlerine ate ş ettikleri ve kadınlarını ne kadar sevdiklerini de.  
onları pestillerini çıkarıncaya kadar döverek kanıt ladıkları sert romanlardan 
hoşlanıyordu. Dodie'ye göre, bu tür kitaplar yazanları n arasında en iyisi George 
Stark'tı. Machine'in Yöntemi ve Oxford Machine'ni o kudu ğu zaman yazara hayran 
olmu ş ve hayranlı ğı Babil'e Giderken romanına kadar da sürmü ştü. Babil'e 
Giderken Stark'ın son eseri olaca ğa benzerdi. 
Dodie üçüncü kattaki ö ğrenciye kira gecikti ği için çatmaya ilk kez gitti ği zaman 
genç adamın George Stark'ın romanları ve notlardan olu şmuş bir yı ğının ortasında 
oturdu ğunu görmü ştü. Clawson, ertesi gün ö ğleye kadar kirayı ödeyece ğine söz 
vermi ş, Dodie de o zaman, «Hukuk e ğitimi için George Stark'ın bütün romanlarını 
okumak mı gerekiyor?» diye sormu ştu. 
Clawson gülümseyerek, «Hayır,» demi şti. «Ama bu i ş e ğitim masraflarını 
ödeyebilir.» Gülümseyi şinde ne şe, zekâ ve açgözlülük vardı. 
Dodie'yi her şeyden çok bu etkiledi. Bu yüzden Clawson'a biraz yu muşak davrandı. 
O gülümsemeyi daha önce pek çok defa kendi aynasınd a görmü ştü. Böyle bir 
gülümseyi şin sahte olamayaca ğına inanıyordu. Ve bu inancından hâlâ 
vazgeçmemi şti. Clawson, Thaddeus Beaumont'un sırrını gerçekten  ö ğrenmi şti. Tek 
hatası, Beaumont'un Frederick Clawson gibi birinin planlarına uyuverece ğine çok 
inanmasıydı. Dodie de aynı hatayı yapmı ştı. 
Clawson'un açıklamasından sonra Dodie oturup Thadde us Beaumont'un iki romanından 
birini okumu ştu. Mor Sis'i. Kitabın pek budalaca bir şey oldu ğunu dü şünmüştü. 
Bay Kodaman'ın kendisine gösterdi ğim mektuplara ve fotokopilere ra ğmen iki 
yazarın aynı insan oldu ğuna inanmakta güçlük çekecek ya da bunu hiç kabul 
edemeyecekti ama... kitabın sonlarındaki bir sahne onu etkilemi şti. Bu bölümde 
bir çiftçi bir atı vuruyordu.! Hayvanın iki baca ğı birden kırılmı ştı, 
öldürülmesi gerekiyordu... Ancak ihtiyar çiftçi Joh n bu i şten çok zevk almı ştı. 
Dodie, sanki Beaumont bu bölüme geldi ği zaman kalkıp kahve içmeye gitmi ş, diye 
düşünmüştü. Ve George Stark onun yerine geçerek sahneyi tam amlamı ş... 
Neyse... Artık bunların hiçbiri önemli de ğildi. Bu olay sadece insanın sonsuza 
dek palavralara kar şı ba ğı şıklı kalamayaca ğını kanıtlıyordu. Kodaman onu 
kandırmı ştı. Ama kısa sürmü ştü bu aldanma. Ve artık sona ermi şti. 
Dodie Eberhard üçüncü katın sahanlı ğına geldi. Yumru ğunu sıkmı ştı. Kapıya 
nazikçe vurmayacak, yumruklayacaktı. Sonra buna ger ek olmadı ğını farketti. 
Kodaman'ın kapısı aralıktı. 
Dodie dudak bükerek, «Sersem,» diye homurdandı. Bu semtte uyu şturucu dü şkünleri 
yoktu ama zehire alı şmış olanlar ba şka mahallelere giderek evleri soymaktan 
kaçınmazlardı. Bu delikanlı sandı ğından da aptaldı. Kapıya vururken kapı açıldı. 
«Clawson,» diye ba ğırırken sesi kıyamet saatinin yakla ştı ğını açıklıyordu sanki. 
Dodie'ye cevap veren olmadı. Kadın kısa koridorun u cundan baktı ğı zaman oturma 
odasında perdelerin kapatılmı ş ve tavandaki lambanın da yakılmı ş oldu ğunu gördü. 
Radyo hafifçe çalıyordu. 
«Clawson! Seninle konu şmak istiyorum!» 
Dodie koridorda birkaç adım attı, sonra durakladı. 
Kanepenin yastıklarından biri yerdeydi. 



Hepsi o kadar. Odayı aç bir uyu şturucu dü şkününün karmakarı şık etti ğini gösteren 
hiçbir şey yoktu. Ama kadının önsezileri uyanmı ştı. Hemen sonra korkuya kapıldı. 
Burnuna bir koku gelmi şti. Pek hafifti ama yine de farkediliyordu. Bozulan  ama 
henüz çürümemi ş olan yiyeceklerin kokusunu andırıyordu biraz. Ama tam anlamıyla 
böyle de de ğildi. Yine de Dodie kokuyu ancak böyle tanımlayabil irdi. Daha önce 
böyle bir koku duymu ş muydu? Evet, galiba. 
Đçeride ba şka bir koku daha vardı. Kadın bunu hemen tanıdı. O ve Connecticut'lu 
Memur Hamilton aynı fikirdeydi. Kötü bir şeyin koku şuydu bu. 
Dodie odanın hemen dı şında durarak yere yuvarlanmı ş olan yastı ğa baktı. Radyoyu 
dinliyordu. Üç kat merdivenin yapamadı ğı şeyi bu bir tek masum yastık 
başarmı ştı. Đri sol gö ğsünün altında kalbi hızla çarpıyor, a ğzından kesik kesik 
soluyordu. Burada ho ş olmayan bir şey vardı. Hiç ho ş olmayan bir şey. Şimdi 
mesele şuydu: Orada daha fazla bekledi ği takdirde kendisi de i şe karı şacak 
mıydı? Mantı ğı ona, «Haydi git,» diyordu. «Fırsat varken kaç.» M antık güçlüydü. 
Ama merakı ise Dodie'ye, «Dur ve bakıver,» diye fıs ıldıyordu... Ve bu merak 
mantıktan daha güçlüydü. 
Dodie ba şını kapıdan uzatarak önce sa ğa do ğru bir göz attı. Sonra sola baktı ve 
durakladı. Gözleri irile şti. 
Bu bakı ş en fazla üç saniye sürdü ama kadına süre daha uzun muş gibi geldi. O 
arada her şeyi en ufak ayrıntısına kadar da gördü. Kafası görd üklerinin 
foto ğraflarını çekiyordu sanki. Bu resimler daha sonra p olis foto ğrafçısının 
çekmeceleri kadar berrak ve belirgindi.. 
Sigara masasının üzerinde iki bira şi şesi duruyordu. Bunlardan biri bo ş, biri de 
yarısına kadar doluydu. Beyaz tablanın ortasına iki  sigara bastırılmı ştı. Oysa 
Kodaman sigara içmezdi. Đçi raptiye dolu beyaz plastik bir kutu şi şelerle 
tablanın arasına devrilmi şti. Raptiyelerin ço ğu masanın cam yüzeyine saçılmı ştı. 
Đçlerinden birkaçı ise «People» dergisinin açık sayf alarına dü şmüştü. Thad 
Beaumont/George Stark hikâyesinin bulundu ğu sayıydı bu. Dodie, Bay ve Bayan 
Beaumont'un Stark' m mezarının üzerinden uzanarak e l sıkı ştıklarını görüyordu. 
Bu sayfalarda Frederick Clawson'un hiçbir zaman açı klanamayaca ğını iddia etti ği 
o hikâye vardı. Delikanlı bu sırrın kendisini olduk ça zengin edece ğine 
Đnanmı ştı. Bu bakımdan yanılmı ştı. 
Hatta onun her bakımdan yanılmı ş oldu ğu anla şılıyordu. 
Artık Kodamanca bir yanı kalmamı ş olan Frederick Clowson odadaki iki koltuktan 
birinde oturuyordu. Onu ba ğlamı şlardı. Çırıl çıplaktı delikanlı. Elbiselerini 
toplayıp sigara masasının altına atmı şlardı. Dodie, Clawson'un kasıklarının 
arasındaki kanlı oyu ğu gördü. Testisleri hâlâ yerindelerdi. Ama penisini  kesip 
ağzına tıkmı şlardı. Clawson'un a ğzında bol yer vardı. Çünkü katil Kodamanın 
dilini de kesmi şti. Duvara raptiyelemi şti bunu. Kadının kafası bu dilin 
foto ğrafını da amansızca aldı. Kanlar dilin a şağısına, duvar kâ ğıdına akarak 
yelpazeye benzeyen bir şekil çizmi şlerdi. 
Katil parlak ye şil ba şlı bir raptiyeyi People dergisindeki yazının ikinci  
sayfasını Kodaman'ın gö ğsüne tutturmak için kullanmı ştı. Dodie, Liz Beaumont'un 
yüzünü göremiyordu. Clawson'un kanları örtmü ştü. Ama kadının çörek dolu tavayı 
gülümseyen Thad'a do ğru uzattı ğını seçebiliyordu. Özellikle bu foto ğrafın 
Clawson'u sinirlendirdi ğini anımsadı. 
Genç adam, «Amma da uydurma resim,» diye ba ğırmı ştı. «Kadın yemek yapmaktan 
nefret ediyor. Beaumont'un ilk romanını yayınlaması ndan hemen sonra yapılan bir 
röportaj sırasında öyle söylemi şti.» 
Duvara tutturulmu ş dilin, üzerine kana batırılmı ş bir parmakla üç kelime 
yazılmı ştı: 
«SERÇELER YĐNE UÇUYORLAR.» 
Dodie'nin kafasının derinliklerinde bir yer. Tanrım ... dedi. Tıpkı George 
Stark'ın bir romanına benziyordu... Tam Alexis Mach ine'in yapabilece ği bir şey. 
Kadının arkasında bir yere hafifçe vuruldu. 
Dodie Ebarhart bir çı ğlık atarak hızla döndü. Machine o korkunç usturasıy la ona 
saldırdı. Usturanın çeli ğe özgü ı şıltısını Frederick Clowson'un kanları 
donukla ştırmı ştı. Adamın yüzü yara izlerinden olu şan çarpılmı ş bir maske 
gibiydi. Machine'in Yöntemi romanındaki adamın yüzü  de öyle parçalanmı ştı ve.. 
Ve orada hiç kimse yoktu. 
Sadece kapı kendili ğinden kapanmı ştı. Böyle şeyler olurdu. 



Dodie'nin kafasının derinliklerindeki, o yer, öyle mi, diye sordu. Yalnız artık 
bu nokta yüzeye yakla şmış, sesi de korkuyla iyice tizle şmişti. Sen merdivenden 
çıktı ğın zaman kapı yarı açık duruyordu. Ardına kadar açı k de ğildi. Ama yine 
aralık oldu ğunu farkedebilece ğin gibiydi. 
Kadının gözleri sigara masasındaki bira şi şelerine kaydı. Biri bo ştu. Biri yarı 
dolu. 
Đçeriye girdi ğim zaman katil kapının arkasındaydı. Ba şımı çevirseydim onu 
görecektim... Ve o zaman ben de ölecektim... 
Ben burada durmu ş Frederick, «Kodaman» Clawson'un renkli kalıntıları na 
büyülenmi ş gibi bakarken katil de dı şarı çıktı ve kapıyı arkasından kapattı. 
Dodie'nin bacaklarının bütün gücü kesildi ve garip bir zarafetle dizüstü çöktü. 
Kafası aynı dü şünceyi tekrarlayıp duruyordu. Ah, ba ğırmamalıydım, geri gelecek, 
ah, ba ğırmamalıydım, geri gelecek, ah, ba ğırmamalıydım... 
Sonra adamın iri ayaklarıyla koridordaki halıya bas arken çıkan sesi duydu. 
Sonradan o lanet olasıca Shulman'ların yine stereon un sesini yükselttiklerini 
düşünecekti. Kontrbasın gürültüsünü ayak sesi sandım.. . Ama şu anda Alexis 
Machine'in döndü ğünden emindi... Adam cinayete öylesine meraklıydı k i, ölüm bile 
onu durduramazdı. 
Dodie Eberhart hayatında ilk olarak bayıldı. 
Yakla şık üç dakika sonra kendine geldi. Bacakları hâlâ on u ta şıyacak durumda 
değildi. Kısa koridorda sürüne sürüne kapıya gitti. Sa çları yüzüne dü şüyordu. 
Kapıyı açarak dı şarı bakmayı dü şündü ama bunu yapamadı. Onun yerine kapıyı 
kilitleyerek sürgüyü itti. Sonra da sırtını kanada dayayarak oturdu. Soluk 
solu ğaydı. Dünya bulanık kur şuni bir leke halini almı ştı. Kendisini parçalanmı ş 
bir cesetle bir daireye kilitlemi ş oldu ğunu biliyordu. Ama bu o kadar kötü bir 
şey de ğildi. Olabilecek di ğer şeyler dü şünüldü ğünde hiç de kötü sayılmazdı. 
Dodie'nin gücü yava ş yava ş yerine geldi ve aya ğa kalkmayı ba şardı. Usulca 
koridoru a şarak mutfa ğa girdi. Telefon oradaydı. Bay Kodaman'a bakmamaya 
çalı şıyordu ama bo şunaydı bu çabası. Çok uzun bir süre kafasının çekti ği o 
korkunç foto ğrafı olanca i ğrençli ğiyle görecekti. 
Dodie polise telefon etti. Gelen memurları kimlikle rine bakmadan içeri almadı. 
Memurlardan biri kimli ğini kapının altından içeri attı. 
Dodie, «Karakola telefon edip sorabilirim,» diye ba ğırdı. 
Dı şarıdaki memur, «Bunu yapabilece ğinizi biliyorum, Bayan Eberhart,» dedi. «Ama 
bizi içeri alırsanız daha çabuk güvene kavu şmuş olursunuz. Öyle de ğil mi?» 
Dodie, polis sesini de kötülü ğün kokusu kadar çabucak tanırdı. O yüzden kapıyı 
açarak Memur Toomey'le arkada şını içeri aldı. Ve sonra, o zamana kadar 
görülmeyen bir şey yaptı. Sinir krizi geçirmeye ba şladı. 
  
Yedi 
 
Polisle Đlgili Bir Olay 
 
Polis geldi ği sırada Thad yukarıda çalı şma odasındaydı. Yazı yazıyordu. 
Liz de William'la Wendy oynarlarken oturma odasında  kitap okuyordu. Kapıya 
gitti, açmadan önce iki yandaki süs camlarının biri nden dı şarı baktı. People 
dergisindeki o yazı çıkalı beri böyle yapmaya alı şmıştı. Çünkü bazı insanlar sık 
sık eve u ğramayı âdet edinmi şlerdi. Sadece arasıra selamla ştıkları kimseler, 
meraklı kentliler, hatta birkaç yabancı. Bu yabancı lar özellikle George Stark 
hayranıydılar. 
Ama bu cumartesi sabahı ön kapıdaki basamaklarda be kleyen üç adamın Beaumont'un 
da, Stark'ın da hayranları olmadıkları belliydi. He rhalde hayranlar sen 
zamanlarda Eyalet Polisine ait devriye arabalarıyla  dola şmıyorlardı. Liz kapıyı 
açarken en masum insanların bile ça ğrılmadan gelen polislerin karsısında duydu ğu 
o ani endi şeyi hissetti. 
«Evet?» 
Polislerden biri, «Siz Bayan Elizabeth Beaumont mus unuz?» diye sordu. 
«Evet. Size nasıl yardım edebilirim?» 
Đkinci memur, «Kocanız evde mi?» dedi. Bu iki adamın  arkasında birbirinin e şi 
olan kur şuni ya ğmurluk ve ba şlarında da Eyalet Polisi kasketleri vardı. 



Liz, hayır, yukarıda yazı yazdı ğını duydu ğunuz Ernest Hemingway'in hayaleti, 
demeyi dü şündü. Ama tabii bu sözleri söylemedi. «Onu neden gö rmek istedi ğinizi 
sorabilir miyim?» 
Üçüncü polis, Alan Pangborn'du. «Polisle ilgili bir  olay, Bayan Beaumont. 
Kocanızla konu şabilir miyiz?» 
Thad Beaumont öyle düzenli günlük defterine benzer bir şey tutmazdı. Ama bazen 
onu ilgilendiren, e ğlendiren ya da korkutan olayları not ederdi. Bunlar ı ciltli 
bir muhasebe defterine yazardı. Karısı bu anılardan  ho şlanmazdı, hatta bu 
yazılar onu ürkütürdü. Ama bunu Thad'a hiçbir zaman  açıklamamı ştı. Anıların 
çoğunda duygu yoktu. Sanki yazarın bir parçası yana çe kiliyor ve Thad'ın 
hayatını adeta tarafsızca inceliyordu. Polisin 4 Ha ziran sabahı yaptı ğı 
ziyaretten sonra Thad uzun bir yazı yazdı. Sözlerin in altında şiddetli bir duygu 
selinin gizli oldu ğu belliydi. 
«Hızlı Dansçılar'ı bitirdi ğim ve ondan sonra artık beni Liz'in çocuklarımızı 
düşürmesi dı şında bir şey beklemedi ğini anladı ğım zaman çok sarsıldım. Bu 
evlilik hayatımızın en sarsıcı duygusal olayıydı. A ma bugün olanlar bana daha da 
kötüymü ş gibi geliyor. Kendi kendime buna olayın daha önce hiç böyle bir şeyin 
başıma gelmemi ş olmasının yol açtı ğını söylüyorum. Ama nedenin daha derin 
oldu ğundan ku şkulanıyorum. O karanlık süre ve Liz'in ilk ikizleri mize 
düşürmesinin açtı ğı yaralar iyile şti sanırım. Geride sadece izleri kaldı. Onlar 
geçebildi ğine gör herhalde bu yeni yara da iyile şecek. Ama zamanın bana bu olayı 
tümüyle unutturaca ğını da sanmıyorum. Bunun da yara izi kalacak. Daha küçük ama 
derin bir yaranın izi. Vücuda birdenbire saplanan b ıça ğın açtı ğı yaradan geride 
kalan ve dövmeye benzeyen bir şey. 
«Polislerin ettikleri yemine göre hareket etti ğinden eminim Ama o sırada suratı 
olmayan bürokratik bir makinenin içine çekilmem teh likesi varmı ş gibi geldi 
bana. Hâlâ da öyle geliyor ya... Đnsan de ğil, bir makine bu i şle ilgilenecek ve 
beni çi ğneyip posaya çevirecekti... Çünkü insanları çi ğneyip posaya çevirmek 
makinenin i şidir. Çı ğlıklarım makinenin çi ğneme i şlemini ne yava şla ştıracak, ne 
de hızlandıracaktı. 
«Liz yukarıya gelerek, 'Polis seni görmek istiyor a ma bana sorunun ne oldu ğunu 
söylemediler,' dedi ği zaman onun sinirli oldu ğunu anladım. Onlardan biri Castle 
Rock Şerifi Atan Pangborn. 
«Hem meraklandım, hem de makinenin ba şından kalkabilece ğim için sevindim. Çünkü 
romanımdaki karakterler bu son hafta istemedi ğim şeyleri yapmakta ısrar 
ediyorlardı. Polisin amacı konusunda pek bir şey dü şünmedim. Ya da dü şündüysem 
bile bunu Frederick Clowson'a ba ğladım. Ya da People dergisindeki yasının neden 
oldu ğu bir şeye. 
«Polisle yaptı ğım konu şmanın niteli ğini yakalayıp yakalayamayaca ğımı pek 
bilmiyorum. Önemli olup olmadı ğını da. Ama bunu denemem önemliymi ş gibi geliyor. 
Polisler holde, merdivenin hemen yakınında duruyorl ardı. Đriyarı üç adam. 
Üzerlerinden sular halıya damlıyordu. 
«Đçlerinden biri, 'Siz Thaddeus Beaumont musunuz?' di ye sordu. Şerif Pangborn'du 
soran. Đşte o zaman anlatmak istedi ğim o duygusal de ği şiklik ba şladı. Kısa bir 
süre için de olsa yazı makinesinden kurtulmanın ver di ği sevinç ve meraka hayret 
de karı ştı. Ve biraz da endi şe. Adam adımı kullanmı ş ama bunun ba şına 'Bay' 
sözcü ğünü koymamı ştı, tıpkı hakkında hüküm vermeye hazırlandı ğı bir sanıkla 
konu şan bir yargıç gibi. 
«'Evet. öyle,' dedim. 'Siz de Şerif Pangborn'sunuz. Bunu, Castle Rock'ta bir 
yerimiz oldu ğu için biliyorum.' Sonra elimi uzattım. Bütün iyi e ğitilmi ş 
Amerikan erkekleri gibi, hiç dü şünmeden. 
«Şerif elime sadece baktı ve yüzünde garip bir ifade belirdi. Sanki buzdolabının 
kapa ğını açmı ş ve yemek için aldı ğı balı ğın kokmu ş oldu ğunu görmü ştü. Şerif, 
'Elinizi sıkmaya hiç niyetim yok,' diye cevap verdi . 'Onun için elinizi çekin de 
ikimiz de utanmayalım.' Bu çok tuhaf bir sözdü. Ama  sözden çok, Pangborn'un 
söyleyi ş tarzı beni rahatsız etti. Sanki adam benim deli ol duğumu dü şünüyordu. 
«Ve o anda deh şete kapıldım. Şu anda bile basit bir merak ve memnunluk 
hissederken duygularımın büyük bir hızla apaçık bir  korkuya dönü şmesine 
şaşıyorum. O anda onların benimle bir olaydan söz etme k için gelmediklerini 
anladım. Polisler benim bir suç i şlemi ş oldu ğuma inanıyorlardı. O ilk deh şet 



anında... 'Elinizi sıkmaya hiç niyetim yok.' ... be n de gerçekten suç i şlemi ş 
oldu ğuma inanıverdim. 
«Đşte bunu anlatmak istiyorum. Pangborn'un elimi sıkma yı reddetmesinden sonraki 
o ölüm sessizli ğinde her türlü suçu i şlemi ş oldu ğumu dü şündüm... Dayanamayarak 
suçumu itiraf bile edecektim.» 
Thad elini a ğır a ğır indirdi. Gözucuyla Liz'e baktı. Karısı iki elini  
göğüslerinin arasında sıkıca birbirine kenetlemi şti. Birdenbire evine kolaylıkla 
kabul edilen, sonra da elini sıkmaya yana şmayan bu polise kızmak istedi. Liz'i 
korkutan bu polise! Ve onu korkutan bu polise. 
Thad sözcüklere basa basa, «Pekâlâ,» dedi. «Madem e limi sıkmak istemiyorsunuz, 
hiç olmazsa buraya neden geldi ğinizi söyleyin.» 
Alan Pangborn, Eyalet Polislerinin tersine ya ğmurluk de ğil, su geçirmeyen 
kumaştan beline kadar gelen bir ceket giymi şti. Şerif arka cebinden bir kart 
çıkararak okumaya ba şladı! Thad ancak bir dakika sonra onun kendisini uy ardı ğını 
anladı. Haklarını okuyordu şerif. 
«Dedi ğiniz gibi adım Alan Pangborn, Bay Beaumont. Maine E yaletinde Castle 
Đlçesi'nin şerifiyim. Buraya sizi a ğır bir suçlamayla ilgili olarak sorguya 
çekmem gerekti ği için geldim. Bu soruları size Orono Eyalet Polisi  Merkezinde 
soraca ğım. Sorularıma cevap vermeyebilirsiniz. Bu sizin ha kkınız...» 
Liz, «Ah, Tanrım, ne oluyor?» diye sordu. Thad da k endi sesini duydu. «Bir 
dakika! Kahretsin! Bir dakika!» Aslında bu sözleri kükrercesine söylemek 
istemi şti. Ama beyninin akci ğerlerine sesi iyice yükselmesini emretmesine ra ğmen 
ancak hafifçe itiraz etmeyi ba şarabildi. Pangborn da buna aldırmadı tabii. 
«Bir avukat tutmaya hakkınız var. Hukuki danı şman tutacak paranız yoksa size bir 
avukat tayin edilecek.» Pangborn kartı tekrar arka cebine soktu. 
«Thad?» Liz şimşekten korkan bir çocuk gibi kocasına iyice sokulmu ştu. Đrile şmiş 
gözleriyle hayretle şerife bakıyordu. 
Thad, «Sizinle bir yere gidecek de ğilim,» dedi. Sesi titriyor, bulû ğ ça ğındaki 
bir o ğlanınki gibi kalınla şıp tizle şiyordu. Hâlâ öfkelenmeye çalı şmaktaydı. 
«Beni buna zorlayabilece ğinizi sanmıyorum.» 
Eyalet Polislerinden biri hafifçe öksürdü. «O zaman  gidip tutuklanmanız için bir 
emir çıkartırız. Bay Beaumont. Edindi ğimiz bilgi yüzünden bunu kolaylıkla 
yapabiliriz.» Pangborn'a biri göz attı. «Haksızlık etmemek için şunu da 
eklemeliyim: Şerifi Pangborn böyle bir emir alıp gelmemizi istedi . Bu konuda 
güçlü nedenler de ileri sürdü. E ğer... tanınmı ş biri olmasaydınız onun bu iste ği 
yerine getirilecekti.» 
Pangborn'un yüzünde öfkeli bir ifade belirdi. Belki  Thad'ın tanınmı ş biri oldu ğu 
için, belki de memurun bu durumu ona açıklaması yüz ünden. Adam bunu farkederek 
utançla ıslak ayakkabılarını yere sürdü ama yine de  konu şmasına devam etti. «Bu 
durumda gerçe ği bilmenizin bence bir sakıncası yok.» Soru sorar g ibi arkada şına 
baktı. O da ba şını salladı. 
Pangborn hâlâ öfkeliydi. Thad, sanki tırnaklarıyla karnımı yarmak ve, 
barsaklarımı kafama sarmak istiyor, diye dü şündü. Sonra polislere, «Bu 
profesyonelce bir şey,» dedi. Do ğru dürüst soluk almaya ve sesi de düzelmeye 
başladı ğı için rahatladı. Hâlâ öfkelenmek istiyordu. Çünkü hiddet korkuyu 
bastırırdı. Ne çare ki, şaşkınlıktan ba şka tepki gösteremiyordu hâlâ. «Ama bu 
durumdan hiç haberim olmadı ğı gerçe ği dikkate alınmıyor.» 
Pangborn atıldı. «Buna inansaydık şimdi burada olmazdık, Bay Beaumont.» Sonunda 
yüzündeki tiksinti dolu ifadenin yararı oldu. 
Thad'in tepesi attı birdenbire. «Ne dü şündüğünüz beni hiç ilgilendirmiyor! Kim 
oldu ğunuzu bildi ğimi söyledim. Şerif Pangborn! Karımla benim 1973 yılından beri 
Castle Rock'ta bir yazlık evimiz var. Yani evi siz daha kentin adını bile 
duymadan aldık. Burada ne yaptı ğınızı bilmiyorum. Burası sorumluluk alanınızdan 
iki yüz elli kilometre kadar ötede. Bana yeni bir a rabaya dü şen ku ş 
pisli ğiymi şim gibi bakmanızın nedenini de anlayamıyorum. Ama n eler oldu ğunu 
öğrenmedikçe buradan bir yere gitmeyece ğimi size söyleyebilirim. Beni götürmek 
için bir tutuklama emri gerekiyorsa o zaman gidip o nu alın. Ama böyle bir şey 
yaparsanız ba şınızın iyice belaya girece ğini söylemeliyim. Ve bu belayı da ben 
açaca ğım. Çünkü ben hiçbir şey yapmadım. Rezalet bu! Büyük... bir... rezalet!» 
Sesi iyice yükselmi şti. 



Đki memurun da suratında biraz mahcup olmu şlar gibi bir ifade belirdi. Ama 
Pangborn hiç etkilenmedi. Thad'a hâlâ onu sarsan bi r tavırla bakıyordu. 
Đçerideki odada ikizlerden biri a ğlamaya ba şladı. 
Liz, «Ah, Tanrım,» diye inledi. «Ne oluyor? Söyleyi n bunu.» 
Thad gözlerini şerifin gözlerinden ayırmadan, «Gidip çocuklara bak,  bebe ğim,» 
dedi. 
«Ama...» 
«Lütfen...» Artık çocukların ikisi de a ğlıyordu. «Merak etme, her şey 
düzelecek.» 
Liz son defa kocasına endi şeyle baktı. Gözleriyle, «Söz veriyor musun?» diye 
soruyordu. Sonra oturma odasına gitti. 
Đkinci memur, «Sizi Homer Gamache'ın katli olayıyla ilgili olarak sorgulamak 
istiyoruz,» dedi. 
Thad o zaman Pangborn'a dik dik bakmaktan vazgeçere k adama döndü. «Kimin?» 
Pangborn, «Homer Gamache'ın,». diye tekrarladı. «Bu  adın sizce bir anlamı 
olmadı ğını mı söyleyeceksiniz, Bay Beaumont?» 
Thad şaşırdı. «Ne münasebet! Biz kentteyken Homer çöplerimi zi alır. Evde ufak 
tefek tamirler yapar. Bir kolunu Kore'de kaybetmi ş. Ona Gümü ş Yıldız ni şanı da 
vermi şler...» 
Pangborn ifadesiz bir sesle düzeltti. «Bronz Yıldız .» 
«Homer öldü mü? Onu kim öldürdü?» 
Đki polis hayretle birbirlerine baktılar. Đnsanca duygular arasında taklit 
edilmesi en zor olanı ıstıraptan sonra hayretti. 
Đlk memur garip, yumu şak bir sesle, «Bunu sizin yaptı ğınıza inanıyoruz. Bay 
Beaumont,» dedi. «Bunun sa ğlam nedenleri var. Đşte bu yüzden buraya geldik.» 
Thad polise bir an bo ş gözlerle baktı. Sonra da güldü. «Tanrım! Tanrım! D elilik 
bu.» 
Di ğer memur, «Paltonuzu almak ister misiniz, Bay Beaum ont?» diye sordu. 
«Dı şarıda şiddetli ya ğmur ya ğıyor.» 
Thad dalgın dalgın, «Sizinle bir yere gidecek de ğilim,» diye tekrarladı. 
Pangborn'un yüzünde birdenbire beliren sıkıntıyı fa rketmedi. Derin dü şüncelere 
dalmı ş gibiydi. 
Şerif, «Korkarım bizimle geleceksiniz,» dedi. « Şu ya da bu şekilde.» 
«O halde bu şekilde olacak...» Thad birdenbire daldı ğı dü şüncelerden uyandı. 
«Olay ne zaman oldu?» 
Pangborn, «Bay Beaumont,» dedi. «Biz buraya size bi lgi vermek için gelmedik.» 
Sözcükleri dikkatle telaffuz ederek, a ğır a ğır konu şmuştu. Sanki kar şısında dört 
yaşında, pek de zeki olmayan bir çocuk vardı. 
Liz kuca ğında çocuklarla kapıda belirdi. Yüzü kül rengiydi. Bir Pangborn'la 
Eyalet Polislerine, bir kocasına baktı. «Delilik bu . Delilik. Bunun farkında 
değil misiniz?» 
«Dinleyin.» Thad, Liz'e yakla şarak kolunu onun omzuna doladı. «Bay Homer'i 
öldürmedim. Şerif Pangborn. Ama artık neden o kadar öfkeli oldu ğunuzu anlıyorum. 
Yukarıya, çalı şma odama gelin. Oturup konu şalım. Belki bu i şin içinden...» 
Pangborn homurdandı. «Paltonuzu almanızı istiyorum. » Liz'e bir göz attı. «A ğzımı 
bozaca ğım için kusura bakmayın. Ama ya ğmurlu bir cumartesi sabahı için bu kadar 
palavra yeter. Sizi iyi kıstırdık, Bay Beaumont.» 
Thad iki Eyalet Polisinden ya şça daha büyük olanına baktı, «Bu adamın aklını 
başına getiremez misiniz? Bana Homer'in ne zaman öldür üldü ğünü söylerse ileride 
utanmaktan ve ba şının derde girmesinden kurtulur.» Bir an durdu, son ra da aklına 
geldi ği için ekledi. «Ve nerede öldürüldü ğünü. Rock'da olduysa... Homer'in 
buraya neden geldi ğini anlayamıyorum... Neyse... Ben Ludlow'dan ayrılm adan. 
Tabii şu son iki buçuk ay üniversiteye gittim.» Liz'e bakt ı. Kadın da ba şını 
salladı. 
Memur bir an dü şündü. «Bir dakika.» 
Üç adam ön kapıdan çıktılar. Đki Eyalet Polisi sanki Pangborn'u sürüklüyorlardı. 
Kapı arkalarından kapanır kapanmaz Liz birbiri ardı na sorular sormaya ba şladı. 
Thad karısını çok iyi tanıdı ğı için Liz'in duydu ğu deh şetin öfke halinde dı şa 
vuruldu ğunu biliyordu. Karısı a ğlamak üzereydi. 
Thad, «Her şey düzelecek,» diyerek Liz'i yana ğından öptü. Sonra da William'la 
Wendy'i. « Đki polis do ğruyu söyledi ğimi anladılar sanırım. Pangborn'a gelince... 



Homer'i tanıyordu. O yüzden çok öfkeliydi.» Đçin için ekledi. Pangborn'un 
tavırlarından ve sözlerinden elinde beni cinayete b ağlayan kesin deliller oldu ğu 
anla şılıyor. Holde ilerleyerek Liz'in yaptı ğı gibi kapının yanındaki dar camdan 
dı şarı baktı. Durum kritik olmasaydı gördükleri onu e ğlendirecekti. Üç adam 
verandada duruyorlardı! Ya ğmura çıkmamı şlardı ama yine de damlalardan 
kurtulamıyorlardı. Thad onların seslerini duyuyor a ma sözleri seçemiyordu. Đki 
Eyalet Polisi Pangborn'a bir şeyler söylüyorlardı. Şerif ise ba şını sallayarak 
öfkeyle kar şılık veriyordu. 
Thad geri döndü. 
Liz, «Ne yapıyorlar?» diye sordu. 
Thad, «Bilmiyorum,» dedi. «Ama galiba Eyalet Polisl eri Pangborn'u bana Homer 
Galache'ı öldürdü ğümden neden o kadar emin oldu ğunu söylemesi için ikna etmeye 
çalı şıyorlar. Ya da hiç olmazsa nedenlerden bazılarını s öylemesi için.» 
Kadın, «Zavallı Homer...» diye mırıldandı. «Bu kötü  bir rüyaya benziyor.» 
Thad, William'ı karısından alarak ona endi şelenmemesini yineledi. 
Polisler iki dakika kadar sonra geri döndüler. Pang born'un suratı iyice 
asılmı ştı. Thad, iki polis ona, kendisinin de bildi ği ama itiraf edemedi ği 
gerçe ği söylediler sanırım, diye bir tahminde bulundu. Be nde hiç de suçlu hali 
olmadı ğı gerçe ğini. 
Şerif, «Pekâlâ,» dedi. Kaba davranmamaya çalı şıyor, bunu biraz ba şarıyordu. «Bu 
baylar size burada hiç olmazsa bir soru sormamı ist ediler, Bay Beaumont. Ben de 
öyle yapaca ğım! 
31 Mayıs gecesi saat on birle 1 Haziran sabaha kar şı dört arası nerede 
oldu ğunuzu açıklayabilir misiniz?» 
Beaumont'lar bakı ştılar. Thad kalbinin etrafını saran buzların biraz çözüldü ğünü 
hissetti. Ama tümüyle erimedi. Karısına, «Yanılmıyo rum ya?» diye mırıldandı. 
Yanılmadı ğından emindi ama şansının kendisine böyle yardım etmesine 
inanamıyordu. 
Liz, «Yanılmadı ğından eminim,» dedi. «Otuz biri mi dediniz?» Müthi ş bir umutla 
Pangborn'a bakıyordu. 
Şerif bu bakı şlara şüpheyle kar şılık verdi. «Evet, efendim. Ama korkarım 
desteklenmeyen tanıklı ğınız...» 
Kadın ona aldırmayarak parmaklarıyla saydı. Sonra d a bir okul çocu ğu gibi güldü. 
Kocasına, «Salı! Ayın otuz biri salıydı!» diye ba ğırdı. «Gerçekten! Oh, çok 
şükür!» 
Pangborn şaşırdı ve her zamankinden daha da şüphelendi. Đki polis önce 
birbirlerine, sonra da kadına baktılar. Onlardan bi ri, «Bu sırrı bize de 
açıklamaz mısınız, Bayan Beaumont?» dedi. 
Uz, «Otuz bir mayıs salı gecesi burada bir parti ve rdik,» diye açıkladı ve 
Pangborn'a hem zafer, hem de kinle karı şık bir nefretle baktı. «Ev konuk 
doluydu. Öyle de ğil mi, Thad?» 
«Gerçekten de öyle.» 
Pangborn, «Böyle olaylarda bu tür iddialar şüphe uyandırır,» dedi ama 
şaşalamı ştı. 
Liz, «Ah siz ne kadar gülünç, ne kadar kendini be ğenmi ş bir insansınız!» diye 
bağırdı. Yanakları kızarmı ştı. Korkusunun yerini öfke almaya ba şlıyordu. «Kocam 
cinayet sırasında nerede oldu ğunu kanıtlayamazsa onu suçlayacak ve karakola 
götüreceksiniz! Nerede oldu ğunu kanıtlarsa bu adam, 'Bu da katilin o oldu ğunu 
gösterir,' diyecek. Ne o? Biraz dürüst çalı şmaktan korkuyor musunuz? Buraya 
neden geldiniz?» 
Thad usulca, «Bırak artık, Liz.» dedi. «Buraya gelm elerinin sa ğlam nedenleri 
vardır. E ğer Şerif Pangborn olmayacak bir i şe kalkı şsaydı ya da kendince bazı 
tahminlerde bulunsaydı buraya yalnız ba şına gelirdi.» 
Şerif ona aksi aksi bakarak içini çekti. «Bize bu pa rtiyi anlatın, Beaumont.» 
Thad, «Partiyi Tom Carroll'un onuruna verdik,» diye  açıkladı. «Tom on dokuz 
yıldan beri üniversitenin Đngiliz Dili Bölümünde çalı şıyordu. Son be ş yıl da 
bölümün ba şkanlı ğını yapıyordu. Yirmi yedi Mayısta, yani ders yılı r esmen sona 
erdi ği gün emekliye ayrıldı. Bölümde çalı şanlar onu çok severlerdi. Ço ğumuz 
Hunter Thompson'un yazılarından ho şlandı ğı için ondan 'Gonzo Tom' diye söz 
ederdik. Đşte o yüzden o ve karısı onuruna bir parti vermeyi d üşündük. Emekliye 
ayrıldı ğı için.» 



«Parti ne zaman sona erdi?» 
Thad gülümsedi. «Sabahın dördünden daha önce sona e rdi. Ama geç saatlere kadar 
da sürdü. Bir grup Đngilizce ö ğretmeninin yanına hemen hemen sınırsız içki 
koyarsanız toplantı bütün hafta sonu sürebilir. Kon uklar saat sekize do ğru 
gelmeye ba şladılar ve... En son kim gitti, hayatım?» 
«Rawlie DeLesseps ve arkada şı olan o Tarih Bölümündeki kadın. Rawlie, Đsa'nın 
çocukluk günlerinden beri o korkunç kadınla geziyor . Hani etrafta dola şıp cırlak 
bir sesle, 'Beni sadece Billie diye ça ğırın,' diyen yaratık. Herkes öyle 
yapıyormu ş.» 
Thad, «Tamam,» dedi. Gülmeye ba şlamı ştı. «Do ğunun Kötü Cadısı.» 
Pangborn ona, «Sen yalan söylüyorsun ve biz ikimiz de bunu biliyoruz,» dermi ş 
gibi bakıyordu. «Bu ahbaplarınız ne zaman gittiler? » 
Thad titredi. «Ahbaplarımız mı? Rawlie gerçekten ar kada şımdır. Ama o kadın... 
asla!» 
Liz, «Saat ikide,» dedi. 
Kocası ba şını salladı. «Onları geçirdi ğimiz sırada en a şağı ikiydi. Çok 
içmi şlerdi. Açıkladı ğım gibi Wilhelmina Burks'un hayranlarından de ğilim. Ama 
Rawlie'nin evi dört kilometre ötede olmasaydı onlar ın bizde kalmaları için ısrar 
ederdim. Ya da vakit daha erken olsaydı. Salı geces i... pardon, çar şamba sabaha 
kar şı sokaklar tenha olur. Belki birkaç geyik bahçelere  girerler.» Birdenbire 
ağzını kapattı. Çok rahatladı ğı için neredeyse saçmalamaya ba şlayacaktı. 
Kısa bir sessizlik oldu. Đki polis artık gözlerini yere dikmi şlerdi. Pangborn'un 
yüzünde ise Thad'ın anlayamadı ğı bir ifade vardı. O güne dek kimsenin yüzünde 
böyle bir ifade gördü ğünü sanmıyordu. Dü ş kırıklı ğı de ğildi. Ama dü ş kırıklı ğı 
yine de bu ifadenin bir bölümünü olu şturuyordu. Thad, kahretsin, dedi kendi 
kendine. Neler oluyor burada? 
Sonunda Pangborn, «Eh, bu i şe yarar, Bay Beaumont,» diye mırıldandı. «Ama kanıt  
bir kaya kadar sa ğlam de ğil. Bu çiftin sizin evden ne zaman ayrıldı ğını 
açıkladınız. Ama bu insanlar dü şündüğünüz kadar sarho ş idiyseler, o zaman sizin 
iddianızı destekleyemezler. DeLesseps denilen adam arkada şımızsa o zaman... 
istedi ğiniz gibi konu şabilir.» Ama Pangborn'un o kesin tavırları de ği şmeye 
başlıyordu. 
Thad bunu farketti. Đki Eyalet Polisi de. Ama şerif hâlâ onun yakasını bırakmak 
niyetinde de ğildi. Thad'ın ba şlangıçta duydu ğu korku ve bunu izleyen öfke şimdi 
yerini merak ve ilgiye bırakıyordu. Şerifin kolaylıkla ara ştırabilece ği parti 
meselesi adamı sarsmı ştı... Ama Pangborn yine de inanmamı ştı Thad'a. Yazar iki 
polisin de tümüyle ikna olmadıklarının farkındaydı.  
Sabırla, «Dinleyin,» dedi. Gözlerini şerifinkilere dikmi şti. Ama adamın dü şmanca 
bakı şlarına kar şılık vermemeye çalı şıyordu. «Ö ğrencilerimin dedi ği gibi, 
'gerçeklere dönelim.' Bizden nerede, oldu ğumuzu kesin bir biçimde kanıtlayıp 
kanıtlayamayaca ğımızı sordunuz...» 
Pangborn düzeltti. «Sizin nerede oldu ğunuzu, Bay Beaumont.» 
«Pekâlâ. Benim nerede oldu ğumu... Be ş zor saat. Çok kimsenin yatakta oldu ğu 
saatler. Sırf kör talih yüzünden biz... ya da isted i ğiniz gibi ben... o be ş 
saatin üçü konusunda kesinlikle konu şabiliyorum. 'Belki Rawlie'yle i ğrenç 
sevgilisi buradan bir buçukta ya da ikiyi çeyrek ge çe ayrıldılar. Ne olursa 
olsun iyice geçti. Đkisi de bu sözlerimi destekleyeceklerdir. Ve Burk d enilen 
kadın beni desteklemek için yalan da söylemez. Rawl ie böyle bir şeye kalkı şsa 
bile. Billie Burks bo ğulmak üzereyken kıyıya vurdu ğumu görse ba şımdan bir kova 
suyu boca eder.» 
Liz, Thad'ın kuca ğında kıpırdanmaya ba şlayan William'ı alırken ona yüz 
buru ştururcasına gülümsedi. Thad önce bu gülümsemenin ne  anlama geldi ğini 
anlayamadı. George Stark'ın romanlarındaki o korkun ç kötü adam, yani Alexis 
Machine gibi konu şmuştu. Bu bir bakıma garip bir şeydi. O zamana kadar 
konu şurken Stark'ın sözlerini yineledi ğini hiç anımsamıyordu. Ama tabii o ana 
dek kendisini cinayetle hiç suçlamamı şlardı ki. Ve cinayet George Stark'a göre 
bir olaydı. 
Thad konu şmasını sürdürdü. «Saat bakımından yanılmı ş oldu ğumuzu ve son 
konuklarımızın birde gittiklerini dü şünelim. Ve onlar buradan uzakla şır 
uzakla şmaz arabama atlayarak delice bir hızla Castle Rock' a do ğru gitti ğimi 



varsayalım. Herhalde oraya ancak sabah dört buçuk b eşte varırdım. Bildi ğiniz 
gibi batı yolunda turnike yok.» 
Polislerden biri, «Arsenault denilen kadın da adamı  bire çeyrek kala...» diye 
başladı. 
Alan Pangborn çabucak onun sözünü kesti. « Şu ara o konuyu açmak yersiz.» 
Liz öfkeyle kaba bir ses çıkardı. Wendy gülünç bir tavırla ona baktı. William da 
kıpırdanmaktan vazgeçti. Liz kocasına, «Saat birde burada hâlâ sürüyle insan 
vardı,» diye hatırlattı. «Sürüyle.» Sonra Alan Pang born'a döndü. Neredeyse 
adamın üzerine yürüyecekti. «Derdiniz nedir, şerif? Niçin suçu kocamın üzerine 
yıkmakta inat ediyorsunuz? Aptal mısınız? Yoksa tem bel mi? Kötü bir insan 
mısınız? Aslında hiç de aptal, tembel ve kötü bir i nsana benzemiyorsunuz. Ama 
davranı şlarınız beni dü şündürüyor. Belki de kura çektiniz. Öyle mi oldu 
gerçekten? Kahrolasıca bir şapkanın içinden kocamın adını mı çektiniz?» 
Alan Pangborn hafifçe irkildi. Kadının vah şi öfkesi onu şaşırtmı ş ve rahatsız 
etmi şti. «Bayan Beaumont...» 
Thad, «Korkarım ben üstün durumdayım, şerif,» dedi. «Siz Homer Gamache'ı benim 
öldürdü ğümü dü şünüyorsunuz...» 
«Bay Beaumont, sizi resmen suçlamı ş de ğiliz...» 
«Evet. Ama böyle dü şünüyorsunuz de ğil mi?» 
Pangborn'un yanakları kıpkırmızı kesildi. Ama utanç  de ğil, dü ş kırıklı ğı 
yüzünden. «Evet, efendim. Gerçekten öyle dü şünüyorum. Sizin ve karınızın bütün 
söylediklerine ra ğmen.» 
Bu cevap Thad'ı şaşırttı. Liz'in de dedi ği gibi, hiç de aptala benzemeyen bu 
adam neden bu kadar emin, diye kendi kendine sordu.  Ne oldu ki? Kahretsin! Şerif 
çok emin. Sırtı ürperdi... Sonra garip bir şey oldu. Bir an hayali bir ses 
zihnini doldurdu. Bu sesi en son hemen hemen otuz y ıl önce duymu ştu. Yüzlerce, 
belki de binlerce küçük ku şun cıvıltısıydı bu. 
Thad elini kaldırarak alnındaki küçük yara izine do kundu. Tekrar ürperdi. Ama 
eskisinden daha şiddetle. Bana bir kanıt uydur, George, diye dü şündü. Sıkı şık 
durumdayım. Bana bir kanıt uydur. 
Liz, «Thad,» dedi. « Đyi misin?» 
«Hı...» Yazar dönüp karısına baktı. 
«Rengin uçtu.» 
Thad, « Đyiyim,» dedi. Gerçekten öyleydi. O ses kaybolmu ştu. Ho ş, belki böyle bir 
şey olmamı ştı bile. Alan Pangborn'a döndü. «Dedi ğim gibi bu olayda üstünlük 
bende, şerif. Siz Homer'i öldürdü ğümü dü şünüyorsunuz. Bense onu öldürmedi ğimi 
biliyorum. Kitaplar dı şında hiç kimseyi öldürmedim.» 
«Bay Beaumont...» 
«Öfkenizi anlıyorum. Homer çaçaron bir karısı olan tek kollu, acayip nükteler 
yapan, iyi bir ihtiyarcıktı. Ben de öfkeliyim. Yard ım etmek için elimden geleni 
yaparım. Ama bu Gizli Polis tavırlarını bir yana bı rakmalı ve bana buraya neden 
geldi ğinizi söylemelisiniz. Neden benim üzerimde durdu ğunuzu açıklamalısınız. 
Doğrusu bu durum beni şaşırtıyor.» 
Alan Pangborn onu uzun uzun süzdü. Sonra da, «Bütün  önsezilerim bana do ğruyu 
söyledi ğinizi açıklıyor,» dedi. 
Liz, «Çok şükür,» diye ba ğırdı, «Sonunda akıllandı.» 
Şerif gözlerini Thad'a dikmi şti. «Öyle oldu ğunuz anla şıldı ğı takdirde SKK'daki 
bu kimlik i şini karmakarı şık eden adamı bulur ve onun derisini yüzerim.» 
Liz, «SKK da nedir?» diye sordu. 
Polislerden biri açıkladı. «Silahlı Kuvvetler Kayıt  ve Kimlik Tespiti Bürosu. 
Washington.» 
Alan Pangborn yine a ğır a ğır, « Şimdiye kadar onların hata yaptıklarını hiç 
görmedim,» diye sözlerini sürdürdü. «Ama yanılmadıl arsa ve gerçekten partide 
oldu ğunuz da kanıtlanırsa o zaman fena halde şaşıraca ğım.» 
Thad, «Bize ne oldu ğunu anlatamaz mısınız?» dedi. 
Alan içini çekti. «Madem buraya kadar geldik... ned en olmasın? Aslında 
partinizden en son ayrılan konuklar o kadar önemli değiller. Gece yarısı burada 
mıydınız? E ğer öyleyse ve tanıklar da bunu desteklerlerse...» 
Liz, «En a şağı yirmi be ş konuk vardı,» dedi. 



«O zaman yakanızı kurtarırsınız. Memurun sözünü ett i ği görgü tanı ğı kadının 
sözlerinden ve yapılan otopsinin sonuçlarından Home r'ın 1 Haziran'da gece birle 
üç arası öldürüldü ğü anla şılıyor. Katil onu takma koluyla döve döve öldürmü ş.» 
Liz, «Tanrım...» diye mırıldandı. «Ve siz de kalkıp ...» 
«Homer'ın kamyonetini iki gece önce Connecticut'ta New York Eyaleti sınırına 
yakın bir otomobil parkında buldular.» Alan bir an durdu. «Ta şıtın içi parmak 
izi doluydu, Bay Beaumont. Bunlardan ço ğu Homer'indi. Ama katil de bir sürü 
parmak izi bırakmı ştı. Bunlardan birkaçı kusursuzdu. Katil a ğzından çıkardı ğı 
çikleti panele yapı ştırırken çok belirgin bir iz bırakmı ştı. Sanki izin kalıbı 
alınmı ş gîbi. Çiklet yapı ştırıldı ğı yerde sertle şmişti. Ama içlerinde en 
mükemmeli dikiz aynasındakiydi. Karakolda alınan bi r parmak izi kadar iyiydi. 
Sadece aynadaki parmak izi mürekkepli de ğil kanlıydı.» 
Liz öfkeyle sordu. «O halde neden Thad? Parti olsun  olmasın, siz nasıl 
Thad'ın...» 
Alan kadına baktı. «SKK'daki uzmanlar parmak izini bilgisayara verdikleri zaman 
ekranda kocanızın hizmet kaydı belirdi. Daha do ğrusu kocanızın parmak izleri.» 
Thad'la Liz birbirlerine kalakaldılar. Sersemlemi ş ve o yüzden 
sessizle şmişlerdi. Sonra Liz, «Öyleyse bir hata oldu,» dedi. «H erhalde kayıtları 
kontrol eden adamlar da zaman zaman hata yaparlar.»  
«Evet. Ama bu kadar önemli hatalar de ğil. Ekranda gözükenin kocanızın parmak 
izleri oldu ğunu söyledi ğim zaman kesin konu ştum, Bayan Beaumont. Bilgisayar 
kayıtlarını gördüm. Đzler sadece birbirlerine benzemiyorlardı.» Şerif, Thad'a 
dönerek buz gibi mavi gözleriyle onu süzdü. «Birbir lerine tıpatıp uyuyorlardı.» 
Ağzı bir karı ş açık kalan Liz şerife baktı. Kuca ğında önce William, sonra da 
Wendy a ğlamaya ba şladı. 
  
Sekiz 
 
Pangborn Ziyarete Geliyor 
 
O ak şam zil yediye çeyrek kala tekrar çaldı ğı zaman kapıya yine Liz gitti. Çünkü 
kendisi William'ı yatması için hazırlamı ştı ama Thad hâlâ Wendy'le u ğra şıyordu. 
Liz yine kapının yanındaki camdan baktı. Dı şarda Şerif Alan Pangborn bekliyordu. 
Bu kez yalnızdı. Ama böyle olması endi şesini gidermedi. Ba şını çevirerek, «Yine 
geldi!» diye seslendi. Sesinde çok belirgin bir kay gı vardı. 
Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Thad oturma odasının  dibindeki kapıda belirdi. 
Yalın ayaktı. Arkasında beyaz bir ti şörtle blucin vardı. Garip bir sesle a ğır 
ağır, «Kim?» dedi. 
Liz, «Pangborn,» diye cevap verdi. «Thad, iyi misin ?» Kocasının kuca ğında Wendy 
vardı ve bebek ellerini babasının yüzünde dola ştırıp duruyordu. Ama Liz'in 
görebildi ği kadarıyla Thad'ın suratı bir tuhaftı. 
«Đyiyim, iyiyim. Şerifi içeri al. Ben de Wendy'e uyku tulumunu giydir eyim.» 
Thad, Liz daha bir şey söyleyemeden dönüp gitti. 
O sırada Alan Pangborn sabırla verandada bekliyordu . Liz'in camdan baktı ğını 
gördü ğü için kapıyı bir daha çalmamı ştı. 
Sonra kadın kapıdaki zinciri çıkararak onu içeri al dı. Ona, «Ho şgeldiniz,» der 
gibi gülümsemiyordu. 
Thad, Wendy'nin uyku tulumunun fermuarını çekerken birdenbire durakladı. 
Ellerini öne do ğru uzattı. Parmakları titriyordu. 
Kahretsin! Neden korkuyorsun? Yoksa yine suçluluk m u duymaya ba şladın? 
Hayır, kendini suçlu hissetmiyordu. Neredeyse, ke şke öyle olsaydı, diyecekti. 
Aslında türlü endi şeyle dolu olan bugün, bir ara korkmu ştu. 
Önce polis gelmi ş, onu garip bir biçimde suçlamı ştı. Thad'ın katil oldu ğuna 
inanmaları daha da tuhaftı. Sonra o acayip, etkiley ici cıvıltıyı duymu ştu. Bu 
sesin ne oldu ğunu anlayamamı ştı ama bu cıvıltı ona yine de tanıdık gelmi şti. 
Akşam yemeğinden sonra cıvıltıyı tekrar duymu ştu. 
Altın Köpek'in o gün yazdı ğı bölümünü gözden geçirmek için çalı şma odasına 
çıkmı ştı. Basit bir düzeltme yapmak için kâ ğıtların üzerine e ğildi ği sırada o 
ses kafasının içini doldurmu ştu. Binlerce ku ş aynı anda ötüyor, cıvıldıyordu. Bu 
kez sesle birlikte bir görüntü de belirmi şti. 
Serçeler. 



Binlerce, binlerce serçe damlara konmu ş, telefon tellerine tünemek için 
iti şmişti. 
Thad üzüntüyle, eyvah, diye dü şünmüştü. Ba ş a ğrıları yeniden ba şlayacak... Bu 
düşünceyi korkan bir çocu ğun sesiyle ifade etmi şti. Bu yüzden de anılar 
canlanmı ş ve Thad'ın bo ğazı sıkı şmıştı. Ba şını buz gibi olan ellerinin arasına 
almı ştı,. 
Tümör mü bu? Yeniden mi belirdi? Bu seferki habis m i? 
O hayali gürültü... ku şların cıvıltıları... birdenbire yükselmi ş, adeta 
kulakları sa ğır edecek hale gelmi şti. Bu sese hafif kanat çırpı şları da 
katılmı ştı. Sonra serçelerin hep birden havalandıklarını gö rmüştü. Binlerce 
küçük ku ş bahar gö ğünü karartmı şlardı. 
Thad, «Kuzeye çıkacaklar, ahbap,» demi şti. Alçak, kaba, hafif bir sesle. Bu onun 
sesi de ğildi. «Ben de öyle.» 
Sonra ansızın ku şlar ortadan kaybolmu ş, sesler de kesilmi şti. 1968 yılıydı, 1960 
değil. Ve o da çalı şma odasındaydı. Karısı, iki çocu ğu ve bir yazı makinesi olan 
olgun bir adamdı artık. 
Thad'inler gibi derin bir nefes almı ştı. Bu olayı ba ş a ğrısı izlememi şti. O ara 
da, şimdi de. Kendini iyi hissediyordu. Ama... 
Ama kâ ğıtlarına baktı ğı zaman oraya bir şey yazmı ş oldu ğunu görmü ştü. Düzgün 
yazılmı ş satırların üzerine çaprazlamasına karalanmı ş bir cümleydi bu. 
«SERÇELER YĐNE UÇUŞUYORLAR.» diye yazmı ştı. 
Dolma kalemini bırakmı ş ve Berol kullanmı ştı. Berol kur şunkalemini. Ama iki 
kalemi de ği ştirdi ğini hatırlamıyordu bile. Zaten artık kur şun kalem hiç 
kullanmıyordu. Berol'ler ölmü ş bir devredendi... Kara bir süreden. Kullandı ğı 
kalemi yine kavanoza atmı ş ve roman tasla ğını da çekmecelerden birine tıkmı ştı. 
Elleri titriyordu. 
Sonra Liz ikizleri yatmaya hazırlamaları için onu ç ağırmı ştı. Thad da karısına 
yardım etmek için a şağıya inmi şti. Liz'e olanları anlatmak istemi şti. Ama o 
dehşet a ğzını mühürlemi şti. Çocuklukta oldu ğu gibi tümörün yeniden 
'belirmesinden ve urun bu kez habis olmasından kork uyordu. Belki yine de 
karısına açılacaktı. Ama tam o sırada zil çalmı ş, Liz kapıya bakmaya gitmi şti. 
Ve yanlı ş ses tonuyla, yanlı ş bir şey söylemi şti. 
Liz kolaylıkla anla şılacak bir öfke ve üzüntüyle, «Yine geldi,» diye 
seslenmi şti. Ve o an Thad so ğuk rüzgâra çıkmı ş gibi titremi şti. Deh şetle. Deh şet 
ve bir tek sözcük: Stark. Bir an karısının onu kast etti ğine inanmı ştı. George 
Stark'ı. Yani Serçeler uçuyorlardı ve George Stark da dönmü ştü. Stark ölmü ştü. 
Ölmüş ve resmen gömülmü ştü. Zaten hiçbir zaman varolmamı ştı. Ama bu önemli 
değildi. Gerçek ya da de ğil, Stark geri gelmi şti. 
Thad, bırak bunları, dedi kendi kendine. Sen sinirl i bir insan de ğilsindir. Bu 
acayip durumun sinirlerini bozmasına gerek yok. Duy duğun ses... o ku ş 
cıvıltıları 'belle ğin ısrarı,' diye tanımlanan basit bir psikolojik fe nomen. 
Buna stres ve baskı yol açtı. Sen sadece kendini to parlamaya çalı ş. 
Ama yine de o deh şet kaybolmuyordu. Ku ş sesleri sadece «deja vu»ye de ğil, 
«presque vu»ye de neden olmu ştu. «Deja vu» bir olayı eskiden de ya şadı ğınızı 
sanmanızdır. «Presque vu» ise ileride geçecek olan bir olayı ya şamanız. 
Thad, «Sizin için ne yapabilirim, şerif?» diye sordu. Gülümsemiyordu. Pangborn 
yalnızdı ama sanki sabahki sahne tekrarlanıyordu. 
Ah! Ama aynı olmayan bir şey vardı. Pangborn eline altılık bir bira kasası 
almı ştı. Kasayı kaldırarak, «Birer so ğuk bira içip içemeyece ğimizi dü şündüm,» 
dedi. «O arada olayı konu şuruz.» 
Liz'le Alan Pangborn birer bira içtiler. Thad ise b uzdolabından bir gazoz aldı. 
Konuşurlarken ciddi ciddi birbirleriyle oynayan ikizleri  seyrettiler. 
Alan, «Buraya gelmemem gerekirdi,» dedi. «Artık bir  de ğil iki cinayet 
i şledi ğinden şüphelenilen biriyle dostluk ediyorum.» 
Liz, « Đki mi?» diye ba ğırdı. 
«Đkinci olaydan da söz edece ğim. Aslında bütün olaylara de ğinece ğim. Galiba her 
şeyi açıklayaca ğım. Kocanızın, ikinci cinayet sırasında da ba şka yerde oldu ğunu 
kanıtlayabilece ğinden eminim. Eyalet Polisi de öyle dü şünüyor. Sessizce kriz 
geçiriyorlar.» 
Thad meraklanmı ştı. «Kim öldürüldü?» 



«Washington'da oturan Frederick Clawson adlı bir ge nç.» Şerif, Liz'in 
irkildi ğini ve biranın elinin üzerine döküldü ğünü gördü. «Bu adı bildi ğiniz 
anla şılıyor, Bayan Beaumont,» diye ekledi. Ama sesi alay cı de ğildi. 
Kadın bıkkınlıkla, «Ne oluyor?» diye fısıldadı. 
«Ne oldu ğu konusunda en ufak bir fikrim 'bile yok. Đşin içyüzünü anlamaya 
çalı şırken neredeyse çıldıraca ğım. Buraya sizi tutuklamaya gelmedim. Hatta sizi 
sıkı ştırmaya da, Bay Beaumont. Ama bu iki cinayeti ba şkasının nasıl i şledi ğini 
anlayamıyorum. Buraya sizden yardım istemeye geldim .» 
«Neden beni Thad diye ça ğırmıyorsunuz?» 
Alan Pangborn koltu ğunda sıkıntılı sıkıntılı kımıldandı. « Şu ara sizi Bay 
Beaumont diye ça ğırmak beni daha rahat ettirecek...» 
Thad ba şını salladı. «Siz bilirsiniz. Demek Clawson öldü.» Düşünceli bir tavırla 
önüne baktı, sonra da ba şını kaldırarak şerife. «Cinayet yerinde yine benim 
parmak izlerim mi vardı?» 
«Evet. Hem de nasıl! Geçenlerde People dergisinde s izinle ilgili bir yazı çıktı 
değil mi, Bay Beaumont?» 
Thad, « Đki hafta önce,» diye cevap verdi. 
«O yazıyı Clawson'un apartmanında bulduk. Bir sayfa sı pek töreselmi ş gibi 
gözüken bir cinayetin simgesi olarak kullanılmı ştı.» 
«Tanrım!» Liz'in sesinde hem deh şet, hem de bitkinlik vardı. 
Alan, «Onun sizinle ne ilgisi oldu ğunu bana söyleyecek misiniz?» dedi. 
Thad ba şını salladı. «Bunu yapmamamız için bir neden yok. O  yazıyı okudunuz mu, 
şerif?» 
Adam, «Karım o dergiyi süpermarketten alıyor,» dedi . «Ama size gerçe ği söylemem 
daha do ğru olacak. Ben sadece dergideki resimlere baktım. A ncak eve döner dönmez 
yazıyı da okuyaca ğım.» 
«Aslında fazla bir kaybınız olmamı ş. Ama o yazının nedeni Frederick Clawson'du. 
Anlayaca ğınız...» 
Alan elini kaldırdı. «Ona da gelece ğiz. Ama önce Homer Gamache'a dönelim. Tekrar 
SKK'ye ba şvurduk. Gamache'ın kamyonetiyle, Clawson'un dairesi ndeki parmak izleri 
sizin. Şimdi... katil siz de ğilseniz, kar şımızda parmak izleri tıpatıpına 
benzeyen iki ki şi var demektir. O zaman da bu olayın Guinnes Dünya Rekorları 
kitabına geçmesi gerekir.» Wendy'le William'a baktı . «Onlar birbirlerinin e şi 
mi?» 
Liz, «Hayır,» dedi. «Birbirlerine benziyorlar ama e rkek ve kız ikizler hiçbir 
zaman birbirlerinin e şi olmuyorlar.» 
Alan ba şını salladı. «Birbirlerinin e şi olan ikizlerin bile parmak izleri aynı 
değildir.» Bir an durdu ve Thad'ın sahte oldu ğuna inandı ğı ilgisiz bir tavırla 
ekledi. «Sizin ikiziniz var mı. Bay Beaumont?» 
Thad a ğır a ğır ba şını sallayarak, «Hayır,» diye cevap verdi. «Benim h iç karde şim 
yok. Annemle babam da öldü. Aramda kan ba ğı olan tek yakınlarım William'la 
Wendy.» Çocuklarına gülümsedi, sonra Pangborn'a bak tı. «Liz 1974'de 
çocuklarımızı dü şürdü... Onlarda... ikizdi. Tabii onların birbirleri nin aynı 
olup olmadıklarının anla şılması imkânsızdı. Çünkü Liz onları üç aylıkken 
düşürdü. Zaten bunu ö ğrenmeyi kim isterdi?» 
Şerif omzunu silkti. Biraz utanmı ş gibiydi. 
«Liz o gün Boston'da alı şveri ş yapıyordu. Biri onu itti. Karım yürüyen 
merdivenden a şağıya yuvarlandı. Bir kolu çok kötü kesildi. E ğer ma ğazadaki 
güvenlik görevlisi kesi ğin yukarısını sıkıca bo ğmasaydı karım ölecekti. Ve o 
ikizlerimizi kaybettik.» 
Alan, «People dergisinde bundan söz ediliyor mu?» d iye sordu. 
Liz ne şesizce gülümseyerek, «Hayır,» der gibi ba şını salladı. «Hikâyemizin 
yazılmasını kabul etti ğimiz zaman kontrol hakkını da istedik, Şerif Pangborn. 
Tabii bizimle röportajı yapan Mike Donaldson'a bu o laydan hiç söz etmedik.» 
«Sizi merdivende biri mahsus mu itti?» 
Liz, «Bunu anlamak mümkün de ğildi,» dedi. «Belki biri bana kazara çarptı ama 
fazla şiddetli oldu bu. Sanki uçtum. Ayaklarım ancak merdi venin ortalarında yere 
değdi. Ama ne olursa olsun kendi kendimi birinin beni mahsus itmedi ğine 
inandırdım. O zaman duruma daha kolaylıkla kutlanab ilecektim. Birinin neler 
olaca ğını anlamak için 'bir kadını dik bir merdivenden a şağıya itmesi... gece 
insanın uykularını kaçıracak bir dü şünce.» 



Alan ba şını salladı. 
Thad, «Gitti ğimiz doktorlar Liz'in bir daha çocu ğu olamayaca ğını söylediler,» 
diye açıkladı. «William ve Wendy'e hamile kaldı ğı zaman da dü şük yapaca ğını 
iddia ettiler. Ama öyle bir şey olmadı. Ben de on yıllık bir duraklamadan sonra 
asıl adımla yeni bir kitap yazmaya ba şladım. Anlayaca ğınız, bu olay ikimiz için 
de iyi oldu.» 
«Di ğer kitaplarınızı George Stark adıyla yazıyordunuz s anırım.» 
Thad, «Evet,» dedi. «Ama o i ş sona erdi artık. Liz'in kötü bir şey olmadan 
sekizinci ayını doldurdu ğu zaman oldu bu. Kendi kendime, madem tekrar baba 
olaca ğım, dedim. Asıl ki şili ğime bürünmem gerekir.» 
Thad kısa bir sessizlikten sonra, « Şunu itiraf edin, Şerif Pangborn,» dedi. 
Alan ka şlarını kaldırdı. «Efendim?» 
Yazar hafifçe gülümsedi. «"Bütün senaryoyu dü şündüğünüzü söylemeyece ğim. Ama ana 
hatlarını aklınızdan geçirdiniz. Belki ikiz karde şim vardı... Ve tabii parti 
gecesi ev sahipli ğini o yapmı ştı. Ben de Castle Rock'a gitmi ş ve Homer Gamache'ı 
öldürerek kamyonetinde sürüyle parmak izi bırakmı ştım. Tabii senaryo burada sona 
eremezdi. Öyle de ğil mi? Đkizim karımla yatarken ben Homer'in kamyonetiyle 
Connecticut'a gitmi ş ve orada bir araba çalmı ştım. Çalıntı arabayı New York'ta 
bırakmı ş, sonra uçak ya da trenle Washington'a gitmi ştim. Orada Clawson'u 
temizlemi ş ve tela şla Ludlow'a dönmü ştüm. Ve ikizimi, şimdi neredeyse oraya 
göndermi ştim. O da, ben de her zamanki ya şamımızı sürdürmeye devam etmi ştik. Ya 
da üçümüz. Yani Liz'in de bu yalana katıldı ğını dü şünüyorsanız.» 
Liz bir an hayretle ona baktı. Sonra da gülmeye ba şladı. 
Şerif ise Thad'a çok belirgin bir hayretle bakıyordu . Sonra Liz, kendini 
toparlayarak, «Thad,» dedi. «Korkunç bir şey bu.» 
Alan, «Bu... biraz karma şık bir plan...» diye mırıldandı. 
Thad adama gülümsedi. «Artık ölmü ş olan George Stark'ın hayranlarından 
değilsiniz anla şılan.» 
«Doğrusu, hayır. Ama yardımcım Norris Ridgewick, Stark' ın romanlarına çok 
meraklıdır.» 
«Stark polisiye romanların bazı kurallarını altüst etti. Ama biraz önce 
açıkladı ğım senaryo gibi Agatha Christie'ye yakı şacak şeylerle hiç ilgilenmedi. 
Yalnız bu, karar verdi ğim takdirde bu tür senaryolar dü şünemeyece ğim anlamına da 
gelmiyor. Haydi, şerif... böyle bir şey aklınıza geldi mi, yoksa gelmedi mi? 
Gelmediyse o zaman karımdan gerçekten özür dilemem gerekecek.» 
Şerif bir an konu şmadı. Gülümsüyor ve derin derin dü şünüyordu. Sonunda, «Belki 
de öyle şeyler dü şündüm,» dedi. Ciddi olarak de ğil. Ve dü şündüklerim sizin 
anlattı ğınız senaryoya da pek benzemiyordu. Ama e şinizden özür dilemeniz 
gerekmiyor. Bu sabahtan beri en olmayacak ihtimalle ri gözönüne almaya bile 
razıyım.» 
«Bu durumda...» 
«Evet, bu durumda.» 
Thad da gülümsedi. «Ben New Jersey Eyaletinde, Berg enfield'de do ğdum, şerif. 
Sözlerime inanmanız şart de ğil. Do ğum kayıtlarına bakabilirsiniz. Unutmu ş 
olabilece ğimiz bir ikizim bulunup bulunmadı ğını anlamak için.» 
Şerif, «Hayır,» der gibi ba şını sallayarak biraz bira daha içti. «Bu delice bir  
fikirdi. Kendimi biraz gülünç hissediyorum. Ama bu da tümüyle yeni bir şey 
sayılmaz. Sabah bize, parti verdi ğinizi açıkladı ğınız andan beri kendimi böyle 
hissediyorum. Ha, aklıma gelmi şken. Adlarını verdi ğiniz kimselerle konu ştuk. 
Onlar sizi desteklediler.» 
Liz öfkeyle, «Tabii destekleyeceklerdi,» diye ba ğırdı. 
«Đkiz karde şiniz de olmadı ğına göre bu konu burada kapanıyor.» 
Thad, «Olayın benim söyledi ğim biçimde oldu ğunu dü şünelim bir an,» dedi. «Çok 
güzel bir hikâye olurdu.. Ama bir noktaya kadar.» 
Alan, «Hangi nokta o?» diye sordu. 
«Parmak izleri. Bana benzeyen biri sayesinde kurtul mak için o kadar zahmete 
katlanıyorum.. Sonra da cinayet yerlerinde parmak i zlerimi bırakarak her şeyi 
mahvediyorum.» 
Liz, «Do ğum kayıtlarını mutlaka gözden geçireceksiniz de ğil mi, şerif?» diye 
atıldı. 



Alan Pangborn ifadesiz bir sesle cevap verdi. «Poli s kurallarının temelinde i şin 
içyüzünü anlayıncaya kadar ısrarla incelemek yatar, » dedi. «Ama böyle yaparsam 
ne bulaca ğımı biliyorum.» Bir an durakladıktan sonra ekledi. «Mesele sadece o 
parti de ğil. Bizde do ğruyu söyleyen bir insan izlenimi bıraktınız. Bay Be aumont. 
Ben aradaki farkı anlayacak kadar tecrübeliyim. Bir  polis memuru olarak 
geçirdi ğim sürede bu dünyada pek az usta yalancı oldu ğunu anladım. Onlara sözünü 
etti ğiniz polisiye romanlarda zaman zaman rastlanıyor. A ma gerçek ya şamda bu tip 
yalancı pek ender görülüyor.» 
Thad, «O halde katil neden parmak izi bıraktı?» diy e sordu. « Đşte benim ilgimi 
çeken de bu. Aradı ğınız parmak izleri benimkinin aynı olan bir amatör mü? Hiç 
sanmıyorum. Özellikle kamyonun dikiz aynasında kusu rsuz bir parmak izi bıraktı ğı 
için. Sanki adam o parmak izini sizin onu bulmanız için bırakmı ş.» 
«Bu bizim de aklımıza geldi.» 
Thad ö ğrenmek istedi. «Bir yere bir ba şkasının parmak izleri bırakılabilir mi?» 
«Siz kitap yazmakla kalmayıp insanın kafasından geç enleri de mi okuyorsunuz, Bay 
Beaumont.» 
«Ben insanın kafasından geçenleri okur ve kitap yaz arım. Ama camları silmem, 
hayatım.» 
Alan tam birasını içerken gülmeye ba şladı. Đçkiyi az kalsın halıya 
püskürtüyordu. Birayı yutmayı ba şardı ama birazı nefes .borusuna kaçtı ğı için 
öksürmeye ba şladı. Liz aya ğa kalkarak ,onun sırtına birkaç kez şiddetle vurdu. 
Đkizler Pangborn'a baktılar. Sonra onlar da kahkahal ar atmaya ba şladılar. 
Nedense bu durum şerifin daha da gülmesine neden oldu. Thad da ona ka tıldı. Hâlâ 
Alan'ın sırtına vurmakta olan Liz de öyle. 
Pangborn sonunda, «Bir şeyim yok,» diyebildi. Hâlâ gülüyor ve öksürüyordu. 
«Gerçekten.» 
Liz ona son bir defa vurdu. Bira şerifin elindeki şi şenin a ğcından fı şkırarak 
pantolonunun önüne döküldü. 
Thad, «Zararı yok,» dedi. «Bizde bebek bezi çok.» 
Tekrar gülmeye ba şladılar. Ve o arada hiç olmazsa geçici olarak birbi rlerine 
kar şı dostluk duydular. 
Alan konuya döndü. «Bildi ğimiz kadarıyla, bir cinayet yerinde bir ba şkasının 
parmak izlerini bırakmak imkânsız.» 
Đkizler uykuya dalmı ş, Liz de tuvalete gitmi şti. 
Sonra ekledi. «Tabii hâlâ bu konunun üzerinde çalı şıyoruz. Çünkü bu sabaha kadar 
böyle bir şeyden şüphelenmiyorduk.» 
Liz odaya dönüp oturdu. Ayaklarını altına alarak et eğini düzeltti. Onun bu zarif 
hareketi Thad'da hayranlık uyandırdı. 
«Tabii bu arada üzerinde durulması gereken ba şka noktalar da var, Thad.» 
Şerif yazarın küçük adını kullandı ğı için karı koca bir on bakı ştılar. Ama 
Pangborn bunu farketmedi. Arka cebinden eski bir no t defteri çıkarmı ş, 
sayfalarından birine göz gezdiriyordu. 
Sonra ba şını kaldırarak, «Sigara içiyor musun?» diye sordu. 
«Hayır.» 
Liz ekledi. «Sigarayı yedi yıl önce bıraktı. Onun i çin çok zor oldu ama yine de 
yılmadı.» 
Thad, «Bazı ele ştirmenler, 'Bir yer seçip orada oluverse,' diyorlar ,» dedi 
gülerek. «Ama ben onlara inat ya şamaya karar verdim. Neden sordun?» 
«Eskiden sigara içiyordun ama.» 
«Evet.» 
«Pall Mall mı?» 
Thad gazoz şi şesini a ğzına götürürken durakladı. «Bunu nasıl ö ğrendin?» 
«Kan grubun da A-Negatif, öyle de ğil mi?» 
Thad, «Beni bu sabah tutuklamak kararıyla neden gel di ğini anlamaya ba şlıyorum,» 
diye mırıldandı. «Tanıklarım olmasaydı şu anda hapisteydim. Öyle de ğil mi?» 
«Đyi tahmin ettin.» 
Liz, «Thad'ın kan grubunu SKK kayıtlarından ö ğrenmi ş olabilirsin,» dedi. 
Thad, «Ama Pall Mall içti ğimi de ğil,» diye hatırlattı. «Ordu kayıtlarında öyle 
şeyler yok.» 
Alan, «Bütün bunları yeni ö ğrendim,» diye açıkladı. «Homer Gamache'ın 
kamyonetindeki tabla Pall Mall izmaritleriyle doluy du. Oysa ihtiyar sadece 



arasıra pipo içerdi. Fredrick Clawson'un apartmanın da da bir tablada iki Pall 
Mall izmariti bulundu. Clawson sigara içmiyordu. Ar asıra marijuana kullanıyordu. 
Ev sahibi kadın öyle söyledi. Katilin kan grubunu i zmaritlerin ucuna bula şmış 
olan tükrükten ö ğrendik. Laboratuvar uzmanının raporunda da pek çok bilgi vardı. 
Onlar parmak izlerinden çok daha önemliydi.» 
Thad gülümsemiyordu artık. «Bu i şi anlayamıyorum. Hiç anlayamıyorum.» 
Pangborn, «Uymayan bir tek şey var,» dedi. «Sarı saç telleri. Homer'ın 
kamyonetinde öyle altı tel bulduk. Clawson'un oturm a odasında katilin kullandı ğı 
iskemlenin arkalı ğında da bir tel. Senin saçın siyah, Thad. Ve ba şındakinin 
peruk oldu ğunu da sanmıyorum.» 
Liz sıkıntıyla, «Öyle,» diye mırıldandı. «Thad peru k takmıyor. Ama belki katil 
takıyordur.» 
Alan, «Belki,» dedi. «E ğer öyleyse bu peruk insan saçından yapılmı ştı. Ama 
etrafta parmak izi ve sigara izmariti bırakaca ğına göre, peruk takıp saç rengini 
deği ştirmesine ne gerek vardı? Ya bu katil çok salak ya da suçu mahsus senin 
üzerine yıkmaya çalı şıyor, Thad. Ama sarı saç telleri bu iki duruma da u ymuyor.» 
Liz, «Belki de tanınmak istemiyor,» diye fikrini aç ıkladı. «Unutma, daha iki 
hafta önce People dergisinde Thad'la ilgili o yazı çıktı. Do ğudan batıya kadar 
bütün Amerika o dergiyi okuyor.» 
«Evet, bu da mümkün. Ama, Bayan Beaumont, bu adam n asıl...» 
«Liz.» 
«Peki, Liz. Katil kocanı andırıyorsa, o zaman sarı saçlı bir Thad Beaumont'a 
benzer. Öyle de ğil mi?» 
Liz bir an dikkatle yazara baktı. Sonra da kıkır kı kır gülmeye ba şladı. 
Thad, «Komik olan nedir?» diye sordu. 
Liz hâlâ gülüyordu. «Seni sarı saçlı hayal etmeye ç alı şıyorum. Çok ahlâksız bir 
David Bowie'ye benzerdin sanırım.» 
Thad şerife baktı. «Sence bu komik mi? Bence de ğil.» 
Alan gülümsedi. « Şey...» 
«Neyse, neyse... Belki bu adam sarı bir peruktan ba şka süslü ke şler giymi ş ve 
güneş gözlü ğü de takmı ştı.» 
Şerif, «Katil Bayan Arsenault'un 1 Mayısta gece yarı sından sonra biri çeyrek 
geçe Homer'ın kamyonetine binerken gördü ğü adamsa, o zaman durum de ği şir,» dedi. 
Thad öne do ğru e ğildi. «Adam bana benziyor muymu ş?» 
«Kadın fazla bir şey söyleyemedi. Sadece adamın arkasında takım elbis e 
oldu ğundan söz etti. Bugün, ne olur ne olmaz diye, yardı mcım Norris 
Ridgewick'ten Bayan Arsenault'a senin bir foto ğrafını göstermesini söyledim. 
Kadın, 'Yabancının o oldu ğunu sanmıyorum,' demi ş. 'Ama kesin bir şey de 
söyleyemem. Homer'ın kamyonetine binen adam daha ir iyarıydı sanırım.'» Pangborn 
bir an durdu, sonra da alayla ekledi. «Bu kadın iht iyatı elden 
bırakmayanlardan.» 
«Foto ğrafa bakıp boy ve bos farkını anlayabilmi ş mi?» Liz' in sesinden buna pek 
inanmadı ğı belliydi. 
Alan, «Thad'ı yazları kentte görmü ş,» diye açıkladı. «Ve dedi ğim gibi, kesin 
konu şamayacağını da söylemi ş.» 
Liz ba şını salladı. «Kocamı tabii tanıyor! Đkimizi de hatta. O çiftlikten her 
zaman taze sebze satın alıyoruz. Ne aptalım! Affede rsin!» 
«Özür dilenecek bir şey yok.» Alan birasını bitirdi. «Her neyse... Böyle ce son 
noktaya gelmi ş oluyorum... Ya da son ayrıntıya. Artık nasıl tanım larsanız... 
Aslında bunun olayla bir ili şkisi oldu ğunu sanmıyorum. Ama bazı ayrıntıları 
incelemenin bir zararı da dokunmaz. Kaç numara ayak kabı giyiyorsun, Thad?» 
Yazar karısına baktı. Liz omzunu silkti. «Ayaklarım  bir seksen iki boyundaki bir 
erkek için bir hayli küçük sanırım. Kırk be ş numara ayakkabı giyiyorum. Ama 
bazen bundan biraz küçük ya da büyü ğü de oluyor...» 
Pangborn, «Bize bildirilen ayak izleri bundan daha büyük sanırım,» dedi. 
«Aslında ayak izlerinin bu cinayetlerle bir ili şkisi olmadı ğından eminim. Zaten 
insan isterse daha büyük ayak izleri de bırakabilir . Ayaklarına çok büyük gelen 
ayakkabıların burunlarına gazete parçaları tıktı mı , tamam.» 
Thad, «Sözünü etti ğin ayak izleri nerede?» dedi. 



Şerif ba şını salladı. «Bu önemli de ğil. Onların foto ğraflarını bile çekmedik. 
Cinayetlerle ilgili her ayrıntıyı açıkladım sanırım , Thad. Senin parmak izlerin. 
Senin kan grubun. Senin içti ğin marka sigara...» 
Liz, «Ama o artık...» diyecek oldu. 
Alan kadını yatı ştırmak ister gibi elini kaldırdı. «Senin eskiden iç ti ğin marka 
sigaralar. Herhalde bütün bunları size açıkladı ğım için delilik ediyorum. 
Đçimden bir ses öyle oldu ğunu söylüyor. Ama madem bu noktaya geldik iki-üç a ğacı 
inceleyece ğiz diye koca ormana aldırı ş etmemek saçma olur. Bu olaylarla ba şka 
bakımlardan da ili şkin var, Thad. Resmen hem Ludlow, hem de Castle Roc k'ta 
oturuyorsun. Đki yerde de vergi ödüyorsun. Homer Gamache'i iyi ta nıyordun. O 
senin için... bazı i şler yapardı, demem do ğru mu olur?» 
Liz, «Evet,» dedi. «Biz evi aldı ğımız yıl Homer bekçili ği bıraktı. Kendini 
emekliye ayırdı. Şimdi bu i şi Dave Phillips'le Charlie Fortin sırayla 
yapıyorlar. Ama Homer arada sırada eviyle ilgilenme kten de ho şlanıyordu.» 
«Homer'i Bayan Arsenault'un gördü ğü otostopçu öldürdüyse... o zaman ortaya bir 
sorun çıkıyor. Otostopçu Homer'i neden öldürdü? Onu  arabasına alacak kadar aptal 
ya da sarho ş olan ilk şoför o oldu ğu için mi? Yoksa Homer Gamache'ın Thad 
Beaumont'u tanıması yüzünden mi?» 
Liz, «Katil Homer'ın gelece ğini nereden bilebilirdi?» diye sordu. 
«Çünkü Homer'in bowling oynamaya gitti ği geceydi. Ve Homer her zaman alı ştı ğı 
şeyleri yapar... yapardı. Ya şlı bir at gibiydi, Liz. Ahırına hep aynı yoldan 
dönerdi.» 
Thad atıldı. «O halde şöyle dü şünebiliriz: Homer otostopçuyu sarho ş oldu ğu 
değil, onu tanıdı ğı için kamyonetine aldı. Homer'i öldürmek isteyen b ir yabancı 
otostopçu rolünü denemezdi bile. Bu planın pek ba şarıya eri şmeyeceğini 
düşünürdü.» 
«Haklısın.» 
«Thad... Polis Homer'in yoldakinin Thad oldu ğunu gördü ğü için arabasını 
durdurdu ğunu dü şünüyor... Öyle de ğil mi?» Liz'in sesi titriyordu. 
«Evet.» Thad e ğilerek karısının elini tuttu. «Bu yolu benim gibi b irinin... 
Homer'i tanıyan bir insanın deneyebilece ğini dü şündüler. Herhalde takım elbise 
bile bu i şe uyuyor. Gece yarısı saat birde kır yolunda cinaye t i şlemeyi 
planlayan zarif bir yazar nasıl giyinir? O güzel tü vit elbisesini seçer tabii... 
Ceketinin dirsek yerlerinde kahverengi süet yamalar  olan takımı. Bütün Đngiliz 
polisiye romanlarında kılı ğın böyle olmasında ısrar edilir.» Şerife baktı. «Çok 
garip de ğil mi? Bütün bu olay?» 
Alan ba şını salladı. «Evet, çok garip. Bayan Arsenault otos topçunun yolun kar şı 
tarafına geçmeye hazırlandı ğını sanıyor. O sırada Homer çıkagelmi ş. Ama 
Washington'daki genci de tanıyorsun. Clawson'u yani . Bundan da Homer'in sarho ş 
değil, öyle bir insan oldu ğu için öldürüldü ğü anla şılıyor. Onun için şimdi 
Frederick Clawson'dan söz edelim, Thad. Bana onu an lat.» 
Karı koca bakı ştılar. 
Thad, «Bence karım bu i şi benden daha çabuk yapar,» dedi. «Her şeyi güzelce 
özetler. Daha da az küfreder sanırım.» 
Liz k,ocasına baktı. «Bunu yapmamı istedi ğinden emin misin?» 
Thad, «Evet,» der gibi ba şını salladı, üz önce a ğır a ğır konu şmaya ba şladı, 
sonra hızlandı. Alan Pangborn not defterini çıkarar ak bir şeyler karalamaya 
başladı. 
  
Dokuz 
 
Sürüngenci ğin Saldırısı 
 
Liz söze, «Ona Sürüngencik adını taktım,» diye ba şladı. 
«Öldü ğü için üzülüyorum... Ama yine de böyle biriydi. Huk uki ö ğrenimi 
görüyordu... Thad, bebekler mızıklanıyorlar. Onlara  gece mamalarını verir misin? 
Ben de bir bira daha istiyorum. Lütfen.» 
Thad karısına bira verdikten sonra biberonları ısıt mak içini mutfa ğa gitti. 
Serçeler yine uçuyorlar, diye dü şünerek alnındaki yara izini ovu şturdu. 
Kahretsin! Bunun ne anlama geldi ğini bilseydim... 



Liz konu şmasını sürdürdü. «Hikâyenin önemli bir bölümünü son unda Clawson'un 
kendisinden ö ğrendik. Tabii onun görü ş açısı biraz çarpıktı. Sonunda Thad'ın 
Stark adıyla yazdı ğı romanları basan Darwin Yayınevinden aldı ğımız bilgiyle daha 
dengeli bir hikâye olu şturabildik. Bu bakımdan Rick Cawley'nin topladı ğı 
bilginin de yararı oldu.» 
Alan, «Rick Cowley kim?» diye sordu. 
«Tad'ın menajeri. Hem de Stark'ın.» 
«Peki Clawson, yani senin Sürüngencik ne istiyordu? » 
Liz alayla, «Para,» dedi. 
Mutfaktan bu sözleri duyan Thad, Liz'in söyledikler i do ğru, diye dü şündü. Ama 
aynı zamanda da yanlı ş. Clawson paradan çok ba şka şeyler istiyordu. 
Liz sanki onun aklından geçenleri sezmi ş gibi bekledi. « Đstedi ği sadece para 
değildi. Aslında en önemlisinin para oldu ğundan bile emin de ğilim. Cowley, 
George Stark'ın asıl kimli ğini ortaya çıkaran ki şi olarak tanınmayı istiyordu.» 
Thad birdenbire yıllardan beri ilk defa sigara iste di ğini farkederek ürperdi. 
Liz, «Clawson birçok kez uygun zamanda uygun yere g itmi şti,» dedi. «Yalnız hukuk 
öğrencisi de ğildi, aynı zamanda bir kitapçıda çalı şıyordu. Ayrıca George 
Stark'ın en ate şli hayranlarındandı. Belki de ülkedeki Thad Beaumon t'un iki 
romanını okumu ş olan tek George Stark hayranıydı.» 
Yazar mutfakta biraz da ek şi ek şi güldü. 
Liz sözlerine devam etti. «Bence Clawson ku şkularından müthi ş bir dram yaratmak 
niyetindeydi. Stark'ın gerçekten Beaumont oldu ğuna karar verir vermez Darwin 
Yayınevine telefon etti.» 
«Stark'ın kitaplarını yayınlayan şirkete yani.» 
«Evet. Stark romanlarının editörü olan Ellie Golden 'a telefon etti. Ve ona açık 
açık o soruyu sordu. 'Lütfen bana George Stark'ın a slında Thaddeus Beaumont olup 
olmadı ğını söyler misiniz?' Ellie, 'Bu pek gülünç bir dü şünce,' dedi. Clawson o 
zaman Stark romanlarının arka kapa ğındaki yazarın foto ğrafından söz etti. O 
resimdeki adamın adresini istiyordu. Ellie, yazarla rın adreslerini 
veremeyeceklerini söyledi. Clawson o zaman, 'Ben St ark'ın adresini istemiyorum 
ki,' dedi. 'Bana gereken resimdeki adamın adresi. Y ani Stark rolündeki ki şinin.' 
Ellie, 'Saçmalamayın,' diye cevap verdi. 'Resimdeki  adam Stark.'» 
Alan, «Bu olaydan önce yayınevi, George Stark'ın ta kma bir ad oldu ğundan hiç söz 
etmemi ş miydi?» diye sordu. Bu noktayı gerçekten merak ett i ği anla şılıyordu. 
«Yani yayınevi i şin ba şından beri Stark gerçekten varmı ş gibi bir tavır mı 
takındı?» 
«Ah, evet, Thad bu konuda ısrar etti.» 
Yazar mutfakta, ah evet, dedi kendi kendine. Thad ı srar etti. Şimdi Thad geriye 
bakıyor da neden ısrar etti ğini anlayamıyor. Ama Thad gerçekten de ısrar etti.. . 
Elinde biberonlarla oturma odasına dönerek ikizlere  mamalarını verdi. Sonra da 
yerine oturdu. 
Liz, «Her neyse...» diye devam etti. «Clawson ba şka sorular da sormak istiyordu. 
Ama Ellie ona yüz vermedi. Clawson'a Rick Cowley'i aramasını söyleyerek telefonu 
kapattı. Bizim Sürüngencik de o zaman Rick'in büros unu aradı ve kar şısına Miriam 
çıktı. Miriam, Rick'in eski karısı, aynı zamanda da  i ş orta ğı. Bu durum biraz 
acayip ama yine de iyi geçiniyorlar. 
«Clawson, Miriam'a da aynı şeyi sordu. 'George Stark aslında Thaddeus Beaumont 
mu?' Miriam'ın anlattı ğına göre, o zaman o, 'Ah, evet,' diye cevap verdi. 'Ben 
de eski Cumhurba şkanı James Madison'un karısı Doliey'im. James'den b oşandım. 
Thad da şimdi Liz'i bo şuyor. Ve biz ikimiz baharda evlenece ğiz.' Telefonu 
kapatarak Rick'in odasına ko ştu ve ona Washington'da birinin Thad'ın gizli 
kimli ğini ö ğrenmeye çalı ştı ğını haber verdi. Ondan sonra Clawson sık sık 
Cowley'in bürosunu aradı ama eline bir şey geçmedi. Her seferinde telefonu 
suratına kapattılar.» Liz birasından bir yudum aldı . «Ama Clowson yılmadı. Bence 
gerçek Sürüngencikler hiç bir zaman vazgeçmiyorlar.  Delikanlı nazik nazik rica 
etmenin bir i şe yaramayaca ğına karar verdi.» 
Alan ö ğrenmek istedi. «Thad'ı aramadı mı?» 
«Hayır. Bir kere bile aramadı.» 
Thad o zaman ilk kez hikâyeye katkıda bulundu. «Tel efon numaralarımız rehberde 
yok, Alan. Ama burada, Ludlow'daki numaramız fakült e rehberinde yazılı. Olması 
gerekli. Ben ö ğretmenim ve fikir vermem gereken ö ğrencilerim var.» 



Alan şaşırmı ştı. «Clawson do ğrudan do ğruya gerçe ğin kayna ğına ba şvurmadı, öyle 
mi?» 
Liz, «Daha sonra... mektup yazdı,» diye açıkladı. « Ama bu çok sonra oldu. Devam 
edeyim mi?» 
Şerif, «Lütfen.» dedi. «Bu tek ba şına bile ilginç bir hikâye.» 
Liz, «Eh,» dedi. «Bizim Sürüngenci ğin ba şından beri şüphelendi ği şeyin gerçek 
oldu ğunu ö ğrenmesi üç haftasını aldı. Ve bu u ğurda belki de be ş yüz dolardan 
daha az bir para harcadı. 
«1886 yazıyla 1987 yazı arasında Darwin Yayınevinde n ayrılmı ş olan altı ki şinin 
izini bulabildi. Đçlerinden biri her şeyi biliyor ve açıklamak için 
sabırsızlanıyordu. Ellie Golden suçlunun 1985-1986' da sekiz ay ba şmuhasebecinin 
sekreterli ğini yapan kız oldu ğundan hemen hemen emin. Ellie onu, 'Vassar'dan 
sümüklü bir sürtük,' diye tanımlıyor.» 
Alan güldü. 
Liz devam etti. «Thad da suçlunun o kız oldu ğuna inanıyor. Çünkü Clowson silah 
olarak George Stark'ın aldı ğı telif ücretleriyle ilgili belgelerin 
fotokopilerini kullandı. Onlar Rolan Burrets'in bür osunda alınmı şlardı.» 
Thad, «Ba şmuhasebecinin yani,» diye izah etti. Sonra bebekler e baktı. Đkizler az 
sonra birarada uykuya dalacaklardı. Her şeyi birlikte yapıyorlar, diye dü şündü. 
Bebeklerin uykusu geldi ve serçeler yine uçu şuyorlar. Alnındaki yara izine 
dokundu. 
«Fotokopilerde Thad'ın adı yoktu. Ama belgelerdeki adres Clawson'a istediklerini 
açıkladı. 'George Stark. P.K. No. 1642, Brewer, Mai ne.' Stark'ın sözde ya şadı ğı 
Missisippi'den çok uzaktaydı bu yer. Sürüngencik bi r haritaya bakar bakmaz 
Brewer'in hemen güneyinde Ludlow adlı bir kent oldu ğunu görecekti. Ve orada çok 
ünlü olmamakla birlikte be ğenilen bir yazarın ya şadı ğını biliyordu. Thaddeus 
Beaumont'un. Ah, ne rastlantıydı...» 
«Thad da, ben de Clowson'u hiç görmedik. Ama o koca mı gördü. Thad'a telif ücreti 
gönderilece ği zaman Sürüngencik buraya uçtu. Geceleri bir oteld e kalıyor. 
Gündüzleri postaneyi göz hapsine alıyordu. Thad'a d aha sonra yazdı ğı mektubunda 
böyle diyordu. 'Postaneyi göz hapsine aldım.' 'Star k' dördüncü gün de çekini 
almak için gelmeseydi, Clawson pılısını pırtısını t oplayarak gidecekti. Ama 
herhalde olay orada sona ermeyecekti. Gerçek bir Sü rüngencik di şini sana geçirdi 
mi, iri bir et parçası koparmadıkça yakanı bırakmaz .» 
Thad, «Ya da sen onun di şlerini dökmedikçe,» diye homurdandı. Şerifin ka şlarını 
kaldırarak kendisine do ğru döndü ğünü görünce yüzünü buru şturdu. Kötü sözcükler 
seçmi şti. Biri Liz' in Sürüngenci ğine böyle yapmı ştı... Hattâ belki de daha kötü 
şeyler. 
Liz, «Ama i ş bu kadar uzamadı.» dedi. «Clowson üçüncü gün posta nenin 
kar şısındaki bankta otururken, Thad'ın arabayla geldi ğini gördü.» Liz birasından 
bir yudum alarak üst duda ğındaki köpükleri sildi. Elini indirdi ğinde 
gülümsüyordu. « Đşte simdi en sevdi ğim bölüme geldik. Clawson'un bir foto ğraf 
makinesi vardı. Avucuna sı ğacak kadar küçük bir şey.» Ba şını sallayarak kıkır 
kıkır güldü. «Sürüngencik mektubunda foto ğraf makinesini casuslar için gerekli 
araç ve gereçler satan bir ma ğazanın katalogunda buldu ğunu açıkladı. 
«Her neyse... Clawson i şe yarayacak altı kadar foto ğraf çekmeyi ba şardı. Birer 
sanat eseri de ğillerdi, ama resimdeki adamı te şhis edebiliyor, ne yaptı ğını da 
görüyordun. Thad posta kutusuna yakla şırken... Thad anahtarını 1S42 numaralı 
posta kutusunun kilidine sokarken. Kutudan bir zarf  alırken.» 
Alan, «Clawson size bunların kopyalarını mı yolladı ?» diye sordu. Bu olay buram 
buram şantaj kokuyordu. 
«Ah, evet. Sonuncu resmi büyüttürmü ştü. Zarfın kö şesindeki adresin bir bölümü 
okunabiliyordu: DARWIN YAYI — Clawson foto ğrafları bastırdı, sonra Washington'a 
uçtu. Birkaç gün sonra da bize mektup yazdı. Harika  bir mektuptu bu. Açıkça bir 
şey söylemiyor ama bizi gizli kapaklı bir biçimde te hdit ediyordu.» 
Thad atıldı. «O hukuk ö ğrencisiydi.» 
Liz, «Evet,» diyerek ba şını salladı. «Clawson'un ne kadar ileri gidebilece ğini 
bildi ği belliydi. Thad, sana mektubu getirir. Ama ben baz ı bölümleri 
tekrarlayabilirim. Sürüngencik mektubuna Thad'ın 'b ölünmü ş kafası' diye 
tanımladı ğı şeye kar şı duydu ğu hayranlı ğı anlatarak ba şlıyordu. Ö ğrendiklerini 
anlatıyor, bu i şi nasıl ba şardı ğını açıklıyor, ondan sonra da gerçek amacına 



geliyordu. Bize kancayı açıkça göstermemeye dikkat etmekteydi. Ama kanca yine de 
vardı. 'Ben de yazar olmak istiyorum,' diyordu. 'Am a yazı yazmak için fazla 
zaman bulamıyorum. Derslerim çok yo ğun. Okul masraflarını ödeyebilmek için bir 
kitapçıda çalı şıyorum. Size yazılarımdan bazılarını göstermek isti yorum. 
Yetene ğim oldu ğuna karar verirseniz belki bana yardım etmeyi dü şünürsünüz. Bir 
'yardım paketi' hazırlamayı.»  
Pangborn şaşkın şaşkın, «Bir yardım paketi,» diye tekrarladı. «Son zam anlarda, 
bu ad mı veriliyor?» 
Thad ba şını arkaya atarak güldü. 
«Hiç olmazsa Clawson böyle tanımlıyordu. Mektubun s onunu ezberden 
tekrarlayabilirim sanırım. 'Mektubu ilk okudunuz za man bunun çok küstahça bir 
istek oldu ğunu dü şünece ğinizi biliyorum. Ama çalı şmalarımı inceledi ğinizde böyle 
bir anla şmanın iki taraf için de avantajlı olabilece ğini anlayaca ğınızdan 
eminim.' Thad'la bir süre öfkeyle söylenip durduk. Sonra güldü. Arkasından yine 
küfrettik.» 
Thad, «Evet,» dedi. «Gülmemizi bilmem ama söylendi ğimizi unutmadım.» 
«Sonunda sorunu tartı ştık. Hemen hemen gece yarısına kadar konu ştuk. Clawson'un 
mektubuyla foto ğrafların ne anlama geldiklerini hemen anlamı ştık, Thad'ın öfkesi 
geçtikten sonra...» 
Thad lafa karı ştı. «Benim öfkem hâlâ geçmedi. Ve o delikanlı da öl dü.» 
«Neyse... Ba ğırıp ça ğırmamız sona erdi ği zaman Thad hemen hemen rahatlamı ş 
gibiydi. Bir süreden beri Stark'tan vazgeçmek istiy ordu. Kendi adıyla 
yayınlanacak ciddi bir eserin üzerinde çalı şmaya ba şlamı ştı bile. Bu çalı şmayı 
hâlâ sürdürüyor. Altın Köpek adında bir roman. Đlk iki yüz sayfayı okudum. 
George Stark adıyla yazdı ğı son birkaç romandan çok daha üstün. Böylece Thad 
sonunda kararını verdi...» 
Yazar, «Biz karar verdik,» diye düzeltti. 
«Pekâlâ. Clawson olayının aslında iyi bir şey oldu ğuna karar verdik. Böylece 
düşünülen bir şey daha çabuk olacaktı. Thad'ın tek korkusu Rick Co wley'in bu 
fikri be ğenmemesi olasılı ğıydı. Çünkü Stark menajere Thad'dan daha fazla para  
kazandırıyordu. Ama do ğrusu, Rick bu konuda çok iyi davrandı. Hatta, 'Bu b ir 
reklam aracı olabilir,' dedi. 'Stark'la Thad'ın esk i romanlarının yeniden 
satılmalarını sa ğlayabilir... Tabii bu yeni kitap tamamlandı ğı zaman onun 
bakımından da yararlı olabilir.» 
«Ve böylece sırrı okuyuculara açıkladınız?» 
Liz, «Evet,» dedi. «Önce Maine'de AP bürosuna, sonr a Publisher's Weekly'e. Ama 
ülkedeki bütün ajanslar bu haberi geçtiler. Ne de o lsa Stark romanları 'En çok 
satan kitaplar' listelerine girmi ş olan bir yazardı. Aslinde öyle birinin 
varolmadı ğı arka sayfalarda yer dolduracak ilginç bir haberdi . Sonra People 
dergisi bizi aradı. 
«Frederick Clawson'dan bir mektup daha aldık, öfkel i, şikâyet dolu bir mektup. 
Clawson bu mektubunda ne kadar kötü, hain ve nankör  oldu ğumuzdan söz ediyordu. 
Kendisini böyle dı şlamaya hakkımız olmadı ğını dü şünüyordu. O kadar çalı şıp 
çabalamı ştı. Thad ise sadece birkaç kitap yazmı ştı. Bu mektuptan sonra 
Sürüngenci ğin sesi sedası bir daha çıkmadı.» 
Thad, «Artık hiç çıkmayacak,» dedi. 
Alan, «Öyle,» diye mırıldandı. «Biri onun sesini ke sti... Arada büyük bir fark 
var.» 
Yine bir sessizlik oldu. Kısa ama çok sıkıntılı bir  sessizlik. 
Alan birkaç dakika dü şündü. Sonra ba şını kaldırarak, «Pekâlâ,» dedi. «Neden? 
Niçin biri bu olay yüzünden cinayet i şlemeye kalkı şsın? Özellikle sır 
açıklandıktan sonra? Bir takma ad yüzünden? Özür di lerim, Thad, ama bu, gizli 
bir dosya ya da önemli bir askeri sırla ilgili de ğil.» 
Yazar, «Özür dileyecek bir şey yok,» diye cevap verdi. «Aslında ben de seninle 
aynı fikirdeyim.» 
Liz, «Stark'ın pek çok hayranı vardı,» diye açıklad ı. « Đçlerinden bazıları 
Thad'ın Stark adıyla ba şka roman yazmayaca ğını ö ğrendikleri zaman öfkelendiler. 
People'da çıkan yazıdan sonra dergiye tazı mektupla r yazdılar. Thad'a da. Hatta 
bir kadın, 'Alexis Machine emeklilikten vazgeçip Th ad Beaumont'un icabına 
baksın,' diyordu.» 
«Alexis Machine de kim?» Şerif yine not defterini çıkarmı ştı. 



Thad güldü. «Heyecanlanma, şerif. Machine, George Stark'ın yazdı ğı iki romanın 
kahramanı. Birinci ve sonuncunun.» 
Liz, «Belki de Clawson'un bir arkada şı vardı,» dedi, «Tabii Sürüngenciklerin 
arkada şları olabilirse. O da Stark'ın çok ate şli hayranlarındandı. Belki de 
sırrın açıklamasına Clawson'un neden oldu ğunu anlamı ştı. Artık Stark romanları 
yayınlanmayaca ğını ö ğrendi ği zaman adeta çıldırdı. Bu pekâlâ olabilir.» 
Thad, «Bu adam bana bu kadar bayılıyorsa, neden cin ayeti benim üzerime yıkmaya 
çalı ştı?» diye sordu. 
Karısı heyecanla, «O sana bayılmıyor ki,» diye ceva p verdi. «Hayran oldu ğu 
Stark. Herhalde senden de Clawson kadar nefret ediy or. Sen Stark'ın ölmü ş 
olmasına üzülmedi ğini söyledin. Bu yeterli bir neden olabilir.» 
Pangborn, «Bunu kabul edemem,» dedi. «Parmak izleri ...» 
«Parmak izlerinin kopya edilemeyece ğini ya da şuraya buraya bırakılamayaca ğını 
söylüyorsun, Alan. Ama iki yerde de parmak izleri b ulunmu ş. O halde bunun bir 
yolu olmalı.» 
Thad kendi sesini duyarak şaşırdı. «Yanılıyorsun, Liz, E ğer öyle biri varsa o 
sadece Stark'ı sevmekle kalmıyor...» Kollarına bakt ı. Tüyleri diken diken 
olmu ştu. 
Alan, «Ee?» dedi. 
Thad ba şını kaldırarak şerifle karısına baktı. « Şunu hiç dü şündünüz mü? Belki de 
Homer Gamache'la Frederick Clawson'u öldüren adam k endisinin George Stark 
oldu ğunu sanıyor.» 
Alan Pangborn basamakta durarak, «Yine görü şürüz, Thad,» dedi. «Bir şey olursa 
sen de beni ara.» Basamaktan inerek bahçe yolunda i lerledi. Sonra da durakladı. 
«Bir şey daha var.» 
Thad gözlerini devirerek karısına baktı, «i şte olan oldu. Buru şuk trençkotlu 
Colombo yöntemi bu.» 
Şerif, «Öyle bir şey yok,» dedi. «Yalnız... katil Clawson'un apartman ının 
duvarına bir şey yazmı ştı.» Bir an duraksadıktan sonra özür dilermi ş gibi 
ekledi. «Katilin kanıyla yazmı ştı bunu, 'Serçeler yine uçuyorlar.' Sizce bir 
anlamı var mı?» 
Liz, «Hayır,» diye ba şını salladı. 
Thad de kısa bir an durakladıysa da sakin bir sesle , «Hayır,» dedi. 
Alan dikkatle ona baktı. «Bundan emin misin?» 
«Evet. Çok eminim.» 
Şerif içini çekti. «Bu sözlerin sizce bir anlamı ola mayacağını biliyordum. Ama 
yine de üzerinde durmaya de ğece ğini dü şündüm. Đyi geceler, Thad, Liz.» 
Karı koca kapıyı kapattılar. 
  
On 
 
O Gece Daha Sonra 
 
Thad'la Liz ikizleri yukarıya ta şıdılar, sonra yatmaya hazırladılar. Thad 
banyoda di şlerini fırçalarken birden titremeye ba şladı. Di ş fırçasını dü şürerek 
lavaboya a ğız dolusu köpük tükürdü. Yalpalayarak klozete do ğru gitti. 
Bacaklarının gücü kesilmi ş, sanki ikisi de birer tahta parçasına dönü şmüştü. Bir 
kez ö ğürdü ama bir şey çıkaramadı, sonra mide bulantısı hafiflemeye ba şladı. 
Arkasına döndü ğünde Liz kapıda durmu ş ona bakıyordu. Arkasında kısa mavi bir 
gecelik vardı. 
«Benden bazı şeyler gizlemeye ba şladın, Thad. Bu hiç de do ğru de ğil. Hiçbir 
zaman de ğildi.» 
Thad hı şırtılı hı şırtılı nefes aldı. Elleri hâlâ titriyordu. «Bunu ne  zaman 
anladın?»  
«Şerif bu gece tekrar geldi ğinden beri halin bir tuhaf. Ve Clawson'un 
duvarındaki yazıyla ilgili son soruyu sordu ğu zaman... alnında bir neon ı şı ğı 
yan saydı ancak bu kadar olurdu.» 
«Pangborn bir şey farketmedi.» 
«Şerif Pangborn seni benim kadar tanımıyor... Ama yin e de meraklandı. Bunu 
farketmediysen körsün demektir! Şerif bile sonunda bir şey oldu ğunu sezdi. Sana 
bakı şlarından anladım.» 



Liz'in dudakları hafifçe a şağıya do ğru büküldü. Bu mimik yüzündeki o eski 
çizgilerin belirginle şmesine neden oldu. Thad bu çizgileri ilk kez Boston 'daki 
kaza ve çocukların dü şmesinden sonra görmü ştü. Ve tam o sırada Thad da içkiyi 
fazla kaçırmaya ba şlamı ştı. Bütün bunlar... Liz'in geçirdi ği kaza, çocukların 
düşmesi, Stark adıyla yazdı ğı Machine'in Yöntemî'nin çılgınca ba şarısından sonra 
Mor Sis'in ele ştirmenlerce be ğenilmemesi ve parasal bir kazanç da sa ğlayamaması, 
birdenbire fazla içmeye ba şlaması, Thad'ın depresyon geçirmesine neden olmu ştu. 
Ve şimdi Liz ona eski günlerde oldu ğu gibi bakıyordu. Endi şe kötüydü ama 
güvensizlik daha da beterdi. 
Karısı sadece, «Bana yalan söylemenden nefret ediyo rum,» dedi. 
«Ben yalan söylemedim, Liz! Tanrı a şkına!» 
«Bazen insanlar hiç seslerini çıkarmayarak da yalar ı söylemi ş olurlar.» 
Thad, «Sana söyleyecektim zaten,» dedi. «Sadece uyg un bir yol bulmaya 
çalı şıyordum...» 
Liz, «Evet?» dedi. «Sesi sertti. Öfkelenmek üzere o ldu ğu anla şılıyordu. 
«Dinle... Neden bu kadar sinirlendi ğini anlayamıyorum, Liz.» 
Kadın öfkeyle ba ğırdı. «Çünkü korkuyorum!» Ama gözleri ya şarmı ştı. « Şeriften bir 
şeyleri sakladın. Ve benden de bir şeyler saklayıp saklamadı ğını dü şünüyorum. 
Yüzündeki o ifadeyi farketmeseydim...» 
«Ya?» Thad da kızmaya ba şlıyordu. «Nasıl bir ifadeydi bu? Neye benzettin?» 
Liz, «Suçluymu şun gibi duruyordun,» dedi. « Şi şeler devirmene ra ğmen herkese 
artık içkiyi bıraktı ğını söyledi ğin zaman da böyle bir tavır takınırdın. Sen...» 
Birden sustu. Thad onun kendi yüzünde nasıl bir anl am yakaladı ğını bilmiyordu. 
Bunu ö ğrenmek istedi ğinden de pek emin de ğildi. Liz üzülmü ştü. «Ba ğı şla. 
Haksızlık ettim.» 
Thad ifadesiz bir sesle, «Neden?» dedi. «Bu do ğruydu. Bir süre için.» Lavaboya 
giderek a ğzını çalkaladı. Kullandı ğı losyonun içinde alkol yoktu. Öksürük 
şurubunda da öyle. Thad son Stark romanını tamamladı ğından beri hiç içki 
içmiyordu. 
Liz usulca kocasının omzuna dokundu. «Thad... Öfkel endik. Bu ikimizi de 
yaralıyor. Ve ne terslik varsa onun da bir yararı o lmayacak. Sen kendisini 
George Stark sanan biri oldu ğunu söyledin. Bir psikotigin oldu ğunu. O 
tanıdı ğımız iki ki şiyi öldürdü. Onlardan biri Stark takma adıyla ilgil i gerçe ğin 
ortaya çıkmasından kısmen sorumluydu. O adamın dü şmanlarıyla ilgili listesinde 
adının ba şlarda oldu ğu senin de aklına geldi sanırım. Ama bütün bunlara ra ğmen 
bir şeyi yine de sakladın. Neydi o sözler?» 
Yazar, «Serçeler yine uçuyorlar,» dedi. 
«Evet. Bu sözlerin sence bir anlamı vardı. Nedir bu ?» 
Thad banyonun ı şı ğını söndürerek kolunu karısının omzuna attı. Gidip karyolaya 
uzandılar. 
Thad, «Ben on bir ya şındayken bir ameliyat geçirdim.» diye açıkladı. «Be ynimin 
ön bölümünden küçük bir tümör aldılar. Bunu biliyor sun.» 
«Evet.» Liz şaşkın şaşkın ona bakıyordu. 
«Sana beynimde tümör oldu ğu anla şılmadan önce ba ş a ğrıları çekti ğimi de 
anlattım. Öyle de ğil mi?» 
«Öyle.» 
Thad dalgın dalgın karısının kalçasını ok şamaya ba şladı. 
Liz'in biçimli uzun bacakları vardı. Gecelik de çok  kısaydı. «Peki, ya sesleri?» 
«Sesleri mi?» Kadının yüzünde hayret dolu bir ifade  belirdi. 
«Sana onlardan söz etmedi ğimden emindim... Anlayaca ğın, bana hiçbir zaman 
önemliymi ş gibi gelmedi. Her şey o kadar uzun yıllar önce oldu ki. Beyinlerinde 
tümör olanlar ço ğu zaman ba ş a ğrısı çekerler. Bazen kriz de geçirirler. Kimi kez 
ikisi birden olur. Ço ğunlukla bu arazların da kendi arazları vardır. Bunl arı 
'duyusal haberciler' diye tanımlıyorlar. Bunlardan en fazla görüleni kokuyla 
ilgili. Kalem tala şı, taze kesilmi ş so ğan, küflenmi ş meyva kokusu. Benim 
'duyusal habercim'se sesle ilgiliydi. Ku ş sesleriyle. Daha da açıkçası 
serçelerle.» Thad karısının şok geçirdi ğini farketti. Onun yüzündeki ifadeyi 
görmek istemedi ği için do ğrulup oturdu, Liz'in elini tuttu. «Haydi gel.» 
«Thad... Nereye gidiyoruz?» 
«Çalı şma odama. Sana bir şey göstermek istiyorum.» 



Thad'ın çalı şma odasında me şe a ğacından yapılmı ş çok büyük bir yazı masası 
vardı. Altın Köpek romanının tasla ğını alıp karısına uzattı. 
«Pangborn gelmeden önce bununla ilgileniyordum. Son ra o sesi duydum. Serçelerin 
cıvıltılarını. Bugün ikinci kez oluyordu. Ama bu se fer sesler daha yüksekti. 
Üstteki sayfada yazılı olanı görüyor musun?» 
Liz o cümleye uzun bir süre baktı. Yüzü bembeyaz ke silmi ş, birbirine bastırdı ğı 
dudakları kül rengi bir çizgiye dönü şmüştü. «Aynı,» diye fısıldadı. «Aynı. Ah 
Thad nedir bu? Bu cümleyi Pangborn gelmeden önce ya zmı şsın.» Bu gerçe ği 
kavramakta zorluk çekiyormu ş gibiydi. «Önce.» 
«Öyle.» 
«Bu ne anlama geliyor?» Liz tela ş ve heyecanla kocasına bakıyordu. Parlak ı şı ğa 
ra ğmen gözbebekleri iyice irile şmişti. 
«Bilmiyorum... Senin bir fikrin olabilece ğini dü şündüm.» 
Liz ba şını sallayarak kâ ğıtları masaya bıraktı. Sonra sanki pis bir şeye 
dokunmuş gibi ovucunu geceli ğinin kısa ete ğine sürdü. Ne yaptı ğının farkında 
değilmi ş gibiydi. 
Thad, « Şimdi bu olayı neden sakladı ğımı anladın mı?» diye sordu. 
«Evet... Sanırım.» 
«Şerif bu duruma ne derdi?» 
«Bil...bilmiyorum.» Kadın şoktan kurtulmak için çabalıyor-du. « Şerif ne derdi, 
bilmiyorum, Thad.» 
«Ben de öyle. Hiç olmazsa cinayet i şlenece ğini önceden, bildi ğimi dü şünürdü. 
Hatta belki de bu gece o buradan ayrıldıktan sonra buraya çıkıp o satırı 
karalayıverdi ğimi sanırdı. Ama bu olayın içyüzünü anlayıncaya kad ar şerife bu 
cümleden söz etmememi hatalı buluyorsan açıkça söyl e. O zaman Castle Rock'taki 
Şerif Bürosuna telefon eder ve ona haber bırakırız.»  
Liz ba şını salladı. «"Bilmiyorum... Televizyondaki söyle şi programlarında... 
psi şik ba ğlantılarla ilgili şeylerden söz ediyorlar.» 
«Onlara inanıyor musun?» 
«Bu konuyu pek dü şünmedim... Dü şünmem için bir neden yoktu. Ama galiba artık 
var.» Elini uzatarak o cümlenin yazılı oldu ğu kâ ğıdı aldı. «Bunu George'un 
kur şun kalemlerinden biriyle yazmı şsın.» 
Thad ters bir tavırla, «Elimin altında o vardı,» de di. Bir an dolma kalemini 
anımsadı. Sonra bunu dü şünmemeye çalı ştı. «Ve onlar George'un kalemleri 
değiller. Hiçbir zaman da onun olmadılar. O kalemler b enim. Stark'dan sanki ayrı 
bir ki şiymi ş gibi söz edilmesinden de sıkılmaya ba şladım.» 
«Ama bugün cinayet saatinde nerede oldu ğundan söz ederken George gibi konu ştun. 
Kitapların dı şında böyle bir şey yaptı ğına hiç tanık olmamı ştım. Yalnızca bir 
rastlantı mıydı?» 
Thad, «Tabii,» diyecekti. «Tabii bir rastlantı.» Am a sonra durakladı. 
«Bilmiyorum.» 
«Trans halinde miydin, Thad? Bu cümleyi yazdı ğın zaman transa mı geçmi ştin?» 
Thad istemeye istemeye cevap verdi. «Evet. Öyleydim  sanırım.» 
«Bütün olanlar bu kadar mı? Yoksa ba şka şeyler de var mı?» 
Thad isteksizce konu ştu. «Galiba bir şey daha söyledim. Ama tam 
hatırlayamıyorum.» 
Liz uzun bir süre kocasına baktı., Sonra Liz, «Hayd i,» dedi. «Artık yatalım.» 
«Uyuyabilece ğimizi sanıyor musun, Liz?» diye sordu. 
Kadın üzüntüyle gülümsedi. 
Ama Thad yirmi dakika sonra uykuya dalarken Liz'in sesiyle kendine geldi. 
«Doktora gitmelisin. Pazartesi günü.» 
Thad, «Ama bu kez ba şım a ğrımıyor ki,» diye itiraz etti. «Sadece ku şların 
cıvıltısını duydum. Bir de yazdı ğım o acayip şey.» Bir an durdu, sonra da umutla 
ekledi. «Bu bir rastlantı olamaz mı?» 
Liz, «Bilmiyorum,» dedi. «Ama ben rastlantılara pek  inanmam, Thad.» 
Nedense bu söz ikisine de çok komik geldi. Bebekler i uyandırmamak için usulca 
gülmeye ba şladılar. Böylece aralarındaki gerginlik de geçti. 
Liz sonra, «Yarın sana randevu alaca ğım,» dedi. 
Thad, «Hayır, ben alaca ğım,» diye cevap verdi. 
«Yaratıcılı ğın tuttu ğu için almayı unutmayacaksın ya?» 
«Hayır. Pazartesi sabahı ilk i ş bunu yapaca ğım. Gerçekten.» 



«Đyi öyleyse.» Liz içini çekti. «E ğer uyursam lanet olasıca bir mucize sayılır.» 
Ama beş dakika sonra düzenli soluk almaya ba şlamı ştı. Thad da ondan birkaç 
dakika sonra uykuya daldı. 
Ve yine o rüyayı gördü. 
Her şey sonlara kadar aynıydı. Ya da öyle gözüküyordu. S tark, Thad'ı bo ş evde 
dola ştırmakta, her zaman onun arkasında durmaktaydı. Tha d titrek bir sesle, deli 
gibi, «Burası benim evim,» diye ısrar etti ği zaman ona yanıldı ğını söylüyordu. 
Onun sa ğ omzunun gerisinden (yoksa sol omzu muydu? Ama hang isi oldu ğu önemli 
değildi), «Çok yanılıyorsun,» diyordu. «Bu evin sahibi  öldü. Bu evin sahibi 
demiryolunun sona erdi ği o masallara özgü yerde. Buradakiler oradan Son Ke nt 
diye söz ederler.» Thad'ın rüyasında her şey aynıydı. Ama arka hole çıktıkları 
zaman durum de ği şiyordu. Liz'in artık yalnız olmadı ğını görüyordu. Frederick 
Clawson da ona katılmı ştı. Çıplaktı. Sadece arkasına gülünç bir deri ceket  
giymi şti. Ve Liz gibi o da ölmü ştü. 
Stark, Thad'ın omzunun üzerinden dü şünceli dü şünceli, «Burada ihbarcılara böyle 
yaparlar,» diyordu. «Onları 'ahmak dolması'na dönü ştürürler. Artık onun icabına 
bakıldı. Teker teker hepsinin i şini görece ğim. Dikkatli davran da senin de 
icabına bakmak zorunda kalmayayım. Serçeler yine uç uyorlar, Thad. Bunu unutma. 
Serçeler uçuyorlar.» 
Sonra Thad ku şların evin dı şından gelen seslerini duyuyordu. Binlerce de ğil 
milyonlarca serçe vardı orada. Belki de milyarlarca . Ku şlar güne şin önünden 
uçarlarken etraf kapkaranlık kesiliyordu. 
Thad, «Göremiyorum!» diye haykırıyordu. George Star k arkasından fısıldıyordu, 
«Onlar yine uçuyorlar, ahbap. Bunu unutma, ve sakın  beni engellemeye kalkma.» 
Thad titreyerek uyandı. Bütün vücudu buz gibiydi. B u kez uzun süre uyuyamadı. 
Karanlıkta yatarak, ne gülünç, diye dü şündü. Rüyanın aklıma getirdi ği o şey çok 
gülünç... 
Her zaman Stark'la Alexis Machine'in birbirlerine b enzediklerini hayal etmi şti. 
Đkisi de uzun boylu ve geni ş omuzluydular. Đkisi de sarı şındı... Ama bu da 
aklına gelen şeyin gülünçlü ğünü etkilemiyor, bunu de ği ştiremiyordu. Takma adlar 
canlanıp insanları öldüremezlerdi. Bundan kahvaltıd a Liz'e söz edecekti. Đkisi 
de güleceklerdi. Şey... Belki de pek gülmeyeceklerdi ama hüzünle 
gülümseyeceklerdi. 
Thad tekrar uykuya dalarken, buna «William Wilson K ompleksim» adını verece ğim, 
diye aklından geçirdi. Ama sabah oldu ğu zaman rüyasından söz etmeye 
değmeyeceğini dü şündü. Ne var ki, saatler geçerken kafası tekrar tek rar bu 
konuya döndü. 
  
On Bir 
 
Son Kent 
 
Thad pazartesi sabahı erkenden, Liz daha dırdıra ba şlamadan Dr. Hume'dan randevu 
istedi. Aslında durumu önemsemiyordu. Ama Dr. Hume olayı ciddiye aldı. Çok 
ciddiye. Thad'a kafasının röntgen filmlerini aldırm asını emretti. Eksensel 
tomografi de istiyordu. Thad hastaneye gitti. Daha sonra Liz'e telefon ederek, 
«Ne oldu ğunu hafta sonuna do ğru açıklayacaklar,» diye haber verdi. «Ben şimdi 
üniversitedeki büroma gidiyorum.» 
Liz, « Şerif Pangborn'u arayacak mısın?» diye sordu. 
«Test sonuçlarını bekleyelim. Ondan sonra karar ver iriz.» 
Thad bürosunda sömestr sırasında masasında birikmi ş olan kâ ğıtları toplarken 
birdenbire ku şlar yine kafasının içinde, ötmeye ba şladılar. Önce birkaç serçe 
cıvıldadı. Sonra ona ba şkaları katıldı. Sonunda ses kulakları sa ğır edecek bir 
hal aldı. 
Beyaz bir gökyüzü... Thad şimdi ev ve telefon direklerinim siluetlerinin 
gölgeledi ği bembeyaz bir gökyüzünü görüyordu. Ve her taraf se rçe doluydu. Bütün 
damlara ve direklere tünemi ş, «grup ba şı»nın emrini bekliyorlardı. Sonra 
şiddetli rüzgârda dalgalanan binlerce çar şafın çıkardı ğı sese benzeyen bir 
gürültüyle havalanacaklardı. 
Thad körle şmiş gibi sendeleyerek ilerledi. Elyordamıyla koltu ğunu bularak çöktü. 
Serçeler. 



Serçeler ve baharın sonlarına özgü beyaz bir gökyüz ü. Farkına varmadan bir 
kâğıdı önüne çekerek yazmaya ba şladı. Ba şı boynunun üzerinde sa ğa sola 
sallanıyor, bo ş gözlerle tavana bakıyordu. Dolma kalem sanki kendi  kendine 
hareket ediyormu ş gibi kâ ğıdın üzerinde sa ğa sola, a şağı yukarı kayıyordu. 
Thad'ın kafasında serçeler New Jersey Eyaletinde, B ergenfield kentinin Ridgeway 
semtinde bir mart günü havalandılar ve bembeyaz gök yüzünü kara bir bulut gibi 
kapladılar. 
Thad az sonra kendine geldi, Đlk ku ş cıvıltısını duydu ğundan beri aradan be ş 
dakika bile geçmemi şti. Ter içindeydi ve sol bile ği zonkluyordu. Ama ba şı 
ağrımıyordu. Ba şını e ğdi ve masasındaki kâ ğıdı gördü. Üzerine karalanmı ş olan 
sözcüklere aptal aptal baktı. 
«ABLA KEDĐLER AHMAKLAR YĐNE UÇUYORLAR ABLA DAĐMA ABLACIK TELEFON APTALLAR ABLA 
ABLA SON KENT ABLA 
SONA ERDĐR KEDĐLER TELEFON ABLACIK BURADA 
KESĐKLER USTURA ABLA ABLA 
SERÇELER MĐR ABLA USTURA 
KEDĐLER ŞĐMDĐ VE DA ĐMA MĐR 
EŞYALAR ABLAC1K SERÇE . 
Thad, «Bunların hiç anlamı yok,» diye fısıldadı. Şakaklarını ovu şturarak ba ş 
ağrısının ba şlamasını ya da kâ ğıda karaladı ğı sözcüklerden bir anlam çıkmasını 
bekliyordu. 
Ama aslında ikisinin de olmasını istemiyordu. Ve ol madı .da. Kâ ğıttakiler 
tekrarlanan birtakım sözcüklerdi. Bunlardan bazılar ının Stark'la ilgili 
rüyasından kalma oldukları belliydi. Geri kalanları  ise birbirine ba ğlı olmayan 
saçmasapan sözlerdi. 
Ve Thad'ın ba şı da hiç a ğrımıyordu. 
Bu kez Liz'e bundan söz etmeyece ğim, diye dü şündü. Söz edersem ne olayım! Ve 
bunun tek nedeni korkmam de ğil. Evet, korkuyorum. Mesele basit: Her sır kötü 
değildir. Bazıları iyidir. Bazıları da gerekli sırlard ır. Ve bu seferki her 
ikisi de. 
«Biz buralılar bundan 'Ahmak Dolması' diye söz eder iz.» Thad homurdandı. «Biz de 
laf salatası diye!» 
«Burada, Son Kentte büyük demiryolu sona erer!» 
Thad sözcüklere basa basa, «Bunun hiçbir anlamı yok ,» dedi. Ve o gün 
üniversiteden âdeta kaçarcasına ayrıldı. 
  
On Đki 
 
Abla 
 
Miriam anahtarını dairesinin kapısındaki iri kilide  sokarken bir terslik 
oldu ğunu anladı. Çünkü kapı usulca aralandı. Kadın kapıd an uzakla şmaya çalı ştı 
ama geç kalmı ştı. Karanlıkların arasından bir el uzanarak Miriam' ı bile ğinden 
yakaladı. Kadın anahtarlarını koridordaki halının ü zerine dü şürdü. 
Miriam Cowley haykırmak için a ğzını açtı. Đriyarı sarı şın adam kapının hemen 
içerisinde duruyordu. Dört saat sabırla beklemi ş, ne sigara içmi şti, ne de 
kahve. Canı sigara istiyordu ama bu i şi bitirdikten sonra içecekti. Daha önce 
içerse bu kadının şüphelenmesine neden olabilirdi. Bu New York'lu çift  çalıların 
arasına sinmi ş çok küçük, vah şi hayvanlara benziyorlardı. E ğlendiklerini 
sandıkları sırada bile tehlikeyi sezinlemeye çalı şmaktaydılar. 
Sarı şın adam olanca gücüyle Miriam'ı içeri do ğru çekti. Kapı tahta gibi 
gözüküyordu ama tabii aslında madenden yapılmı ştı. Kadının yüzü kapının yanına 
çarptı. Duda ğı kesildi ve iki di şi, etleri hizasından kırıldı. Alt duda ğından 
kanlar akarak, yere damladı. Elmacık kemi ği kuru bir dal gibi çatırdadı. 
Miriam yarı baygın haldeydi. Dizleri büküldü. Sarı şın adam, onu bıraktı. Kadın 
koridorun halısının üzerine yı ğıldı. Katil kapıyı iyice açtı. Miriam'ı 
saçlarından yakalayarak içeriye çekti. Aynı anda ko ridorun dibinde bir kapının 
açıldı ğını duydu. 
Yüksek sesle, «Onu kırmadın ya, Miriam,» dedi. Sonr a da sesini incelterek bir 
kadın gibi konu ştu. «Sanmıyorum. Onu almama yardım eder misin?» Yin e normal ses 
tonuna döndü. «Tabii. Bir dakika.» 



Kapıyı kapatarak göz deli ğinden baktı. Koridorun di ğer tarafındaki bir kapının 
aralı ğında bembeyaz bir surat belirmi şti. Sonra kom şu geri çekildi ve kapı 
kapandı. 
Miriam kendine gelmeye ba şlıyor, inliyordu. Sarı şın adam elini cebine sokup bir 
ustura çıkardı, sallayarak açtı. Ustura oturma odas ında yaktı ğı tek lambanın 
sönük ı şı ğında parladı. 
Kadın gözlerini açtı. Sarı şın adam ona usturayı gösterdi. Miriam'ın gözleri 
bulanıkla şmıştı, sersem sersem bakıyordu. Ama usturayı görünce g özleri irile şti 
ve aklı da ba şına geldi. Islak kanlı a ğzı açıldı. 
Katil, «Sesini çıkarırsan seni do ğrarım, abla,» dedi. Miriam a ğzını kapattı. 
Sarı şın adam yine kadının saçlarını eline dolayarak onu oturma odasına 
sürükledi. Bu oda küçük ama güzeldi. Rahat bir yerd i. Duvarlara Fransız 
Emperyonistlerinin röprodüksiyonları asılmı ştı. Bir de üzerinde «KED ĐLER: ŞĐMDĐ 
VE DAĐMA» yazılı bir poster. Bir yanda bir kitaplık vardı . Bir rafına 
Beaumont'un kitapları konmu ştu, bir rafına da Stark'ın dört romanı. 
Beaumont'unkiler daha yüksek raftaydı. Sarı şın katil, iste bu yanlı ş, diye 
düşündü. Ama bu di şi köpe ğin dünyadan haberi yok. 
Kadının saçlarını bıraktı. « Şu kanepeye otur, abla. Şu uça.» 
Miriam yerinden kımıldamadı. «Lütfen...» diye fısıl dadı. Dudakları ve yana ğı 
şi şmeye ba şlamı ştı. Bu yüzden sözleri iyice anla şılmıyordu. « Đstedi ğini al. Her 
şeyi. Para şu 'wok'un içinde.» 
«Şu kanepeye otur. Şu uca.» Sarı şın adam bir eliyle kanepeyi i şaret ederken, 
di ğerindeki usturayı kadının suratına yakla ştırdı. 
Miriam tela şla kalkarak kanepenin ucuna büzüldü. Eliyle a ğzını sildi ve ovucuna 
bula şan kanlara gözlerine inanamıyormu ş gibi baktı. Sonra adama döndü. «Ne 
istiyorsun?» 
«Sadece birine telefon etmeni istiyorum, ablacık. H epsi bu kadar.» Uzanarak 
alıcıyı kaptı ve Miriam'a do ğru uzattı. Alıcı eski tipti ve oldukça a ğırdı. 
Katil, telefonu alırken kaslarının büzülmesinden ka dının da bunu dü şündüğünü 
anladı. Usulca gülümsedi. Ama sadece dudaklarıyla. Bu gülümsemenin sıcak bir 
yanı yoktu. 
«O şeyle kafamı yarabilece ğini dü şünüyorsun de ğil mi, abla?» diye sordu. «Sana 
bir şey söylememe izin ver. Bu mutlu bir dü şünce de ğil. Ve sen mutlu 
düşüncelerini unutan insanlara ne oldu ğunu biliyorsun. Öyle de ğil mi?» Kadın 
cevap vermeyince ekledi. «Onlar gökyüzünden a şağıya yuvarlanırlar. Bunu bir 
keresinde bir çizgi filmde gördüm. Onun için o alıc ıyı kuca ğına bırak ve tekrar 
o mutlu dü şünceyi yakalamaya çalı ş.» 
Miriam irile şmiş gözlerle ona baktı. Kanlar a ğır a ğır çenesinden akıyordu. Bir 
damla elbisesinin önüne dü ştü. 
«Eğer o kötü dü şünce kafanda tekrar belirirse gözlerinden hemen anl arım, abla. 
Kara gözlerin öyle de iri ki. O iri kara gözlerinde n birinin yana ğından a şağıya 
akmasını istemezsin, de ğil mi?» 
Miriam ba şını öyle hızla salladı ki, saçları havalandı, O sır ada güze! kara 
gözlerini katilin yüzünden hiç ayırmamı ştı. Sarı şın adam ani bir heyecan duydu. 
Bu kez gülümserken gözleri de buna katıldı. Ona kad ının vücudu biraz gev şemi ş 
gibi geldi. E ğilip, «Thad Beaumont'un numarasını çevirmeni istiyo rum.» 
Miriam ona baka kaldı. Geçirdi ği şok yüzünden gözleri ı şıl ısıldı. 
Sarı şın adam sabırla, «Beaumont,» dedi. « Şu yazar. Bu i şi yap abla. Zaman, 
Merkür'ün kanatlı ayakları gibi uçuyor.» 
Kadın usulca, «Defterim...» diye fısıldadı. Dudakla rı şi şti ği için ne dedi ği pek 
anla şılmıyordu. 
Katil, «Ne?» dedi. «Neden söz etti ğini anlayamadım. Do ğru konu ş, ablacık.» 
Miriam canı acıyarak, dikkatle kelimeyi tekrarladı.  «Defterim. Defter. Telefon 
defterim. Onun numarasını hatırlamıyorum.»! 
Ustura kadının yüzüne yakla ştı. Miriam bu ğday rengi yastıklara iyice dayanarak 
daha da büzüldü. Şi ş dudakları gerildi. Sarı şın adam usturayı çevirirken 
masadaki lambanın ı şı ğında pırıldadı. «Bana numara yapma, abla.» Şimdi yumu şak 
bir sesle, bir Güneyli gibi konu şuyordu. «Kar şında benim gibi biri varken böyle 
bir şeye hiç kalkı şmamalısın. Şimdi o köpe ğin numarasını çevir.» „ 
Gözyaşları Miriam'ın yanaklarından aktı. «Hatırlamıyorum, » diye inledi. 



Sarı şın adam Miriam'ı do ğramaya hazırlandı. Kadına kızdı ğı için de ğil. Ama böyle 
bir şeye izin verdi ğin art kar şısındaki ba şka bir oyuna kalkı şırdı. Sonra 
duraksayarak dü şündü. Belki de mü şterilerin numaraları gibi önemsiz şeyleri 
aklında tutmuyor, dedi kendi kendine. Beaumont/Star k gibi önemli 
müşterilerininkini bile. Çünkü şok geçiriyor. Kendi bürosunu aramasını söylersem 
bile aramayacak. Ama sözünü etti ğim Thad Beaumont, Rick Cowley de ğil. Onun için 
kadına yardım edebilirim.» 
Sonra Miriam'a baktı. «Pekâlâ. Tamam, abla. Sarsıld ın. Bunu anlıyorum. Bilmem 
bana inanacak mısın ama sana hak da veriyorum. Şansın var. Çünkü ben o numarayı 
biliyorum. Onu kendi numarammı ş gibi biliyorum, bile diyebiliriz. Şimdi ne 
yapaca ğız biliyor musun? Numarayı sen çevirmeyeceksin bile . Bir nedeni, burada 
numarayı do ğru dürüst çevirmen için yüzyıllarca beklemek niyeti nde olmamam, 
ikincisi ise seni anlamam. Simdi e ğilip numarayı kendim çevirece ğim. Bunun ne 
anlama geldi ğini biliyor musun?» 
Miriam Cowley, «Hayır,» der gibi ba şını salladı. Suratında irile şen gözleri 
yüzünden hiç yer kalmamı ş gibiydi. 
«Bu sana güvenece ğim anlamına geliyor. Ama sadece bu kadar. Daha fazl ası yok, 
abla. Dinliyor musun? Ne dedi ğimi anlıyor musun?» 
Miriam tela şla ba şını sallarken yine saçları uçu ştu. Sarı şın katil, Tanrım, diye 
düşündü. Gür saçlı kadınlara bayılıyorum. 
«Đyi. Đşte bu iyi, abla. Ben numarayı çevirirken gözlerini bu usturadan ayırma. 
Kafandaki mutlu dü şünceleri düzene sokmana yardımcı eder.» 
Eğilerek numaraları çevirmeye ba şladı. Miriam kuca ğında alıcı öyle oturuyordu. 
Kâh usturaya, kâh bu korkunç yabancının kaba hatlı yassı suratına bakıyordu. 
Sarı şın adam, «Onunla konu ş,» diye emretti. «Telefona karısı çıkarsa New 
York'tan Miriam oldu ğunu, kocasıyla konu şmak istedi ğini söyle. Biliyorum, 
dudakların şi şti, ama telefona kim çıkarsa çıksın dikkatli ol, ki m oldu ğunu 
anlamasını sa ğlayacak biçimde konu ş. Bunu benim için yap, abla. Yüzünün 
Picasso'nun tablolarından birine dönmesini istemiyo rsan benim için bu çabayı 
göster.» 
«Ne... Ne diyece ğim?» 
Kar şıda telefon çalıyordu. Telesekreterden duyuyorlardı . 
«Sert uygun bir şey bulursun, abla.» 
Bir çıtırdı oldu ve telefon kar şıdan açıldı. Sarı şın adam, Thad Beaumont, «Alo?» 
deyinceye kadar bekledi. Sonra da bir yılan hızıyla  ileri atıldı. Usturayla 
Miriam'ın sa ğ yana ğını yardı. Kanlar fı şkırmaya ba şlarken kadın bir çı ğlık attı. 
Thad haykırdı. «Alo? Alo? Kimsiniz? Kahretsin, sen misin?» 
Sarı şın adam, evet, benim, a şağılık köpek, diye dü şündü. Benim ben. Ve sen de 
bunu biliyorsun, öyle de ğil mi? 
Miriam'a «Ona kim oldu ğunu söyle,» diye ba ğırdı. «Bana da olanları anlat. Haydi! 
Bunu bana ikinci defa söyletme!» 
Thad hâlâ haykırıyordu. «Kimsin? Ne oluyor? Kimsin sen?» 
Miriam yine bir çı ğlık attı. Kanlar bu ğday rengi yastıkların üzerine sıçradı. 
Şimdi elbisesinin önündeki leke iyice yayılmı ş, büyümü ştü. 
«Dedi ğimi yap! Yoksa bu lanet olasıca şeyle kafanı keserim.» 
Miriam telefona, «Thad, burada bir adam var,» diye bağırdı. Can acısı ve duydu ğu 
dehşet yüzünden anla şılacak biçimde konu şuyordu. «Burada korkunç bir yaratık 
var. Thad, BURADA KORKUNÇ B ĐR...» 
Sarı şın adam kükredi. «ADINI SÖYLE!» Usturayı havada sal layarak kadının 
gözlerine iyice yakla ştırdı. Miriam inleyerek geriledi. 
«Kimsin? Ne...» 
Kadın bir çı ğlık attı. «Ben M ĐRĐAM'ım. AH THAD, BEN Đ TEKRAR DOĞRAMASINA ĐZĐN 
VERME! BU HAĐN YARATI ĞIN BEN Đ TEKRAR KESMESĐNE ĐZĐN...» 
George Stark usturayla telefonun birbirine dola şmış olan kordonunu kesti. 
Đyi oldu, diye dü şünüyordu. Tabii daha iyi olabilirdi. Bu kadınla yat mayı 
gerçekten istiyordum. Çoktandır böyle bir istek duy mamıştım. Bu kadını 
istiyordum. Ama bu i ş olamayacak. Fazla ba ğırdı. Yan dairelerdeki tav şanlar yine 
kapılardan kafalarını uzatmaya ba şlayacaklar.» 
Miriam hâlâ çı ğlıklar atıyordu. 
Kadının bütün mutlu dü şüncelerini unuttu ğu belliydi. 



Stark yine onu saçlarından yakaladı. Kafasını arkay a çekti. Miriam gözleri 
tavana dikili haykırırken gırtla ğını kesti. 
Odaya derin bir sessizlik çöktü. George Stark şefkatle, « Đşte oldu, abla,» 
diyerek usturayı kapattı ve cebine koydu. Sonra kan lı sol elini uzatıp Miriam'ın 
gözlerini kapattı. Şahdamarından hâlâ kanlar fı şkırdı ğı için birazı gömle ğinin 
manşetine bula ştı. Ama uygun olanın yapılması gerekirdi her zaman.  Ölen kadın 
oldu ğu zaman gözlerini kapatırdın. Çok kötü bir yaratık olsa bile yine de böyle 
yapardın. 
Ve Miriam olayın sadece küçük bir bölümüydü. Ama Ri ck Cowley ba şka tabii. 
Sonra dergiye o yazıyı yazan adam. 
Ve o foto ğrafları çeken di şi köpek. Özellikle o mezar ta şının resmini çeken 
kadın. Bir sürtük o ama öldürdükten sonra onun da g özlerini kapataca ğım. 
Bütün bu insanların icabına baktıktan sonra Thad'le  konu şma zamanı gelmi ş 
olacak. Aracı koymayaca ğım. Bu konu şmayı kar şı kar şıya yapaca ğız. Artık Thad'in 
aklını ba şına getirmenin zamanı geldi. Hepsini gebertti ğim zaman Thad da 
mantıklı davranmaya hazır olacak. E ğer olmazsa onu ikna etmenin yolları var. 
Ne de olsa karısı olan bir adam. Karısı da çok güze l. Âdeta hava ve karanlıklar 
kraliçesi. 
Thad'in çocukları da var. 
George Stark i şaret parma ğını Miriam'ın hâlâ fı şkıran sıcak kanına batırarak 
duvara kitap harfleriyle çabucak bir cümle yazdı. 
Sonra e ğilip Miriam'ı yana ğından öptü. « Đyi geceler, ablacık.» diyerek daireden 
çıktı. 
Kar şıki kom şu yine kapıdan bakıyordu. 
Üstüba şı kan içinde kalmı ş, uzun boylu sarı şın adamı görünce hemen içeri 
çekildi. Kapısını çarparak kapattı. 
George Stark koridorda asansöre giderken, akıllıca davrandı... Artık benim de 
hemen gitmem gerekiyor. Burada oyalanacak zamanım y ok. 
Bu gece halletmem gereken ba şka i şler var. 
  
On Üç 
 
Müthi ş Panik 
 
Thad birkaç dakika öyle müthi ş bir pani ğin etkisinde kaldı ki, hiçbir şey 
yapamadı. Bu durumun ne kadar sürdü ğünü hiçbir zaman bilemedi. Soluk almayı 
başarması bile şaşılacak bir şeydi aslında. 
Sonra birdenbire panikten kurtuldu ve inler gibi bi r soluk aldı. Kalbi gö ğsünde 
iki defa düzensizce, hızla çırpındı. Sonra da norma l ve düzenli bir ritimle 
çarpmasını sürdürdü... Ama hâlâ hızla atıyordu. Hem  de çok hızlı. 
O çı ğlık! Ah, Tanrım! O çı ğlık! 
Liz şimdi odada ko şuyordu. Thad karısının elinden telefonu kaptı ğını ancak onun, 
«Alo?» dedi ğini duydu ğu zaman anladı. «Kimsiniz?» Bu sözleri birkaç kez 
tekrarladı. Sonra u ğultuyu duyarak alıcıyı yerine bıraktı. 
Liz ona dönerken Thad da, «Miriam...» demeyi ba şardı. Miriam'dı... Çı ğlıklar 
atıyordu. 
Kitaplar dı şında kimseyi öldürmedim. 
Serçeler yine uçuyorlar. 
Biz burada onlardan «Ahmak Dolması» diye söz ederiz . 
Buralılar «Son Kent» derler buraya. 
Kuzeye çıkıyorlar, ahbap. Benim için bir kanıt uydu rmalısın, çünkü ben de kuzeye 
çıkıyorum. Biraz et kesece ğim. 
«Miriam mı? Çı ğlıklar mı atıyordu? Miriam Cowfey mi? Thad, neler o luyor?» 
Thad, «Bu onun i şi,» dedi. «Öyle oldu ğunu anladım. Hatta belki tâ ba şından. Ve 
bugün... ö ğleden sonra... tekrar oldu.» 
«Tekrar ne oldu?» Liz boynunun yanını ovu şturdu. «Yine geçici olarak bilincini 
mi kaybettin? Transa mı girdin?» 
Thad, « Đkisi de,» diye kar şılık verdi. «Yine önce serçeleri duydum. Kendimde 
değilken bir kâ ğıda delice şeyler karaladım. Sonra kâ ğıdı attım ama... orada 
onun da adı vardı, Liz. Miriam'ın adı da... ve...» Durakladı. Gözleri gitgide 
daha irile şiyordu. 



«Ne, Thad? Ne var?» Liz, kocasının kolunu yakalayar ak onu sarstı. «Ne var?» 
«Miriam'ın odasında bir poster var.» Thad'ın sesi s anki çok uzaklardan 
geliyordu. «Broadway'de oynayan Kediler müzikalinin  bir afi şi. Kediler: ŞĐMDĐ VE 
DAĐMA. Bunu da o kâ ğıda yazdım. Yazdım, çünkü o afi ş Miriam'ın apartmanındaydı. 
Yani ben de oradaydım. Bir bölümüm. Böylece etrafı onun gözleriyle 
görüyordum...» Karısına yuvalarından u ğramı ş gözleriyle baktı. «Bu bir tümör 
değil, Liz. Hiç olmazsa vücudumun içinde olan bir ur s ayılmaz.» 
Liz neredeyse haykırıyordu. «Neden söz etti ğini anlamıyorum!» 
«Rick'e telefon etmeliyim.» 
«Thad, lütfen!» 
«Rick'i uyarmalıyım. Belki o da tehlikede.» 
«Sözlerinden hiçbir anlam çıkmıyor, Thad!» 
Tabii çıkmıyordu. Ama durup karısına durumu açıklam aya kalkarsa ne olacaktı? 
Herhalde bunu ba şaramayacak ve belki de Liz'in, onu ne kadar çabuk a kıl 
hastanesine yatırabilirim, diye dü şünmesine neden olacaktı. O sırada George 
Stark da Rick'in apartmanına gidecekti. Eski karısı yla onun apartmanının 
arasında dokuz blok vardı sadece. 
Thad, Stark, Miriam'ı öldürdü mü, diye dü şündü. Ama belki de onu sadece 
korkuttu. Miriam'ın yardımına gitmelerini sa ğlamalıyım. Rick'i de uyarmalıyım. 
Ama onu durup dururken arayıp dikkatli olmasını söy lersem hemen tela şlanır. 
Bana, «neden?» diye sorar. «Ne oldu, Thad?» Miriam' ın adını söyler söylemez de 
onun apartmanına ko şar. Çünkü Rick, Miriam'a hâla â şık. Ve zavallı eski 
karısının parçalanmı ş cesedini bulur belki de... Belki de Stark böyle da vranmamı 
bekliyor. Serseri Thad'ın, Rick'in tuza ğa dü şmesini sa ğlamasını. 
Ama tâ ba şından beri Stark'ın i şlerini görmüyor muyum? O takma ad aynı şey de ğil 
mi? 
«Thad... lütfen! Bana ne oldu ğunu söyle.» 
Thad derin bir nefes aldı. So ğuk elleriyle Liz'in buz gibi kollarını kavradı. 
«Homer Gamache ve Clawson'u öldüren adam... Miriam' ın yanındaydı. Katil... 
Miriam'ı tehdit ediyordu. Bu kadarıyla yetindi ğini umarım. Bilmiyorum, Miriam 
bir çı ğlık attı. Sonra da ba ğlantı kesildi.» 
«Ah, Tanrım! Thad!» 
«Đkimizin de sinir krizi geçirecek zamanı yok. Hemen yukarı çıkıp adres 
defterini getir. Bende Miriam'ın telefon numarasıyl a adresi yok. Sen de oldu ğunu 
sanıyorum.» 
Liz bir an durakladı. 
«Belki de Miriam yaralı. Haydi!» 
Liz döndü, ko şarak odadan çıktı. 
Thad kendi kendine, Rick'i arama, dedi. E ğer bir tuzaksa. Rick'e haber vermen 
çok kötü olur. Pekâlâ, buraya kadar geldik. Fazla b ir şey de ğil ama yine de 
başarı sayılır. Şimdi... kimi arayaca ğız? New York Polisini mi? Hayır. Sürüyle 
soru sorar ve zaman kaybına neden olurlar, Pangborn ! Önce onu arayaca ğım. Ama 
onunla konu şurken dikkatli davranmalıyım. Hiç olmazsa şimdilik. Şu anda önemli 
olan Miriam. Belki de yaralı ama hâlâ ya şıyor. Pangborn'a fazla açıklama yapmam 
onun yava şlamasına neden olur. New York Polisini şerif aramalı.» 
Liz elinde adres defteriyle ko şarak odaya girdi. Yüzü bembeyazdı. « Đşte!» Kesik 
kesik soluk alıyordu. 
Thad, «Tamam,» dedi. «Kendini toplamaya çalı ş, bebe ğim. Soluk solu ğa kalmanın, 
düşüp bayılmanın Miriam'a bir yararı olmaz.» 
Liz bir iskemleye dimdik oturdu. Kocasına bakıyor, alt duda ğını amansızca 
di şliyordu. 
Thad elleri titreyerek Miriam'ın numarasını çevirdi . Kar şıdan me şgul sesi geldi. 
Belki Miriam, Rick'i ya da hastaneyi arıyordu. Belk i de telefon açık kalmı ştı. 
Tabii bir ihtimal daha vardı. Belki de Stark telefo nun prizini koparmı ş ya da 
kordonu kesmi şti. 
Miriam'ı da kesti ği gibi. 
Thad, ustura, diye dü şündü ve sırtı ürperdi. O gün kâ ğıda yazdı ğı kelimelerden 
biri de buydu. Ustura. 
Thad ondan sonraki yarım saati yine gerçeküstü bir dünyada ya şıyormu ş gibi bir 
duygu içinde geçirdi. Pangborn, Eyalet Polisinden i ki memurla haberi bile 
olmadı ğı bir cinayet yüzünden onu tutuklamaya geldi ği zaman da aynı şey olmu ştu. 



Yazar rüyada gibi şerifin bürosunun numarasını çevirdi. 
«Castle Đlçesi Şerif Bürosu. Ben Şerif Yardımcısı Bidgetway. Size nasıl yardım 
edebilirim?» 
«Ben Thad Beaumont'um. Ludlow'dan arıyorum.» 
«Ya?» Ridgeway'in sesinden onun kim oldu ğunu kavrayamadı ğı anla şılıyordu. 
«Şerif Pangborn buraya, benimle Homer Gamache cinayet ini konu şmaya geldi. Bu 
olayla ilgili bazı şeyler ö ğrendim. Şerifle hemen konu şmam gerekiyor.» 
Ridgeway kılını bile kıpırdatmadı. « Şerif burada de ğil.» 
«Nerede?» 
«Evinde.» 
«Bana lütfen evinin numarasını verin.» 
Ve şerif yardımcısı o zaman inanılamayacak bir şey söyledi. «Bilmem ki Bay 
Bowmen. Şerif... yani Alan... son zamanlarda pek dinlenemedi . Karısı da biraz 
rahatsız. Ba şı a ğrıyor.» 
«Şerifle konu şmam şart.» 
Ridgeway rahat rahat, «Eh,» dedi. «Hiç olmazsa böyl e dü şündüğünüz anla şılıyor. 
Belki böyle olması gerekiyor. Size ne yapaca ğımı söyleyece ğim. Bay Bowman. Neden 
her şeyi bana anlatmıyorsunuz? Ben de o zaman karar veri r...» 
«Buraya bakın! Şerif buraya beni Homer Gamache'ı öldürmek suçuyla t utuklamaya 
geldi. Ve şimdi ba şka bir şey daha oldu. E ğer bana şerifin numarasını HEMEN 
vermezseniz...» 
Ridgewick, «Ah, Tanrım!» diye ba ğırdı. Hafif bir gürültü duydu. Thad, genç 
adamın ayaklarını masadan indirdi ğini tahmin etti. «Adınız Beaumont, Bowman 
değil.» 
«Evet. Ve...» 
«Ah, Tanrım! Tanrım! Şerif, yani Alan, siz ararsanız hemen evinin numaras ını 
vermemi söyledi...» 
«Đyi. Şimdi...» 
«Ah, Tanrım! Ben ahma ğın tekiyim.» 
Ridgeway'le aynı fikirde olan Thad, «Lütfen bana şerifi» numarasını verin,» 
dedi. Sabırlı davranmayı ba şararak genç adama avaz avaz ba ğırmaktan kaçındı. 
«Tabii. Bir dakika. Şey...» Uzun bir sessizlik oldu. Sonra ahmak Ridgewa y 
şerifin numarasını verdi. Thad, «Tamam,» dedi. «Sa ğolun.» 
«Şey... Bay Beaumont? Şerife bu hatamı yumu şatarak anlatırsanız çok...» 
Thad hiç pi şmanlık duymadan telefonu kapattı. Ridgewick'in verd i ği numarayı 
çevirdi. 
Ama kar şısına Pangborn de ğil, on ya şında bir erkek çocuk çıktı. «Alo?» 
Pangborn'ların evi. Ben Todd Pangborn.» 
Thad, «Merhaba,» dedi. Hayal meyal alıcıyı fazla sı kıca kavramı ş oldu ğunu 
farkederek parmaklarını gev şetmeye çalı ştı. Ama olmadı, sadece eklemleri 
çatırdadı. «Adım Thad...» Az kalsın, «Pangborn,» di yecekti. Kendini topladı. 
«Beaumont. Şerif orada mı?» 
Çocuk, «BABA!» diye ba ğırdı. «TELEFON!» Bunu Thad'ın kula ğını sızlatan bir 
gürültü izledi. 
Bir dakika sonra Alan Pangborn'un sesi duyuldu. «Al o?» 
«Ben Thad Beaumont, şerif, New York'ta bir hanımın şu anda acil yardıma ihtiyacı 
olabilir. Bu cumartesi gecesi konu ştu ğumuz konuyla ilgili.» 
Şerif hemen, «Anlat,» dedi. 
Thad çok rahatladı o zaman. «Menajerimin eski karıs ı Miriam Cowley. Burayı 
aradı. Son derece tela şlıydı, a ğlıyordu. Önce onun kim oldu ğunu bile 
anlayamadım. Sonra geriden gelen erkek sesini duydu m. Miriam'a, 'Kim oldu ğunu 
açıkla,' diyordu. •Ona olanları anlat' Miriam o zam an apartmanında bir adam 
oldu ğunu ve kendisine kötülük etmeye hazırlandı ğını söyledi. Adam...» Thad 
yutkundu. «Onu do ğramakla tehdit ediyordu anla şılan. O sırada Miriam'ın sesini 
tanıdım. Ama adam, 'Kendini tanıtmazsan o kahrolası ca kafanı keserim,' diye 
bağırdı. O zaman zavallı kadın, 'Ben Miriam'ım,' diyer ek bana yalvardı...» Thad 
yine yutkundu. 'Hain adamın bunu yapmasını engellem emi istedi. Yani onu tekrar 
kesmesini...'» 
Kar şısında oturan Liz'in rengi gitgide uçuyordu. Thad, lütfen, bayılmasın, diye 
dua etti. Şu ara bayılmasın. 



«Miriam çı ğlıklar atıyordu, şerif. Sonra ses kesildi. Galiba adam kordonu kesti 
ya da prizi söktü.» Aslında bu sözleri saçmaydı. He r şeyi biliyordu. Katil 
kordonu kesmi şti. Usturayla. «Miriam'ı aramaya çalı ştım ama...» 
«Adresi nedir?» 
Pangborn'un sesi kesin ve sakindi, ama gerisinde bi r tela ş ve otoritede 
gizliydi. 
Thad, Liz'in defterinde Miriam'ın adını buldu. «Hay atım, şu üç mü yoksa sekiz 
mi?» 
«Sekiz.» Liz'in sesi sanki çok uzaklardan geliyordu . 
«Đyi. Şimdi dimdik otur ve ba şını dizlerine daya.» 
«Bayan Beaumont? Thad?» 
«Affedersin. Karım çok sarsıldı. Bayılacakmı ş gibi bir hali var.» 
«Buna şaşmadım. Đkinizin de sarsıldı ğı belli. Üzülecek bir olay tabii. Ama yine 
de kendini bırakma, Thad.» 
«Peki.» Thad üzüntüyle, Liz bayılırsa, diye dü şündü. Onu yerde öyle yatar 
bırakacak. Pangborn'la konu şmamı sürdürece ğim. Şerifin harekete geçebilmek için 
yeterli bilgiye sahip olması gerekiyor... Đçin için ekledi. Lütfen bayılmasın. 
Sonra yine Liz'in defterine baktı. «Miriam'ın adres i: 109 Batı 84.'üncü Sokak.» 
«Telefon numarası?» 
«Sana söylemeye çalı ştım... telefon me şgul...» 
«Ama o numara bana yine de gerekli, Thad.» 
«Evet. Tabii ya.» Ama aslında neden gerekli oldu ğunu bilmiyordu. «Özür dilerim.» 
Numarayı söyledi. 
«Kadın seni arayalı ne kadar oldu?» 
Thad kendi kendine, saatler, dedi. Sonra şöminenin rafındaki saate baktı. 
«Durmuş bu. Öyle olmalı.» 
«Thad?» 
«Buradayım.» Bu sakin ses sanki bîr ba şkasınındı. «Hemen hemen altı dakika kadar 
oldu. Yani konu şma kesildikten sonra. Yani yerde kesildi...» 
«Tamam. Fazla zaman kaybetmemi şiz. New York Polisini arasaydın Seni daha uzun 
süre bekletirlerdi... Seni mümkün oldu ğu kadar çabuk arayaca ğım, Thad.» 
«Rick... Polisle konu ştu ğun zaman onları Rick'in, yani Miriam'ın eski kocası nın 
henüz durumdan haberi olmaması gerekti ğini söyle. O adam... yani katil Miriam'a 
bir şey yaptıysa, ondan sonra listede Rick var demektir. » 
«Bu i şi yapanın Homer Gamache ve Frederick Clowson'un kat ili oldu ğundan eminsin 
galiba... öyle de ğil mi?» 
«Kesinlikle eminim.» Ve Thad dü şünemeden ekleyeverdi. «Katilin kim oldu ğunu 
bildi ğimi sanıyorum.» 
Pangborn kısa bir sessizlikten sonra, «Pekâlâ,» ded i. «Telefonun yanından 
ayrılma. Zaman buldu ğum zaman seninle bu olayı konu şmak istiyorum.» Telefonu 
kapattı. 
Thad karısına baktı. Liz yana do ğru kaymı ştı. Gözleri irile şip camla şmıştı. Ona 
yakla şarak yanaklarına hafifçe vurdu. 
Yarı baygın halde olan Liz bo ğuk bir sesle, «Katil hangisi?» diye sordu. «George 
Stark mı, yoksa Alexis Machine mi? Hangisi, Thad?» 
Yazar uzun bir sessizlikten sonra, «Arada bir fark oldu ğunu sanmıyorum,» dedi. 
«Şimdi çay yapaca ğım, Liz.» 
Thad bu olaydan söz edeceklerinden emindi. Bundan n asıl kaçınabilirlerdi? Ama 
konu şmadılar. Sadece kar şılıklı oturup çay fincanlarının üzerinden birbirler ine 
baktılar ve şerifin onları aramasını beklediler. 
Liz bir ara huzursuzca, «Neden aramıyor?» diye mırı ldandı. 
«Daha be ş dakika oldu, bebe ğim.» 
«Bence on dakikaya yakın.» 
Thad karısına çatmamak için kendini tuttu. Kafasını n bir yanı ona durmadan, 
Stark diye biri yok ki, diyordu. Onun korku filmler indeki canavarlar gibi 
MEZARINDAN ÇIKTIĞINA mı inanıyorsun?... Aklına birdenbire ba şka bir şey geldi. 
«Alan Pangborn ayak izlerinden söz etti. Ayak izler i? Nerede bunlar? Tabii 
Castle Rock'ta. Yoksa şerifin onlardan haberi olmazdı... 
Liz, «Thad,» dedi. «Ne var?» 
«O pek de iyi bir insan de ğildi.» 
«Thad?» 



O anda telefon çalmaya ba şladı ve ikisi de çaylarını döktüler. 
Thad telefona do ğru atıldı, sonra bir an durakladı. Arayan oysa? «Se ninle i şimiz 
bitmedi daha, Thad. Benimle dala şma. Çünkü dala ştı ğın takdirde...» 
Thad kendini zorlayarak telefonu açtı. «Alo?» 
«Thad?» Arayan Alan Pangborn'du. Vücudu birden gev şeyiverdi. 
«Evet.» Thad'ın sesi iç çeki şi gibiydi. Tekrar nefes aldı. «Miriam iyi mi?» 
Alan, «Bilmiyorum,» dedi. «New York Polisine onun a dresini verdim. Yakında haber 
alırız. Ama seni uyarmalıyım. Bu ak şam on 'be ş dakika ya da yarım saat seninle 
karına yakında gibi gelmeyebilir.» 
«Evet. Öyle.» 
Liz, «Miriam iyi miymi ş?» diye sorup duruyordu. Thad eliyle alıcıyı örtere k 
Pangborn'un henüz bunu bilmedi ğini söyledi. 
«New York Polisi Telefon Şirketinden Bay Cowley'nin adresini de aldı...» 
«Dinle! Onlar...» 
«Thad! Miriam Cowley'nin durumunu ö ğrenmedikçe bir şey yapmayacaklar. Onlara 
kafaca dengesiz birinin People'da çıkan Stark takma  adıyla ilgili yazıda sözü 
geçen birinin ya da birilerinin pe şinde olabilece ğini söyledim. Cowley'lerle 
senin ili şkinden söz ettim. New York Polisi kadının eski koca sının onlardan önce 
olay yerine ko şmasının do ğru olmayaca ğını biliyor.» 
«Sağol, Alan. Her şey için te şekkür ederim.» 
«Thad, New York Polisi şu ara ek bilgi isteyemeyecek kadar me şgul. Ama daha 
sonra isteyecekler. Ben de öyle. Sence katıl kim?» 
«Bunu sana telefonda açıklamayı do ğru bulmuyorum, Alan. Kalkıp sana gelirdim ama 
şu anda karımla çocuklarımı yalnız bırakmak istemiyo rum. Beni anlayaca ğını 
sanıyorum. Senin buraya gelmen gerekiyor.» 
Şerif sabırla, «Bunu yapamam,» dedi. «Benim de görev ini var ve...» 
«Karın rahatsız mı, Alan?» 
«Karımın migreni vardır ama bu ak şam oldukça iyi. Fakat adamlarımdan biri hasta. 
Onun yerine çalı şmam gerekiyor. Küçük kentlerde böyle yapılır. Ben d e zaten 
çıkmaya hazırlanıyordum. Şunu söylemek istiyorum, Thad: Çekingenlik etmenin h iç 
sırası de ğil. Söyle.» 
Thad dü şündü. Nedense Pangborn'un ona inanaca ğından emindi. Ama bu açıklamayı 
telefonda yapmaması yine de iyi olacaktı. «Yarın bu raya gelebilir misin?» 
Şerif, «Yarın gerçekten konu şmamız gerekiyor,» diye cevap verdi. Sesi sakin ama 
ısrarcıydı. «Ama bildiklerini bu gece ö ğrenmem şart. New York Polisinin bilgi 
istemesi benim için o Kadar önemli de ğil. Ben kendi i şime bakarım. Kentte pek 
çok Ki şi Homer Gamache'ın katilinin hemen yakalanmasını is tiyor. Onlardan biri 
de benim. Onun için bana tekrar sordurma. Daha geç değil. Savcıya telefon edip 
Castle Đlçesi cinayetiyle ilgili önemli bir tanık oldu ğun için seni yakalamasını 
isteyebilirim.» 
Thad hem şaşalamı ş, hem de meraklanmı ştı. «Bunu yapar mısın?» 
«Beni engellersen yaparım. Ama bildiklerini anlatac ağından, beni 
zorlamayaca ğından eminim.» 
Thad'ın kafası berrakla şmıştı artık. Dü şünceleri de düzene girmi ş gibiydi. 
Aradıklarının Stark oldu ğunu sanan bir psikopat olması Pangborn ya da New Yo rk 
Polisi için önemli sayılmaz. Ya da onun gerçekten S tark olması... Öyle de ğil mi? 
Thad sonra, «Karımın da söyledi ği gibi onun bir psikopat oldu ğundan hemen hemen 
eminim,» dedi. Liz'in gözlerinin içine ona uyarırmı ş gibi baktı. Kadın da usulca 
başını salladı. «Bu tuhaf bir şey ama yine mantıklı. Bana ayak izlerinden söz 
etti ğini hatırlıyor musun?» 
«Evet.» 
«Onlar Homeland Mezarlı ğındaydı de ğil mi?» Liz'in gözleri irile şti. 
«Bunu nasıl anladın?» Alan'ın sesinde ilk kez hayre t vardı. «Ben sana bunu 
açıklamadım ki.» 
«O yazıyı okudun mu? People dergisindekini yani.» 
«Evet.» 
«Kadın o sahte ta şı o mezarda bir yere diktirmi şti, George Stark oraya 
gömülmüştü.» 
Uzun bir sessizlik oldu. Sonra şerif, «Kahretsin...» diye homurdandı. 
«Şimdi anladın mı?» 



Alan, «Sanırım,» dedi. «Bu katil Stark oldu ğunu sanıyorsa ve deliyse, o zaman 
i şe o mezardan ba şlaması mantıklı sayılır. Öyle de ğil mi? O foto ğrafçı. New 
York'ta mı?» 
Thad irkildi. «Evet.» 
«Öyleyse o da tehlikede olabilir. Öyle de ğil mi?» 
«Evet. Ben... Şey bu hiç aklıma gelmedi. Ama kadın gerçekten tehli kede 
olabilir.» 
«Adı? Adresi?» 
«Adresi bende yok.» Kadın i ş kartını vermi şti ama Thad kartı atmı ştı. Kahretsin! 
Pangborn'a sadece adını verebilecekti. «Phyllis Mye rs.» 
«Yazıyı yazan adam?» 
«Mike Donaldson.» 
«O da New York'ta mı?» 
Thad birdenbire bunu kesinlikle bilmedi ğini anladı. «Ben ikisinin de New York'lu 
olduklarını dü şündüm...» 
«Mantıklı bir dü şünce. Derginin bürosu New York'ta oldu ğuna göre, onlar da o 
civardan ayrılmazlar...» 
«Belki. Ama ikisi de serbest çalı şıyorlar...» 
«Şu uydurma foto ğrafa dönelim. Resmin altında da, yazıda da mezarın Homeland 
oldu ğu açıklanmıyordu. Bundan eminim. Tabii ben çevreden  resmin hangi mezarda 
çekildi ğini tahmin edebilirdim. Ama o sırada dikkatimi ayrı ntılara vermi ştim.» 
Thad, «Evet,» dedi. «Dergide mezarın adı verilmiyor du sanırım.» 
«Belediye Meclisi birinci üyesi Homeland'ın adından  söz edilmesini istemezdi. Bu 
noktada ısrar ederdi. Çok ihtiyatlı bir adamdır. As lında içsıkıcı bir yaratıktır 
o da ba şka. Foto ğraf çekilmesine izin verir ama mezarlı ğın altüst edilmemesi 
için adının açıklanmasını istemezdi... Yani çok kim se ta şa bakmak için 
Homeland'a gidebilirdi.» 
Thad ba şını sallıyordu. Mantıklıydı bu sözler. Alan konu şmasını sürdürüyordu. 
«Onun için senin psikopat ya seni tanıyor ya da bu civardan.» 
Thad daha önce dü şünceleri yüzünden utandı. Maine'deki küçük bir ilçe nin 
şerifinin budalanın biri olaca ğını sanmı ştı. Ama kar şısındaki hiç de aptal 
değildi. Dünya şampiyonu romancı Thaddeus Beaumont'tan da kat kat ü stündü. 
Şerif ekledi. «Hiç olmazsa şu ara bunu kabul etmek zorundayız. Katilin burası 
hakkında bilgisi oldu ğu anla şılıyor.» 
«Demek sözünü etti ğin ayak izleri Homeland Mezarlı ğındaydı gerçekten?» 
«Tabii oradaydı. Benden gizledi ğin nedir, Thad?» 
Đhtiyatla, «Ne demek istiyorsun?» diye sordu Thad. 
«Lafı a ğzımızda gevelemeyelim, tamam mı? New York'u arayıp bu iki adı vermem 
gerekiyor. Sen de oturup dü şünmelisin. Belki aklına ba şkaları da gelir. 
Yayıncılar... Editörler... Bilmem ki. Bana aradı ğımız adamın aslında kendisini 
George Stark sandı ğını söylüyorsun. Cumartesi gecesi bu konuda varsayı mlar 
yürütüyorduk. Ve sen bu gece bana bunun gerçek oldu ğunu açıklıyorsun. Sonra bu 
sözünü desteklemek için ayak izlerini yüzüme vuruyo rsun. Ya ikimizin de bildi ği 
gerçeklere dayanarak göz kama ştırıcı bir sonuca ula ştın. Ya da benim bilmedi ğim 
bir şeyi ö ğrendin. Tabii ben bu ikinci şıkkı daha be ğeniyorum. Onun için anlat.» 
Thad, ama benim elimde ne var ki, diye dü şündü. Binlerce serçenin bir a ğızdan 
cıvıldamalarının haber verdi ği geçici bilinç kaybı mı? Alan Pangborn'un, 
Frederick Clawson'un apartmanının duvarındaki cümle den söz ettikten sonra kâ ğıda 
yazmı ş olabilece ğim o kelimeler mi? Yırtıp attı ğım kâ ğıda karaladı ğım o 
sözcükler mi? Yüzünü seçemedi ğim korkunç bir adamın beni Castle Rock'taki evimde 
dola ştırdı ğını ve karım da dahil dokundu ğum her şeyin mahvoldu ğunu gördü ğüm o 
rüyalar mı? 
Sonra a ğır a ğır, «Alan,» dedi. «Bana gülersin. Hayır... sözlerim i geri alıyorum. 
Seni daha iyi tanıyorum artık. Bana gülmeyeceksin. Ama söylediklerime 
inanaca ğını da sanmıyorum.» 
Şerifin tela şlı, otoriter sesini duydu. Bu sese kar şı koyulamazdı. «Bir dene.» 
Thad durakladı, Liz'e baktı, sonra da, «Olmaz,» der  gibi ba şını salladı. «Yarın, 
Alan. Kar şı kar şıya geldi ğimiz zaman, o zaman her şeyi anlatırım. Bu gece için 
açıklayaca ğım şeyin önemli olmadı ğına inanmalısın. Đşine yarayabilecek her şeyi 
sana açıkladı ğıma da.» 
«Thad, seni önemli bir tanık olarak tutuklatabilece ğim-» 



«Bunu yapmak zorundaysan, o zaman yap. Sana kızmam,  Ama seni görmedikçe 
şimdikinden daha fazla bir şey söyleyemem.» 
Bir sessizlik oldu. Sonra şerif içini çekti. «Pekâlâ.» 
«Sana polisin aradı ğı adamın kaba taslak bir tarifini vermek istiyorum.  Bunun 
tümüyle do ğru oldu ğunu sanmıyorum. Ama katilin e şkâline oldukça yakın sanırım. 
Kalemin var mı?» 
«Evet. Söyle.» 
Thad gözlerini yumdu. Ve Tanrının beynine yerle ştirdi ği di ğer gözünü açtı. 
Bakmak istemedi ği şeyleri bile görmekte ısrar eden o gözü. Bu üçüncü g öz Thad'ın 
beynindeydi. Kara yarısında ı şıldıyordu. Thad karanlıklara bakarak George 
Stark'ı gördü. Stark'ın kitapların arka kapaklarına  konulacak foto ğrafları için 
poz veren aktörle hiçbir ili şkisi yoktu bunun. Thad yıllar boyunca sessizce 
geli şen gölge-adamı buldu ve onu Alan Pangborn'a da göst ermeye çalı ştı. 
«Oldukça uzun boylu,» diye ba şladı. «Hiç olmazsa benden daha uzun. 
Ayakkabılarıyla boyu bir seksen yedi, hatta bir dok san. Saçları sarı. Düzgün, 
kısa kesilmi ş. Gözleri mavi. Uza ğı iyi görüyor. Be ş yıl önce yakını görebilmek 
için gözlük takmaya ba şladı. Özellikle okumak ve yazmak için. Ama dikkati 
çekmesinin nedeni boyu de ğil, eni. Şi şman de ğil ama gövdesi son derece iri. 
Boynu çok kalın. Benim ya şımda. Ancak benim gibi biçimsizlenmeye ba şlamamı ş. 
Kilo da almamı ş. Çok güçlü. Schwarzenneger'e benziyor. Kaslarını k abartırsa 
gömle ğinin kolunu yırtabilir. Ama her tarafı kas içinde d eğil. 
«New Hampshire'da do ğmuş. Annesiyle babası bo şanmışlar. O da annesiyle 
Missisipi'deki Oxford kentine yerle şmiş. Annesi oralıymı ş zaten. Adam hayatının 
önemli bir bölümünü Oxford'da geçirmi ş. Gençli ğinde Đngilizceyi koyu Güneyli 
aksanıyla konu şurmuş. Üniversitedeyken çok kimse onun aksanıyla alay et mişler. 
Tabii yüzüne kar şı de ğil. Öyle insanların suratına gülemezsin. Bizim kati l de o 
aksandan kurtulmak için büyük çaba göstermi ş. Şimdi ancak tepesi attı ğı zaman 
Güneyli gibi konu şuyor. Ve onu kızdıran ki şiler daha sonra tanıklık edecek 
durumda olmuyorlar. Katil çabuk kızıyor. Şiddete meraklı. Çok tehlikeli. Aslında 
psikotik isteklerini yerine getiren biri.» 
Pangborn, «Ne...» diye ba şladı ama Thad onu susturdu. 
«Cildi güne şten iyice yanmı ş. Sarı şınlar her zaman iyi yanamazlar. Bu yüzden 
katil bronz cildi yüzünden kolaylıkla tanınabilir. Ayakları iri, elleri de. 
Boynu kalın, omuzları da çok geni ş. Suratı yetenekli birinin aceleyle tahtadan 
oydu ğu bir heykelinkine benziyor. Son bir şey daha: Siyah bir Toronado araba 
kullanıyor olabilir. Çok güçlü olan eski modellerde n birini. Araba siyah. 
Missisipi plakaları olabilir ama herhalde onları de ği ştirdi.» Bir an durdu, 
sonra da ekledi. «Ah, evet, arka tampona bir kâ ğıt yapı ştırılmı ş. Üzerinde KLAS 
KÖPOĞLU KÖPEK yazılı.» Gözlerini açtı. 
Liz ona bakıyordu. Rengi daha da uçmu ştu. 
Kar şıda uzun bir sessizlik oldu. 
«Alan, sen...» 
«Bir dakika. Yazıyorum...» Kısa bir sessizlikten so nra şerif, «Pekâlâ,» dedi. 
«Tamam. Bana bütün bunları anlattın ama onun kim ol duğunu söylemeyeceksin, öyle 
mi? Ya da seninle olan ili şkisini veya onu nasıl tanıdı ğını?» 
«Bunu nasıl yapaca ğımı bilmiyorum ama deneyece ğim. Yarın. Adını bilmenin bu gece 
kimseye bir yararı olmayacak zaten. Çünkü ba şka bir ad kullanıyor.» 
«George Stark adını.» 
«Tabii Alexis Machine adını kullanacak kadar çılgın  olabilir. Ama sanmıyorum. 
Evet, Stark adıyla dola ştı ğından eminim.» Thad, Liz'e göz kırpmaya çalı ştı. 
«Bana bu gece açılmanı sa ğlamak için yapabilece ğim bir şey yok mu?» 
«Yok. Çok üzgünüm ama yok...» 
«Anla şıldı. Mümkün oldu ğu kadar çabuk seni arayaca ğım.» Alan hemen telefonu 
kapattı. «Ne, «Sa ğol,» dedi, ne de, «Ho şçakal.» Thad durumu dü şündü ve aslında 
te şekkür edilecek bir şey yapmadı ğına karar verdi. 
Telefonu kapatarak karısının yanına gitti. Liz heyk ele dönü şmüş gibi oturuyor ve 
ona bakıyordu. Thad onun ellerini avuçlarının arası na aldı. Elleri buz gibiydi. 
«Her şey düzelecek, Liz. Yemin ederim.» 
«Yarın şerifle konu ştu ğun zaman ona trans haline girdi ğinden de söz edecek 
misin? Ku ş cıvıltılarından? Çocukken de o sesleri duydu ğundan ve bunun ne anlama 
geldi ğinden? Kâ ğıda yazdıklarından?» 



«Ona her şeyi anlataca ğım. Ne kadarını di ğerlerine söyleyece ğine kendisi karar 
versin...» Omzunu silkti. 
Liz, «Çok şey...» diye mırıldandı. Gözlerini kocasından alamıy ordu. «Onun 
hakkında çok şey biliyorsun. Thad... bu nasıl oluyor?» 
Thad karısının önünde diz çöktü. Hâlâ onun so ğuk ellerini tutuyordu. Nasıl bu 
kadar bilgi sahibi oldu ğunu bilmiyordu. Sadece kafasında vardı bu bilgiler.  
Liz, «Pek çok...» diye tekrarladı. Korkulu rüya gör en biri gibi konu şuyordu. 
Sonra ikisi de sustular. Thad karısının ellerini bı rakmadı. Onları ısıtaca ğını 
umuyordu. Ama on be ş dakika sonra telefon çaldı ğı zaman hâlâ buz gibilerdi bu 
eller. 
Alan Pangborn kesin bir tavırla konu şuyordu. «Rick Cowley apartmanında, güvende. 
Onu polis koruyor. Biraz sonra eski karısını görmey e gidecek. Miriam ölmü ş. 
Cowley morga gidip onu te şhis edecek. Onun bu gece seni arayaca ğını sanmıyorum. 
Sen de ona telefon etme. Miriam Cawley'nin ölümüyle  olan ili şkisini Rick'ten 
sakladık. Bazı geli şmelerden sonra açıklanacak. Phyllis Myers'i buldula r. O da 
polis koruması altında. Michael Donaldson'u henüz b ulamadılar. Ama gece yansına 
kadar bu i şi ba şaracaklarına ve onu da korumaya alacaklarına inanıy orlar.» 
Thad, «Miriam nasıl ölmü ş?» diye sordu ama aslında cevabı pekâlâ biliyordu. 
Şerif mahsus sert bir sesle, «Gırtla ğı kesilmi ş,» dedi. «Hâlâ bana açıklaman 
gereken bir şey olmadı ğından emin misin?» 
«Yarın sabah. Yüz yüze konu ştu ğumuz zaman.» 
«Sormamın bir sakıncası olmayaca ğını dü şündüm.» 
«Evet. Bir sakıncası yok.» 
«New York Polisi George Stark adında birini arıyor.  Senin tarifine uyarak.» 
Thad, « Đyi,» dedi. Evet, belki bu iyiydi ama bir i şe yaramayacaktı. Stark 
istemedi ği takdirde onu bulamayacaklardı. Onu bulanlarsa bun a pi şman 
olacaklardı. 
Pangborn, «Saat dokuzda,» dedi. «O saatte evde. olm alısın, Thad.» 
«Bundan emin olabilirsin.» 
 
Liz sakinle ştirici bir ilaç aldı ve sonunda uykuya daldı, Thad ise zaman zaman 
dalıyordu. Sonunda üçü çeyrek geçe tuvalete gitmek için kalktı. Pencereden 
dı şarı baktı. Yolun kar şısına bir polis devriye arabası park etmi şti. Sessiz ve 
karanlıktı araba. Đçinde göz kırpan sigaranın ate şini görmeseydi arabanın bo ş 
oldu ğunu sanacaktı. Demek onu, Liz'i ve ikizleri de koru maya almı şlardı. 
Ya da göz hapsindeyiz, diye dü şündü. 
Hangisi olursa olsun bu araba biraz huzura kavu şmasını sa ğladı. Uykuya daldı ve 
saat sekizde kalktı. Kötü bir rüya görüp görmedi ğini hatırlamıyordu. Ama tabii 
asıl kötü rüya dı şarıda dola şıyordu. Bir yerlerde... 
  
On Dört 
 
«Ahmak Dolması» 
 
O gülünç bıyıklı adam Stark'ın tahmin etti ğinden daha çevik çıktı. 
Michael Donaldson'un oturdu ğu apartmanın dokuzuncu katında onun gelmesini 
bekliyordu. Daireye girebilseydi i şi daha kolayla şacaktı. O di şi köpe ğin 
dairesine girdi ği gibi. Ama Stark daha ilk bakı şta bu kapıdaki kilitleri 
açamayaca ğını anlamı ştı. Aslında her şeyin kolay olması gerekirdi. Saat geç 
olmu ştu. Bütün tav şanlar yuvalarında uyuyorlardı. Donaldson'un da kafa sının 
dumanlı olması ve yava ş hareket etmesi gerekirdi. Herhalde gece biri çeyre k geçe 
evine genel kütüphaneden dönmüyordu. 
Donaldson'un kafası biraz dumanlı gibiydi ama hiç d e yava ş davranmadı. 
Dairesinin kapısını açarken Stark kö şeden çıktı ve usturayı havada salladı. 
Adamı çabucak kör edece ğini ummu ştu. Sonra Donaldson daha ba ğıramadan gırtla ğını 
kesecek, ses tellerini koparacaktı. 
Stark sessizce hareket etmeye kalkı şmadı. Donaldson'un geldi ğini duymasını ve 
ona do ğru dönmesini istiyordu. Böylece i şi daha kolayla şacaktı. 
Donaldson önce istenileni yaptı. Ama kafasını biraz  geri atmayı ba şardı. Ustura 
da o yüzden gözlerini de ğil, alnını yardı. 
Donaldson bir koyun gibi bo ğuk bo ğuk meledi. « ĐMDAT!» 



Stark usturayı onun boynuna do ğru uzattı. Alnından akan kanlar yüzünden etrafı 
doğru dürüst göremeyen Donaldson yine de şaşılacak bir hızla kafasını geri 
çekti. Bir çıngıraklı yılan hızıyla. Stark bu gülün ç bıyıklı adama kar şı biraz 
hayranlık duydu. Ustura Donaldson'un boynun biraz ö tesinden geçti. Adam yine 
.« Đmdat!» diye haykırdı. Stark ayaklarının ucunda yüks elerek usturayı tekrar 
salladı. Ama Donaldson o arada eliyle boynunu korum ayı ba şardı. Ustura da elinin 
üzerini birkaç yerinden çizdi. Yaralar uzundu ama d erin de ğildi. Kendini 
savunmak için elini kaldırırken ustura bu kez parma klarının diplerini yaladı. 
Avucunu dü şmanına do ğru çevirmi ş olan Donaldson'un dördüncü parma ğında kalın bir 
yüzük vardı. Bu nedenle o parma ğı zarar görmedi. Ustura yüzü ğe geldi. Ama di ğer 
üç parma ğın diplerini iyice derinden yardı. Kiri şleri kesilen üç parmak ovucuna 
doğru e ğildi. Sadece yüzük parma ğı dik duruyordu. 
Donaldson bu sefer a ğzını açarak adeta uludu. Stark bu adamı kimse duyma dan ve 
farkına varmadan ortadan kaldıramayaca ğını anladı. Ama Donaldson'un ya şamasına 
izin verecek de de ğildi. 
Stark öne do ğru atıldı. Bo ğuşarak hemen hemen yandaki dairenin kapısına kadar 
gelmi şlerdi. O sırada daha ilerideki bir kapı açıldı ve s açları uyurken 
karı şmış, mavi pijama ceketli bir odam dı şarı baktı. 
Sert sert, «Burada ne oluyor?» diye ba ğırdı. Kar şısındaki Papa bile olsaydı 
aldırmayacaktı. 
Stark havadan sudan söz edermi ş gibi, «Cinayet i şleniyor.» dedi. Ve bir an 
kar şısındaki kanlar içinde uluyan adama bakmaktan vazge çerek öfkeli kom şuya bir 
göz attı. Adam daha sonra, «Katilin gözleri maviydi ,» diyecekti. «Parlak 
maviydi. Ve bakı şlarından iyice deli oldu ğu anla şılıyordu.» Stark ekledi. «Sen 
de ister misin?» Kom şu korkunç bir hızla kapıyı kapattı. 
Donaldson pani ğe kapılmı ş ve kötü yaralanmı ştı. Ama Stark bir an kom şuya baktı ğı 
zaman bu fırsattan yararlanmayı ba şardı. Ufak tefek piç gerçekten çevikti. 
Stark'ın hayranlı ğı arttı. E ğer Donaldson kendisine saldırsaydı ba şını derde 
sokabilirdi. Ama o kaçmayı tercih etti. Hataydı bu.  Stark onun pe şinden ko ştu. 
Usturayı kurbanının boynuna do ğru salladı. Đşi çabuk bitirece ğinden emindi. 
Ama Donaldson aynı anda, bir kaplumba ğa gibi boynunu içeri çekiverdi. Stark, 
Donaldson'un telepatik oldu ğundan ku şkulanmaya ba şlıyordu. O öldürücü darbe bo şa 
gitti ve kurbanın kafa derisi yarıldı. Kanlar akmay a ba şladı. Ama aslında yara 
hiç de öldürücü sayılmazdı. 
Đnsanı sinirlendirecek ve kızdıracak bir durumdu... Üstelik gülünç bile 
sayılabilirdi. 
Donaldson koridorda ilerledi. Sa ğa sola yalpalıyor, kanları halıya akıyordu. 
Asansöre do ğru gidiyordu. 
Stark ne korkmu ş, ne de öfkelenmi şti. Sadece sinirlenmi ş. Birdenbire, «Neden 
DOĞRU DÜRÜST DAVRANMIYORSUN?» diye gürledi. 
Donald, « Đmdat,» diye ba ğırırken sesi gıcırtıya dönü ştü. Geriye bakmaya çalı ştı. 
Ayakları birbirine takıldı ğı için yere yuvarlandı. Sonra dizlerinin üzerinde 
doğrulmayı ba şardı. Dü şmanının ne tarafta oldu ğunu anlamaya çalı şıyordu. Yüzü 
kan içindeydi. Stark adamın burnuna bir tekme indir di. Donaldson'un kafası 
geriye gitti. Duvara çarptı. 
Stark, «Sonunda seni durdurdum de ğil mi?» diye söylenirken arkasından bir 
kapının açıldı ğını duydu. Hemen döndü. Karı şık siyah saçlı, iri kara gözlü bir 
kadın koridorun hemen hemen dibindeki bir kapıdan b akıyordu. Stark haykırdı. 
«ĐÇERĐ GĐR, D ĐŞĐ KÖPEK!» Kadın kapıyı çarparak kapattı. 
Stark e ğildi. Donaldson'un kandan yapı ş yapı ş olan saçlarından yakalayıp ba şını 
geri çekti. Ve adamın gırtla ğını kesti. Sonra hızla asansörlere do ğru giderek, 
kapattı ğı usturayı cebine attı. 
Hafif bir zil sesi asansörün yukarı çıktı ğını açıkladı. 
Gelen kiracılardan biri olabilirdi ama Stark yine d e ilerdeki büyük saksılı 
bitkinin arkasına girdi. Radarı ona tehlikeyi haber  veriyordu. Gelenin polis 
oldu ğundan emindi. 
Kiracılardan biri polise mi telefon etti? Ve yakınd aki bir devriye arabası 
buraya mı geldi? Olabilir ama sanmıyorum. Bu Beaumo nt'un i şi olmalı. Kıyameti 
koparmı ştır. Ablanın ölüsünü buldular. Şimdi Donaldson'u korumaya geliyorlar. 
Stark sırtını duvara dayayarak usulca yere kaydı. K anlı spor ceketi fısıltıya 
benzer bo ğuk bir ses çıkardı. Tam anlamıyla saklanmı ş sayılmazdı. Polisler o 



tarafa do ğru bakarlarsa onu göreceklerdi. Ama onların gözleri ni koridorun 
ortasındaki cesede dikeceklerini biliyordu. Hiç olm azsa birkaç dakika. Bu da 
Stark için yeterli olacaktı. 
Asansörün kapısı açıldı. Birileri ba ğırdılar. Sonra üniformalı iki polis dı şarı 
fırladılar. 
Stark da aya ğa kalktı. Ve Donalds'ın üzerine e ğilmi ş olan polislerin hemen hemen 
bir metre gerisinden geçti. Asansörün kapıları kapa nırken kendini içeri attı. 
Polislerden biri gözucuyla bu hareketi görmü ştü. Ba şını kaldırdı. 
«Hey...» 
Stark polise elini salladı. «Ho şçakal.» Kapanan kapı bu sahneyi yarıda kesti. 
Lobi bo ştu. Kapıcı masasının altında baygın yatıyordu. Star k dı şarı çıktı. Bir 
köşeyi döndü. Çaldı ğı arabaya binerek oradan uzakla ştı. 
 
Phyllis Myers, Manhattan'ın Batı Yakasındaki yeni a partmanlardan birinde 
oturuyordu. Onu korumakla görevlendirilmi ş olan iki üniformalı polis ve e şofman 
giymi ş bir sivil detektif 5 Haziran gecesi saat on buçukt a apartmana geldiler. 
Kadın bir randevusunu iptal etti ği için çok öfkeliydi. Ama sonra George Stark 
oldu ğunu sanan bir delinin onu öldürmesi ihtimalini ö ğrendi ği zaman keyfi yerine 
geldi. 
Aradan saatler geçti... 
Şimdi iki polis dairenin kapısının önünde bekliyorla rdı. Saat üç buçuk olmu ş, 
sivil memur çoktan gitmi şti. Đki arkada ş bellerine takılı olan polis radyosundan 
Donaldson'un öldürüldü ğünü ö ğrenmi şlerdi. Onlara son derece ihtiyatlı 
davranmaları ve tetikte beklemeleri emredilmi şti. Çünkü kar şılarındaki bu 
psikopat hem son derecede zekiydi, hem de kan dökme ye meraklı. 
Birinci polis, «Benim göbek adım, ' Đhtiyat,'» dedi. 
Arkada şı da, «Ne rastlantı,» diyerek güldü. «'Son Derece' de benim göbek adım.» 
Bir yıldan beri birlikte çalı şıyor ve iyi anla şıyorlardı. Şimdi de birbirlerine 
bakarak güldüler. 
Aynı anda asansörün kapıları açıldı. Yaralanmı ş kör bir adam sendeleyerek dı şarı 
çıktı. 
Uzun boylu ve omuzlan çok geni şti. Kırk ya şlarında kadar gözüküyordu. Đri kara 
gözlükleri burnunda yana kaymı ş, saplarından biri kırılmı ştı. Kör adam ellerini 
öne do ğru uzatmı ştı; sol eli bo ştu, anlamsızca sallıyordu. Sa ğ elinde ise beyaz 
bir bastonu sıkıca tutmaktaydı. Đki eline de kan bula şmıştı. Spor ceketiyle 
gömle ği de kan lekeleri içindeydi. E ğer Phyllis Myers'ı korumakla 
görevlendirilmi ş olan iki polis gerçekten «Son Derece Đhtiyatlı» olsalardı, bu 
durum tuhaflarına giderdi. Özellikle kanların kurum aya yüz tutmu ş olması. 
Kör adam daha asansör kapıları iyice açılmadan ba ğırmaya ba şlamı ştı. «Poliiis! 
Kapıcı yirmi altıncı katta polis oldu ğunu söyledi. Poliiis! Burada mısınız?» 
Elindeki bastonla duvarlara vurmaya ba şladı. Herkesi uyandıracaktı. 
Son Derece'yle Đhtiyatlı birbirlerine bakmadan ilerlediler. 
«Poliiis! Po...» 
Son Derece, «Bayım!» diye ba ğırdı. «Susun! Yoksa...» 
Kör adam sesin geldi ği tarafa do ğru baktı ama yine de durmadı. Bastonunu ve bo ş 
elini sallıyordu. «Poliiis! Köpe ğimi öldürdüler! Papatya'yı! POL ĐĐS!» 
«Bayım...» 
Đhtiyatlı yalpalayan köre do ğru uzandı. Adam bo ş sol elini ceketinin cebine 
sokarak bir .45'lik çıkardı. Namluyu Đhtiyatlı'ya do ğru çevirerek teti ği iki 
defa çekti. Mavi dumanlar çıktı. Gürültünün yankıla rı kulakları sa ğır edecek 
gibiydi. Gö ğsü kırık bir meyve sepeti gibi çökmü ş olan Đhtiyatlı yere yı ğıldı. 
Ceketi yanmı ş, dumanlar çıkıyordu. 
Kör adam silahı kendisine do ğru çevirirken Son Derece ona bakakaldı. Sonra çok 
hafif bir sesle, «Tanrım,» diye fısıldadı. «Lütfen yapma.» Kör ona da iki el 
ate ş etti. Yine mavi dumanlar yükseldi. Kör birinden be klenmeyecek ustalıkla 
ate ş ediyordu. Son Derece arkaya do ğru uçtu sanki. Arkaüstü yere devrildi. 
Birdenbire sarsıldı. Sonra da hareketsiz kaldı. 
 
Yedi yüz elli kilometre ötedeki Ludlow'da Thad Beau mont yata ğında huzursuzca yan 
döndü. «Mavi duman...» diye mırıldandı. «Mavi duman ...» 



Yatak odasının penceresinin dı şında dokuz serçe telefon hattına tünemi şlerdi. 
Onlara altı ku ş daha katıldı. Serçeler Eyalet Polisi arabasındaki gözcülerin 
tepelerinde bekliyorlardı. Polisler onların farkınd a bile de ğillerdi. 
Thad uykusunun arasında, «Artık bunlara ihtiyacım o lmayacak,» dedi. 
Liz do ğrulup oturarak, «Thad? Thad iyi misin?» diye sordu.  
Kocası uykusunun arasında anla şılmaz bir şeyler mırıldandı yine. 
Kadın kollarına baktı. Tüyleri diken diken olmu ştu. «Thad? Yine ku şlar mı? 
Cıvıltılarını mı duyuyorsun?» 
Thad bir şey söylemedi. Dı şarıda serçeler aynı anda havalanarak karanlıklara 
doğru uçtular. Oysa daha uçma zamanları gelmemi şti. 
Liz de, devriye arabasındaki iki polis de onları gö rmediler. 
Stark siyah gözlüklerle bastonu bir tarafa attı. Ko ridorda keskin bir barut 
kokusu yayılmı ştı. Katil Phyllis Myers'in kapısına do ğru gitti. Gerekirse 
konu şarak onun dı şarı çıkmasını sa ğlayacaktı. Ama kadın kapının hemen 
arkasındaydı. Stark soluk alı şlarını dinlerken onu öldürmenin çok kolay 
olaca ğını anladı. 
Phyllis Myers, «Ne oluyor?» diye ba ğırdı. «Ne oldu?» 
Stark ne şeyle, «Onu yakaladık, Miss Myers,» dedi. «Demin söy ledi ğiniz gibi, 
katilin resmini çekmek istiyorsanız elinizi çabuk t utun. Ayrıca sonradan size, 
'Foto ğraf çekebilirsiniz,' demedi ğimi de unutmayın. Ben kesinlikle böyle bir 
izin vermiyorum.» 
Phyllis zinciri açmadan kapıyı araladı. Ama bunun b ir sakıncası yoktu. Kadın iri 
kahverengi gözlerinden biriyle kapının aralı ğından baktı ğı zaman katil teti ği 
çekti. Kur şun Phyllis Myers'in gözünden girdi. 
Stark'ın kadının gözlerini kapatması imkânsızdı. O yüzden dönerek asansörlere 
doğru gitti. A ğırdan almıyor ama acele de etmiyordu. Kiracılardan biri usulca 
kapısını araladı. Anla şılan bu gece insanlar kapıyı açmaya meraklıydılar. Stark 
tabancasını kapının aralı ğından gözüken şaşkın bakı şlı bir tav şana do ğru 
çevirdi. Kapı hemen çarpılarak kapatıldı. 
Stark asansöre girerken, silahını omzunun üzerinden  attı. Tabanca gürültüyle 
halının üzerine dü ştü. 
Stark, «Bu i ş iyi oldu,» diyerek a şağıya indi. 
 
Telefon çaldı ğı sırada güne ş ı şıkları Rick Cowley'nin oturma odasına doluyordu. 
Elli ya şındaki adamın gözleri kızarmı ştı. Yarı sarho ş ve bitkindi. Fena halde 
titreyen eliyle alıcıyı kaldırdı. Nerede oldu ğunu bile pek bilmiyordu. Sızlayan 
yorgun kafası bütün bunların bir rüya oldu ğunda ısrar ediyordu. Hemen hemen üç 
saat önce morgda eski karısının parçalanmı ş cesedine gerçekten bakmı ş mıydı? 
Mir'i öldüren manya ğın kendisine de saldırması ihtimali oldu ğu için kapısının 
dı şında polis biliyor muydu gerçekten? Bütün bunlar do ğru muydu? Kesinlikle 
hayır. Mutlaka bir rüyaydı... Belki bu da telefon d eğil çalar saatiydi... Rick 
aslında o lanet olasıca şeyden nefret ederdi... Hatta saati kaç defa kar şıya 
fırlatmı ştı. Ama bu kez onu öpecekti. 
Ama Rick uyanmadı. Onun yerine telefona cevap verdi . «Alo?» 
Kula ğına bir ses, «Ben senin kadınını do ğrayan adamım,» dedi. Rick birdenbire 
kendine geldi. Olayın bir rüya olabilece ğiyle ilgili bütün umutları da kırıldı. 
Bitkinlikle, «Sen kimsin?» diye sordu. 
Katil, «Kim oldu ğumu Thad Beaumont'a sor,» dedi. «O her şeyi biliyor. Ona senin 
yaşayan ölü oldu ğunu söyledi ğimi anlat. Ayrıca 'ahmak dolması' yapımının henüz 
sona ermedi ğini de söyle.» Telefonu kapattı. 
Rick alıcıyı kuca ğına do ğru indirdi. Sonra alete baktı ve birden hüngür hüng ür 
ağlamaya ba şladı. 
Rick o sabah dokuzda bürosunu arayarak Frieda'ya, « Bugün çalı şmayacağız,» dedi. 
«Sen de John da eve gidebilirsiniz. Büro pazartesiy e kadar kapalı kalacak.» 
Frieda bunun nedenini ö ğrenmek istedi. 
Rick o zaman, «Miriam öldü,» diye açıkladı. «Onu dü n ak şam apartmanında 
öldürdüler.» 
Şok geçiren Frieda solu ğunu tuttu. «Tanrım! Rick! Böyle şakalar yapma! Yoksa 
gerçek olurlar!» 
«Bu söyledi ğim do ğru, Frieda.» Neredeyse a ğlayacaktı. «Bir dakika,» diye ekledi. 
Perdeleri kapatmak için pencereye do ğru gitti. Telefonda a ğlaması zaten kötü 



olacaktı. Bir de şu lanet olasıca cam silicisinin kendisini seyretmes ini 
istemiyordu. 
Pencereye yakla ştı ğı sırada dı şarıda iskeledeki adam elini i ş tulumunun cebine 
soktu. Rick birdenbire endi şelendi. «Ona ya şayan ölü oldu ğunu söyledi ğimi ilet.» 
Cam silici küçük sarı bir levhayı çıkardı. Üzerine siyah harflerle bir cümle 
yazılmı ştı. Etrafında ahmakça gülen suratlar vardı. «GÜZEL BĐR GÜN GEÇĐRMENĐZĐ 
DĐLERĐZ.» 
Rick yorgun yorgun ba şını salladı. Güzel bir gün... Tabii! ya. Perdeleri 
kapatarak telefona döndü. 
Sonunda Frieda'yı şaka etmedi ğine inandırdı ğı zaman kız hüngür hüngür a ğlamaya 
başladı. Đçtenlikle, avaz avaz ba ğırarak hıçkırıyordu. Büroda herkes Mir'i 
severdi. Mü şteriler de öyle. Rick de Frieda'yla birlikte a ğladı. 
On be ş dakika sonra kendine kahve yaparken aklına o delin in sözleri geldi. 
Kapısının dı şında iki polis bekliyordu ve onlara hiçbir şey söylememi şti. 
Kahretsin! Nem var benim? 
«Thad Beaumont'a kim oldu ğumu sor. O her şeyi biliyor.» 
Rick, Thad'ı aramaya karar vermi şti tabii. Ama önce polise o telefon konu şmasını 
anlatacaktı. 
Đki memur Rick'in anlattıklarını büyük bir ilgiyle d inlediler. Biri bunu walkie-
talkie'siyle merkeze bildirdi. Sonra da Rick'e, «Ci nayet Şubesi şefi merkeze 
giderek onunla konu şmanızı istiyor,» dedi. «O arada bir arkada ş da telefonunuza 
bir teyple iz-bulma aygıtı takacak. Belki o deli si zi tekrar arar.» 
Đkinci polis de, «Arayaca ğından eminim,» diye ekledi. «Bu manyaklar kendi 
seslerine bayılırlar.» 
Rick, «Önce Thad'ı aramalıyım,» dedi. «Onun da ba şı dertte olabilir. Katilin 
konu şmasından bu sonuç çıkıyor.» 
«Bay Beaumont'u da Maine'de polis korumasına aldıla r, Bay Cowley. Artık gidelim 
mi?» 
«Ama bence.,.» 
«Onu merkezden de arayabilirsiniz. Şimdi... ceketiniz nerede?» 
Aklı iyice karı şan ve yine rüya gördü ğünü sanmaya ba şlayan Rick polisin onu 
götürmesine izin verdi. 
Đki saat sonra geri döndüklerinde, Rick'in yanındaki  polislerden biri dairesinin 
kaplında duraklayarak etrafına bakındı. Ka şları çatılmı ştı. «Burada kimse yok.» 
Rick cansızca, «Ne olmu ş?» diye mırıldandı. 
«Đleti şim bürosundan gelen çocuklar i şlerini çabuk bitirdikleri takdirde bizi 
bekleyeceklerdi.» 
Rick, «Herhalde şimdi içerideler,» dedi. 
«Belki biri. Ama ikincisinin dı şarda olması gerekirdi. Âdet böyledir.» 
Rick anahtarını çıkararak kilide soktu. «Thad'ı ara mam gerekiyor.» Đçini çekerek 
hafifçe gülümsedi. «Daha ö ğle bile olmadı. Oysa bana bugün bir türlü sona 
ermeyecekmi ş gibi...» 
Polislerden biri birdenbire, «Bunu yapmayın!» diye haykırarak ileriye do ğru 
atıldı. 
Rick, «Neyi yapmayayım...» derken anahtarı çevirdi.  Kapı ı şık, duman ve gürültü 
arasında patladı. Önsezileri kendisini bir tek sani ye geç uyaran polisin ölüsünü 
sonradan yakınları tanıyabildiler. Ama Rick Cowley adeta buharla ştı. Biraz 
geride duran ve arkada şı ba ğırdı ğı zaman farkına varmadan yüzünü korumaya 
çalı şan di ğer polisi iç yaralar, yanıklar ve beyin sarsılması yüzünden hastaneye 
kaldırdılar. Neyseki duvar ve kapının parçaları bir  -bulut halinde yanından 
geçmi şti ama ona dokunmamı ştı. Ancak genç adam bir daha polislik yapamayacaktı . 
Patlama sırasında kulakları tümüyle sa ğır olmu ştu. 
Rick'in dairesindeki telefona teyp takmaya gelmi ş olan iki ileti şim uzmanı 
oturma odasında yerde yatıyorlardı. Birinin alnına raptiyeyle bir kâ ğıt 
ili ştirilmi şti. 
«SERÇELER YĐNE UÇUYORLAR» yazılıydı. Di ğerinin alnındaki kâ ğıtta ise şöyle bir 
cümle vardı: « ĐŞTE BUNLAR DA YĐNE 'AHMAK DOLMALARI'. BUNU THAD'Â SÖYLEY ĐN.» 
  
II 
 
STARK YÖNETĐMĐ ELE ALIYOR 



 
Machine, Jack Halstead'e, «Eli çabuk bir ahmak bile  bir aslanı yelesinden 
yakalayabilir,» dedi. «Bunu biliyor muydun?» 
Jack gülmeye ba şladı. Ama sonra Machine'in bakı şlarını farkederek gülmekten 
vazgeçti. 
Machine, «Yüzündeki o budalaca gülümsemeyi sil ve b eni dinle,» diye homurdandı. 
«Şimdi talimat veriyorum. Beni dinliyor musun?» 
«Evet, Bay Machine.» 
«O halde beni dinle ve bu sözlerimi de bir daha unu tma. Eli çabuk bir ahmak bile 
bir aslanı yelesinden yakalayabilir. Ama ancak bir kahraman hayvanın kafasını 
yerlere vurabilir. Madem ba şladın, sana bir şey daha söyleyeyim: Sadece 
kahramanlar ve sava ştan vazgeçenler bir dövü şten sa ğ çıkarlar. Ve ben hiçbir 
zaman vazgeçmem. 
 
George Stark'ın Machine'in Yöntemi adlı romanından.  
  
On Beş 
 
Kuşkular 
 
Alan Pangborn olanları anlatırken Thad'la Liz müthi ş bir şok geçirdiler. Buz 
gibi bir şok. Mike Donaldson oturdu ğu apartmanın koridorunda dövülmü ş ve 
doğranmı ştı. Phyllis Myers ve iki polis kadının Batı Yakasın daki apartmanında 
vurulmu şlardı. Myers'in oturdu ğu binanın kapıcısının ba şına a ğır bir cisimle 
vurulmu ş ve kafatası yarılmı ştı. Doktorlar kurtulabilece ğini pek sanmıyorlardı. 
Donaldson'un oturdu ğu binadaki kapıcı ise ölmü ştü. Katil her seferinde gangster 
gibi davranmı ştı. Kurbanına do ğrudan yakla şmış ve saldırıya geçmi şti. 
Şerif konu şurken katilden hep «Stark» diye söz ediyordu. 
Thad, farkına varmadan katilin do ğru adını söylüyor, diye dü şündü. Sonra da 
kendine kızarak ba şını sabırsızca salladı. Katili bir adla ça ğırması gerekiyor. 
Herhalde bu Bay X ya da «suçlu» demekten daha kolay . 
Alan'ın sözleri sona erdikten sonra Thad konu şabildi. «Ya Rick?» 
«Bay Cawley iyi ve hayatta. Onu korumaya aldılar.» Sabahın onuydu. Rick ve iki 
polis o patlama sonucu iki saat kadar sonra ölecekl erdi. 
Liz, «Phyllis Myers'i de polis korumasına almı şlardı,» diye anımsattı. Đkizler 
yanda yerde oynarken uyuklamaya ba şlamı şlardı. 
«Haklısın, Liz. Katil onları gafil avlamı ş. Polisler de kanabilirler. Sadece 
onlardan daha iyi bir tepki göstermeleri beklenir. Phyllis Myers'in katında 
oturanlardan bazıları ate ş edildikten sonra kapılarını açıp dı şarı bakmı şlar. 
Anla şıldı ğına göre, Stark kör rolü yapmı ş. Cinayetleri i şledikten sonra 
arkasındakileri de ği ştirmemi ş, üstüba şı kan içindeymi ş. Asansörden indi ği sırada 
kara gözlü ğü varmı ş. Herhalde onu Times Meydanındaki bir dükkândan ya da bir 
i şportacıdan aldı. Elindeki kapa bulanmı ş beyaz bir bastonu sallıyormu ş. O 
bastonu nereden buldu ğunu da Tanrı bilir. Ama New York Polisi kapıcının k afasına 
o bastonla vurdu ğunu dü şünüyor.» 
Thad sakin sakin, «Stark bastonu gerçek bir körden çaldı tabii,» dedi. «Bu adam 
son derece acımasız biri.» 
«Öyle oldu ğu belli. Herhalde Stark haykırarak kendisine saldır dıklarını iddia 
ediyordu. Her neyse, polislere hızla saldırdı sanır ım. Onlar da kar şılık vermek 
için zaman bulamadılar. Sonuçta devriye arabasından  alınıp kadının kapısına 
dikilen üniformalı iki memurdular.» 
Liz, «Ama Donaldson'un öldürüldü ğünü biliyor olmalıydılar,» diye itiraz etti. 
«Eğer bu olay da adamın çok tehlikeli bir yaratık oldu ğunu onlara 
öğretmediyse...» 
Thad da ekledi. «Herhalde Donaldson'u koruyacak pol isin apartmana adam öldükten 
sonra geldi ğini biliyorlardı. O iki polis kendilerine fazla güv enmi şler.» 
Alan, «Belki biraz,» diye bu iddiayı kabul etti. «B unu bilmem imkânsız. Ama 
Cowley'in yanındaki çocuklar bu adamın cinayet i şlemeye meraklı oldu ğu kadar 
cüretle ve zekice davrandı ğını da biliyorlar... Tetikteler. Hayır, Thad, 
menajerin güvende. Bundan emin olabilirsin.» 
Thad, «Tanıklar oldu ğundan söz ettin,» dedi. 



«Ah, evet. Sürüyle tanık. Bayan Cowley'in apartmanı nda. Donaldson'unkinde, 
Myers'in oturdu ğu binada! Stark'ın onların kendisini görmelerine al dırmadı ğı 
anla şılıyor.» 
«Sana verdi ğim tarif?» 
Şerif, «Tümüyle uyuyor,» diye açıkladı, «Katil iri v e sarı şın. Güne şten iyice 
yanmı ş. Artık bana onun kim oldu ğunu söyle? Thad. Bana bir ad ver. Artık tek 
derdim sadece Homer Gamache'ın öldürülmesi elayı de ğil. New York'un kahrolasıca 
polis müdürü de bana baskı yapıp duruyor. Santralım ızda çalı şan Sheila Brigham 
televizyonda boy gösterece ğimi dü şünüyor. Ama beni yine de sadece Homer 
ilgilendiriyor. Phyllis Myers'i korumaya çalı şırken öldürülen polislerden çok 
onu dü şünüyorum. Onun için bana bir ad ver.» 
Thad, «Sana bu adı verdim,» dedi. 
Uzun bir sessizlik oldu. 
Sonra Alan usulca, «Ne?» diye fısıldadı. 
«Onun adı George Stark.» Thad böyle sakin olmasına hayret etti. Ama bu 
açıklamayı yapmak onu öyle rahatlatmı ştı ki. 
Şerif uzun bir sessizlikten sonra, «Ne demek istedi ğini anlayamıyorum,» dedi. 
Liz, «Pekâlâ anladın, Alan,» diye araya girdi. Thad  hayretle karısına baktı. 
Ciddi ve kesin sesi onu şaşırtmı ştı. «Kocam şunu söylemeye çalı şıyor: Nasıl 
olduysa onun o takma adı canlandı... O foto ğraftaki mezar ta şı. Üzerinde Thad'ın 
gerçe ği ilk açıklayan muhabire söyledi ği bir söz yazılıydı: PEK DE ĐYĐ B ĐR ĐNSAN 
DEĞĐLDĐ. Hatırlıyor musun?» 
«Evet, ama Liz...» Şerif onlara çaresiz bir şaşkınlıkla bakıyordu. Sanki ilk kez 
çıldırmı ş olan iki ki şiyle konu şmaya çakı ştı ğını farketmi şti. 
Liz yine o ciddi tavayla, «Aması maması yok,» diye Pangborn'un sözünü kesti. 
«Đtiraz etmek, bu iddiayı çürütmek için bol zamanın o lacak. Senin ve herkesin. 
Ama şu ara sadece beni dinlemelisin. Thad, George Stark' ın pek de iyi bir insan 
olmadı ğını söyledi ği zaman şaka etmiyordu. Belki şaka etti ğini sanıyordu ama 
gerçek böyle de ğildi. O bunun farkında de ğildi ama ben gerçe ği biliyordum. 
George Stark her yazdı ğı kitapla beni daha da fazla kaygılandırdı. O dört 
romanla. Thad sonunda onu öldürmeye karar verdi ği zaman yukarıya, yatak odamıza 
çıktım ve rahatladı ğım için hüngür hüngür a ğladım.» Ona hayretle bakan Thad'a 
bir göz attı. Kocasını bakı şlarıyla tarttıktan sonra ba şını salladı. «Evet, 
öyle! A ğladım ya. Gerçekten a ğladım. Washington'da oturan Bay Clawson aslında 
i ğrenç bir sürüngencikti. Ama bize yine de iyilik ett i. Belki de evlilik 
hayatımızın en büyük iyili ğiydi bu. Ve ben ba şka nedenle de ğilse bile bu yüzden 
Clawson'un ölmü ş olmasına üzülüyorum.» 
«Liz, bence sen aslında... yani sen böyle dü şünemezsin...» 
Karısı, «Bana nasıl dü şünece ğimi söyleme,» diye ba ğırdı. 
Alan Pangborn gözlerini kırpı ştırdı. 
«Şimdi Thad sana bir şeyler anlatacak, Alan. Onu dikkatle dinlemeni ve 
söylediklerine inanmaya çalı şmalısın. Çünkü inanmazsan bu adam... ya da 
yaratık... kasap listesindeki bütün insanları ortad an kaldırıncaya kadar cinayet 
i şlemeye devam edecek. Böyle olmasını istemiyorum. Bu nun ki şisel nedenleri de 
var. Anlayaca ğın, Thad, ben ve bebekler de o listede olabiliriz.»  
«Pekâlâ.» Şerifin sesi yumu şaktı ama kafası hızla çalı şıyordu. Bu delice fikri 
iyice inceleyebilmek için dü ş kırıklı ğı, öfke, hatta hayretini yenmeye çalı ştı. 
«Anlat bakalım, Thad.» 
Yazar, «Tamam,» dedi. Sinirli sinirli öksürerek aya ğa kalktı. Elini gö ğüs cebine 
götürdü. Sonra biraz da acı bir alayla ne yaptı ğını farketti. Bunca yıl sonra 
sigara arıyordu. Ellerini ceplerine sokarak Alan Pa ngorn'a baktı. «Burada pek 
acayip bir şey oluyor. Hayır... acayipten de öte. Korkunç ve aç ıklanması 
olanaksız bir şey. Ama yine de oluyor. Ve galiba bu olay ben on bi r ya şındayken 
başladı.» 
Thad her şeyi anlattı. Çocuklu ğunda çekti ği bo ş a ğrıtan. A ğrının ba şlayaca ğını 
haber veren cıvıltılar ve serçelerin bulanık hayall eri. Şerife üzerine «SERÇELER 
YĐNE UÇUYORLAR» yazdı ğı kâ ğıdı gösterdi. Bir gün önce bürosunda bilincini 
kaybetmesinden söz etti. Kâ ğıda karaladı ğı sözcüklerden hatırlayabildiklerini 
saydı. Kâ ğıdı yırtmasına neden olan o korku ve şaşkınlı ğı açıkladı. 
Alan ifadesiz bir suratla onu dinliyordu. 



Thad sözlerini, «Zaten onun Stark oldu ğunu biliyorum,» diye bitirdi. «Bu bilgi 
burada.» Yumru ğunu hafifçe gö ğsüne vurdu. 
Şerif birkaç dakika hiçbir şey söylemedi. Sonra ba şını kaldırarak Liz'e baktı. 
«Thad, ruhlar dünyasından gelen o mesaj; sana ben b uradan ayrıldıktan sonra 
gösterdi. Öyle de ğil mi?» 
Liz sözcüklere basa basa, «Ruhlar dünyasından gelen  mesajların nasıl şeyler 
olduklarını bilmiyorum,» dedi. «Ama Thad mesajı ger çekten de sen gittikten sonra 
gösterdi.» 
«Bu hemen mi oldu?» 
«Hayır. Önce ikizleri yatırdık. Sonra biz yatmaya ç alı şırken 
Thad'a benden ne gizledi ğini sordum.» 
«Bu sürede Thad her zaman senin yanında mıydı? Yani  yukarıya çıkarak sözünü 
etti ğim cümleyi yazabilecek zaman bulabildi mi?» 
«Bunu kesinlikle hatırlamıyorum. Galiba beraberdik.  Ama kesin bir şey 
söyleyemeyece ğim. Zaten Thad'ın yanımdan hiç ayrılmadı ğını söylememin de bir 
yararı olmaz, öyle de ğil mi?» 
«Ne demek istiyorsun?» 
«Yani benim yalan söyledi ğimi dü şünürsün nasıl olsa.» 
Alan derin derin içini çekti. «Dürüstlü ğünü takdir ediyorum.» 
«Thad bu konuda yalan söylemiyor.» 
Pangborn ba şını salladı. «Thad'ın bürosunda oldu ğunu iddia etti ği olaya 
gelince... Bu konuda hiçbir tanı ğı yok. Hatta Bayan Cowley telefon edinceye 
kadar kocan sana bu .olaydan hiç söz etmedi. Öyle d eğil mi?» 
«Evet. Öyle.» 
«O halde...» Şerif omzunu silkti. 
«Sana bir soru soraca ğım, Alan.» 
«Sor bakalım.» 
«Thad neden yalan söylesin? Bunun ne yararı olur?» 
«Bilmiyorum.» Alan, Liz'e büyük bir dürüstlükle bak tı. «Belki bunun nedenini 
Thad da bilmiyor.» Yazara bir göz attı, sonra tekra r Liz'e döndü. «Belki de Thad 
yalan söyledi ğinin bile farkında de ğil. Açık konu şuyorum. Bir polis böyle bir 
hikâyeyi güçlü kanıtlar olmadıkça kabul edemez. Ve ortada hiçbir kanıt yok.» 
«Thad bu konuda gerçe ği söylüyor. Söylediklerinin hepsini anlıyorum ama k ocama 
inanmanı da çok istiyorum. Çaresizce istiyorum hem de. Ben George Stark'la 
birlikte ya şadım. Zaman geçerken Thad'ın ona kar şı nasıl bir tavır takındı ğını 
biliyorum. Sana People dergisinde olmayan bir şeyi söyleyece ğim. Thad son kitabı 
yazmadan önce Stark'ı ortadan kaldırmaktan söz etme ye ba şladı. Dergide bundan 
yeni bir şeymi ş gibi söz ediliyordu. Ama do ğru de ğildi. Đşte sana bunu anlatmaya 
çalı şıyorum. Frederick Clawson ortaya çıkarak kocamı zor lamasaydı Thad hâlâ 
Stark'ı ortadan kaldırmaktan söz edecekti. Bir alko li ğin ya da uyu şturucuya 
alı şmış birinin dostlarına veya ailesine bu zehiri ertesi gün bırakaca ğını 
söylemesi gibi... Ya da öbür gün... Ya da birkaç gü n sonra...» 
Thad, «Hayır,» diye söze karı ştı. «Bu tam anlamıyla do ğru de ğil.» Ka şlarını 
çatarak dü şündü. «Dinle, Alan. Şimdi bilincimi kaybetmemi, serçeleri ve 
olacakları önceden görmemi bir tarafa bırakalım. Fi ziksel arazı ö ğrenmek 
istiyorsan doktorum George Hume'la konu şabilirsin. Belki dünkü testlerin 
sonuçlan kafamda acayip bir şey oldu ğunu gösterecek. Öyle olmazsa... çocukken 
beni ameliyat eden doktor belki hâlâ hayatta. Sana o vakayı anlatabilir. Adını 
hatırlayamıyorum ama tıp dosyamda isminin oldu ğundan eminim. Ama şimdi bütün bu 
psi şik fasarya sadece bir yan sokak.» 
Alan, «Pekâlâ,» dedi. «'Psi şik fasarya,' dedi ğin bu şeyler bir yan sokaksa ana 
cadde nedir?» 
Thad, «Tabii George Stark,» diye cevap verdi. «Evin e bir yabancının yerle şti ğini 
düşün. Alan. Her zaman korktu ğun birinin. Bu adamdan ödün patlıyor. Ondan hiç 
hoşlanmıyorsun ama yine de evinde kalmasına izin veriy orsun. Bir han i şletti ğin 
yok. Ama onun karının uzak bir akrabası oldu ğunu sanıyorsun ya da öyle bir şey. 
Beni anlıyor musun?» 
Şerif, «Evet,» der gibi ba şını salladı. 
«Ve sonra günün birinde bu konuk kötü bir şey yapıyor. Sözgeli şi, tuzlu ğun 
delikleri tıkandı ğı için kaldırdı ğı gibi duvara çarpıyor. Sen de karına, 'Bu 
geri zekâlı kuzenin burada daha ne kadar kalacak?» diye soruyorsun. O da sana 



bakıyor ve, 'Benim kuzenim mi?' diyor. 'Ben onun se nin akraban oldu ğunu 
sanıyordum. '» 
Pangborn istememesine ra ğmen hafifçe güldü. 
Thad konu şmasını sürdürdü. «O zaman bu adamı tekmeyle evden a tıyor musun? Bir 
kere bu adam bir süreden beri senin evinde oturuyor . Yava ş yava ş sana onun buna 
hakkı varmı ş gibi gelmeye ba şlıyor. Ama önemli olan bu de ğil.» 
Liz'in gözleri heyecanla parlamaya ba şlamı ştı. «Önemli olan ondan çok korkman. 
Adama defolup gitmesini söylersen onun neler yapaca ğını dü şünerek korkuyorsun.» 
Thad, «Evet,» dedi. «Cesur olmak ve adama çıkıp git mesini söylemek istiyorsun. 
Bunun nedeni onun tehlikeli bir adam oldu ğundan korkman de ğil. Artık bu olay bir 
onur meselesi halini alıyor. Ama... o anı erteleyip  duruyorsun. Bunun için 
nedenler buluyorsun. Örne ğin, ya ğmur ya ğıyor. Adamı güne şli bir günde defedersen 
fazla ba ğırıp ça ğırmayaca ğını dü şünüyorsun. Ya da, 'Bu i şi hepimiz gece rahat 
bir uyku çektikten sonra yaparım,' diyorsun. Kavgay ı ertelemek için binlerce 
neden uyduruyorsun. Bu nedenler sana uygun geldi ği takdirde onurunu biraz olsun 
koruyabiliyorsun. Tabii bu kadarcı ğı bile yaralanmandan ya da ölmenden çok daha 
iyi.» 
Liz yine söze karı ştı. «Ve belki de mesele sadece seninle ilgili de ğil... George 
Stark... bizimle birlikte ya şadı ğı sırada i ğrenç ve tehlikeli bir adamdı... 
Şimdi de i ğrenç ve tehlikeli bir adam. Zaten olanlardan onun ç ok daha da 
kötüle şti ği anla şılıyor. Tabii deli. Ama kendi kafasına göre yaptıkl arı son 
derece mantıklı şeyler. Kendisini ortadan kaldırmak için entrika çev iren 
ki şilerin izini bulmak ve onları teker teker öldürmek. » 
«Bitti mi?» 
Liz şaşkın şaşkın şerife baktı. Sanki adamın sesi onun daldı ğı derin ve özel 
düşüncelerden kurtulmasına neden olmu ştu. «Ne dedin?» 
«Bitti mi dedim. Konu şmak istedin. Bende dü şündüklerinin hepsini söyleyip 
söylemedi ğini sordum.» 
Liz'in o sakin tavırları kayboldu. Đçini çekerek, «Bütün bunlara inanmıyorsun, 
değil mi?» diye sordu. «Bir tek kelimesine bile inanmı yorsun.» 
Alan, «Liz,» dedi. «Bu sadece... delilik. Çok geçme den di ğer polisler de 
gelecekler. FBI da sanırım. Onları bu hikâyeyi anla ttı ğın takdirde 'delilik'ten 
daha da acı sözler kullanacaklar. Bu insanları bir hayaletin öldürdü ğünü 
söyleseydin buna kesinlikle inanmazdım. Ama hayalet  hikâyesine bu anlattı ğın 
masaldan daha fazla inanabilirdim. Ve biz şimdi bir hayaletten de ğil, hiçbir 
zaman varolmayan bir adamdan söz ediyoruz.» 
Thad birdenbire sordu. «Katili tarif etmemi nasıl a çıklayacaksın? Ben sana 
Stark'ın yıllar boyunca kafamın içinde beliren haya lini anlattım.» 
Pangborn, «Bunu izah edemeyece ğim,» dedi. «Tabii bu tarifi nasıl ekle etti ğin 
konusunda yalan söylemi ş olabilirsin.» 
«Yalan söylemedi ğimi biliyorsun.» 
«Böyle dü şünmen için bir neden yok.» Şerif birdenbire öfkelenmi şti. «Bütün bu 
olanları... henüz izah edecek durumda de ğilim. Ama o arada belki bana bu 
katilin... yani o gerçek adamın nereden geldi ğini söyleyebilirsin, Thad. Bir 
gece onu dünyaya mı getirdin? Yoksa adam kahrolasıc a bir serçenin yumurtasından 
mı çıktı? Onun adını kullandı ğın romanları yazarken Stark'a mı benzemeye 
başladın? Nasıl oldu bu i ş?» 
Thad yorgun yorgun, «Bunun nasıl oldu ğunu bilmiyorum...» diye cevap verdi. 
«Bilseydim sana anlatmaz mıydım? Bildi ğim ya da hatırladı ğım kadarıyla 
Machine'in Yöntemi, Oxford Mavisi, Köpekbalı ğı Eti ve Babil'e Giderken'i 
yazdı ğım sırada ben bendim. Stark'ın ne zaman... ayrı bir  ki şilik halini 
aldı ğını hiç bilmiyorum.» 
Liz atıldı. «Bu önemli sayılmaz, Thad. Stark'ı öldü rmeye kalkı şıncaya kadar onun 
ayrı bir varlık olması şart de ğildi.» 
Pangborn kadına döndü. «Sen Thad'ı herkesten iyi ta nıyorsun Liz. O cinayetlerle 
dolu kitapları yazarken Beaumont Stark halini mi al dı? Seni dövdü mü? Partilerde 
herkesi usturayla tehdit etti mi?» 
Liz ona dik dik baktı. «Alay bu konuyu tartı şmamızı kolayla ştırmayacak.» 
Şerif öfkeyle ellerini havaya kaldırdı. «Alay etti ğim yok. Đkinizin de ne delice 
sözler söyledi ğini anlayabilmeniz için size sözlü şok tedavisi uygulamaya 
çalı şıyorum. Đkiniz de canlanan bir tekme addan söz ediyorsunuz! FBI'ya bu 



hikâyenin yarısını bile anlatırsanız ajanlar Maine Eyaletinin vatanda şların akıl 
hastanelerine kaldırılmalarıyla ilgili kanunlarını okumaya ba şlarlar!» 
Liz, «Sorunun cevabı: Hayır,» dedi. «Thad beni dövm edi. Kokteyl partilerde 
elinde bir usturayı sa ğa sola sallamadı. Ama George Stark adıyla yazarken. .. 
özellikle romanın kahramanı Alexis Machine oldu ğu zaman Thad de ği şiyordu. Bunu 
şöyle anlatayım: Thad kapıyı açarak Stark'ı içeri da vet etti ği zaman benden 
uzakla şıyordu. Bana kar şı so ğuk de ğildi. Sadece aramızda bir mesafe oluyordu. 
Gezmeye gitmek, arkada şlarımızı görmek istemiyordu. Bazen fakülte 
toplantılarından bile kaçıyor, ö ğrencilerine verdi ği randevulara da gitmiyordu. 
Ama bu daha ender oluyordu. Gece daha geç yatıyor, bazen bir saat sa ğa sola 
dönüp duruyordu. Uykuya daldıktan sonra da sanki kâ bus görüyormu ş gibi çırpınıp 
homurdanıyordu. Ona birkaç kez kâbus görüp görmedi ğini sordum. Bana, 'Ba şım 
ağrıyor,' dedi. 'Kendimi yorgun hissediyorum. Ama kâb us görüp görmedi ğimi 
hatırlamıyorum.' 
«Thad'ın ki şili ğinde önemli bir de ği şiklik olmuyordu. Ama eskisi gibi de 
değildi. Kocam uzun bir süre önce içkiyi bıraktı. Ama Stark romanlarından birini 
bitirdi ği zaman içki içip sarho ş oluyordu. Sanki bütün kötü etkilerden 
kurtuluyor ve kendi kendine, o köpo ğlu köpek yine gitti, diyordu. Hiç olmazsa 
bir süre için. George Missisipi'deki çiftli ğine döndü. Ya şasın!» 
Thad, «Liz durumu çok iyi kavramı ş,» diye açıkladı. «Ya şasın! Gerçekten öyle 
hissediyordum. Bilincimi kaybetmemi ve kâ ğıda otomatik olarak bazı kelimeler 
karalamamamı bir tarafa bırakarak sana durumu özetl eyece ğim. Aradı ğın adam benim 
tanıdı ğım kimseleri öldürüyor. Homer Gamache dı şında bu ki şiler George Stark'ın, 
'idamından' sorumlulardı. Tabii bunu benimle anla şarak yapmı şlardı. Stark'la kan 
grubumuz aynı. Ama aslında bu ender bulunan bir kan  grubu de ğil. Yine de sadece 
yüzde altı ki şide bu grup bulunuyor. Katil sana verdi ğim tarife uyuyor. Bu, 
George Stark ya şasaydı nasıl biri olurdu, diye dü şündüğüm zaman gözlerimin 
önünde canlandırdı ğım ki şinin tarifi. Katil eskiden kullandı ğım marka sigaradan 
içiyor. En ilginci, parmak izleri benimkilerin e şi. Ve sen bütün bunlara ra ğmen 
Stark'ın varoldu ğunu kabul etmiyorsun. Şimdi Şerif Alan Pangborn, bana kimin 
sersemce davrandı ğını söyler misin?» 
Alan aya ğın altındaki bir kaya kadar sa ğlam oldu ğunu sandı ğı yerin kaydı ğını 
hissetti. Böyle bir şey olamaz... öyle de ğil mi, diye dü şündü. Bugün Thad'ın 
doktoruyla konu şmalıyım. Beyninde tümör olmadı ğını ö ğrenseydim çok sevinirdim. 
Thad'ın yalan söyledi ğini ya da bunu hayal etti ğini. Onun bir psikopat oldu ğunu 
kanıtlayabilirsem o zaman çok rahat ederim. Belki.. . Ne belkisi? Saçmalama! 
George Stark diye biri yok. Hiçbir zaman da olmadı. .. Sonra, «Zamanla her şey 
anla şılacak,» dedi. «O arada ikinize de dünkü iddianızda n vazgeçmenizi 
önerece ğim. Yani katil kendisinin George Stark oldu ğunu sanan biri. Delice bir 
mantıkla da i şe Stark'ın resmen gömüldü ğü yerden ba şladı.» 
Thad, «Hiç olmazsa bu fikri incelemeye çalı ş,» diye kar şılık verdi. «Yoksa ba şın 
belaya girecek. Bu adama... Stark'a söz geçiremezsi n. Ona yalvaramazsın. Sana 
zaman tanırsa ondan merhamet dilenebilirsin belki. Ama bunun da bir yararı 
olmaz. Ona savunmasız yakla şırsan seni de köpekbalıklarına yem yapar.» 
Alan, «Doktorunla konu şaca ğım,» dedi. «Seni ameliyat eden operatörle de. Bunun  
ne yararı olaca ğını ya da olayı aydınlatıp aydınlatmayaca ğını bilmiyorum. Ama 
bunu yapaca ğım. Bundan ba şka her riski göze alaca ğım.» 
Thad ne şesizce gülümsedi. «Benim bakımımdan bununla ilgili bir sorun var. Karım, 
çocuklarım ve ben de seninle birlikte kendimizi teh likeye ataca ğız.» 
 
On be ş dakika sonra mavili beyazlı, güzel bir kamyonet Th ad'ın bahçe yoluna, 
Alan'ın arabasının arkasına park etti. Telefon ta şıtıydı bu. Đki teknisyen 
Thad'ın telefonuna bir teyp ve izleme aygıtı takaca klardı. 
Alan gittikten sonra Thad teknisyenlerden birine, k ayıt aygıtını nereye 
koyacaklarını sordu. 
Adam dalgın dalgın, «Herhalde bodruma,» dedi. 
Thad'la Liz ondan sonra bütün gün ne yapacaklarını düşünmeye ba şladılar. Sonra 
Alan Pangborn o korkunç haberi getirdi. Stark, Rick  Cowley'i öldürmeyi yine de 
başarmı ştı. Şerif, Oreno'ya varaca ğı sırada durumu ö ğrenmi ş ve hemen geri 
dönmüştü. 



Liz, «Bize Rick'in güvende oldu ğunu söyledin,» dedi. Gözleri donukla şmış, sesi 
de ifadesizle şmişti. Sanki saçlarının pırıltısı bile kaybolmu ştu. «Bunu hemen 
hemen garanti ettin.» 
«Yanılmı şım. Üzgünüm.» 
Şerif de Liz Beaumont gibi şok geçiriyordu ama belli etmemek için elinden gelen i 
yapıyordu. Thad'a bir göz attı. O da geçirdi ği şok yüzünden hiç kımıldamadan 
şerife bakıyordu. 
«Bir tahminde bulundun ve yanlı ş çıktı. En iyilerimizin bile ba şına gelir bu. 
Belki artık geri dönüp George Stark'ı biraz daha dü şünmen daha do ğru olur. E, ne 
düşünüyorsun. Alan?» 
Alan, «Haklı olabilirsin,» dedi. Sonra da, bunu onl arı yatı ştırmak için 
söylüyorum, diye dü şündü. Ama George Stark omzunun üzerinden bakmaya ba şlamı ştı 
bile. Suratını göremiyordu ama baktı ğını hissediyordu. « Đşin kötü yanı şu: Siz 
ikiniz de söylediklerinize inanıyorsunuz..» 
Thad ba şını salladı. «Hiç olmazsa ben inanıyorum.» 
Liz, «Ben inanmıyorum,» diyerek ikisini de şaşırttı, «inanmıyorum, gerçe ği 
kesinlikle biliyorum.» 
Alan içini çekerek ellerini ceplerine soktu. «Bilme k istedi ğim bir şey var... 
Söylediklerinizin do ğru oldu ğunu bir an kabul edelim... Bu adam ne istiyor? 
Sadece intikam almak mı?» 
Thad, «Hiç de de ğil,» dedi. «Sen ya da ben onun yerinde olsaydık, bi z de aynı 
şeyi isterdik. Stark artık 'ölü .olmamayı' istiyor. Bütün istedi ği bu. Artık 
'ölü olmamak.' Bunu ba şarabilecek tek ki şi de benim. Ben bunu yapamaz ya da 
yapmayı istemezsem... Stark da o zaman hiç olmazsa yalnız kalmaktan kurtulmaya 
çalı şır.» 
  
On Altı 
 
George Stark Arıyor 
 
Alan Pangborn, Dr. Hume'la konu şmaya girmi şti. FBI ajanları ise sorgulamayı sona 
erdiriyorlardı. Tam o sırada George Stark telefon e tti. Teknisyenlerin 
Beaumont'ların telefonlarına taktıkları aygıtların güzelce çalı ştıklarını 
açıklamalarından be ş dakika sonra aradı Stark. 
Dave'le Wes adlı teknisyenler gitmeye hazırlanıyorl ardı. Đsimleri Malone ve 
Prebble olan iki FBI ajanı ise aya ğa kalkmı şlar, not defterlerini topluyor, 
pantolonlarını düzeltiyorlardı. Telefonun çaldı ğından haberleri yokmu ş gibi 
davranmaktaydılar. 
Ama Liz telefonun çaldı ğını duyuyordu. Şimdi Thad'a bir kö şeye kıstırılmı ş olan 
vah şi bir hayvanın korkudan irile şmiş gözleriyle bakıyordu. 
Thad neredeyse, «Neniz var sizin?» diye ba ğıracaktı. «Kahretsin! O halde 
telefonlara bütün o aletleri neden taktınız?» 
Haksız bir dü şünceydi bu. Kimse aradıkları adamın aygıtlar hazır olur olmaz 
Thad'a telefon edece ğine inanamazdı. Ama aslında arayan Stark'tı. Thad'ı n 
burnuna onun kokusu geliyordu Liz'in de öyle. 
Şimdi Wes, Thad'a bakıyordu. Herhalde onun telefona neden cevap vermedi ğini 
düşünüyordu. Thad kendi kendine, endi şelenme, dedi. O bekler. Çünkü evde 
oldu ğumuzu biliyor. 
Ajan Prebble, «Artık sizi fazla rahatsız etmeyelim,  Bayan Beau...» diye ba şladı. 
Liz sakin ama kederli bir sesle, «Bence beklemeniz daha iyi olacak.» dedi. 
Thad telefonu açarak, «Ne istiyorsun, köpo ğlu köpek!» diye ba ğırdı. «Kahretsin! 
ĐSTEDĐĞĐN nedir?» 
Liz Prebble'a, «Arayan o,» dedi. «O!» 
Prebbie, «Ah, Tanrım,» diye mırıldanarak şaşkın şaşkın arkada şıyla bakı ştı. 
Birbirlerine, « Şimdi ne yapaca ğız?» diye soruyorlardı. 
George Stark, «Sakin ol, Thad,» dedi. Bu durum onu çok e ğlendiriyormu ş gibi 
konu şuyordu. «Tansiyonunu çıkarmana hiç gerek yok.» Sesi  Thad'ın tahmin etti ği 
gibiydi. Tamı tamına. Đngilizceyi pek hafif Güneyli aksanıyla konu şuyordu. 
Đki teknisyen bir an kafa kafaya verdiler. Sonra Dav e yardımcı telefonun 
bulundu ğu kamyonete ko ştu. 



FBl'ın korkusuz ajanları odanın ortasında durmu ş hâlâ şaşkın şaşkın 
bakıyorlardı. 
Thad daha sakin bir sesle, «Ne istiyorsun?» diye so rdu. 
Stark, «Ah, sadece sana her şeyin bitti ğini söylemeyi,» dedi. «Ö ğle zamanı 
sonuncuyu da temizledim. Darwin Yayınevinde ba şmuhasebecinin yanında çalı şan o 
küçük kızı... Clawson'un izi bulmasını o sa ğladı. Polisler ölüsünü bulacaklar. 
Đkinci Caddede bir yerde oturuyordu. Kızın bir kısmı  yerde. Gerisini mutfak 
masasının üzerine koydum.» Bir kahkaha attı. «Bu ha fta i şim ba şımdan a şkındı, 
Thad. Sa ğa sola ko şup durdum. Şimdi de seni endi şelenmeyesin diye arıyorum. Đçin 
rahat etsin diye.» 
Thad, « Đçim hiç de rahat de ğil,» diye söylendi. 
«Kendine biraz zaman ver, ahbap. Biraz zaman ver. A rtık güneye do ğru inece ğim. 
Biraz balık avlayaca ğım. Kent hayatı beni yoruyor.» Stark güldü. Bu sest e öyle 
korkunç bir ne şe vardı ki; Thad'ın tüyleri diken diken oldu. 
Aslında yalan söylüyordu George Stark. 
Thad bunu kesinlikle biliyordu. Stark'ın telefona t akılan aygıtlar hazır 
oluncaya kadar bekledi ğini de bildi ği gibi. «Seni yalancı köpek!» diye ba ğırdı. 
FBI ajanları irkildiler. 
«Hey, Thad, bu sözlerin hiç de ho ş de ğil.» Stark sanki kırılmı ş gibi konu şmuştu. 
«Sana zarar verece ğimi mi sanıyordun? Ne münasebet. Ben senin adına in tikam 
alıyordum, o ğlum. Bu i şi benim yapmam gerekti ğini biliyordum. Senin korkak 
oldu ğunu da bildi ğim gibi. Ama seni suçlamıyorum. Bu kalabalık dünyad a türlü 
insan var. Sen i şin zevkini çıkaramayacak olduktan sonra senin adına  intikam 
almamın ne yararı olurdu?» 
Thad alnındaki küçük beyaz yara izini ovu şturmaya ba şlamı ştı. Kendini 
kaybetmemek için büyük bir çaba harcıyor ve, Stark yalan söylüyor, diye 
düşünüyordu, bunu bildi ğimin de farkında. Ama önemsemiyor. Çünkü bana kimse nin 
inanmayaca ğını biliyor. Polise bütün bunların ne kadar garip g eldi ğini, bu 
konu şmayı dinlediklerini ve neler dü şündüklerini bildi ği gibi... Ama Stark 
onların nasıl dü şündüklerini de seziyor ve bu yüzden güvende. Polis 
kar şılarındakinin kendini George Stark sanan bir manyak  oldu ğunu dü şünüyor. 
Çünkü böyle dü şünmek zorunda. Ba şka şekilde dü şünmek ö ğrendikleri şeylere 
aykırı. Bütün varlıklarına. Dünyadaki bütün parmak izleri bile bunu 
deği ştiremeyecek. O, George Stark olmadı ğını, sonunda bunu anladı ğını söylerse 
rahatlayacaklar. Kapıda bekleyen koruma polislerini  buradan hemen 
göndermeyecekler belki... Ama Stark bu i şi hızlandıracak. 
«Seni gömmenin kimin fikri oldu ğunu biliyorsun. Bu benim fikrimdi.» 
Stark rahatça, «Hayır, hayır,» dedi. «Seni kandırdı lar. Cowleyson denilen o 
sümüklüböcek ortaya çıktı ğı zaman ne yapaca ğını şaşırdın. Evet, böyle oldu. 
Menajer oldu ğunu iddia eden o e ğitilmi ş maymunu aradı ğında sana kötü bir şey 
önerdi. Kendi ba şına böyle bir şeye hiç kalkı şmazdın.» 
«Kahretsin! Đşte bu yalan. Bunu sen de biliyorsun!» Thad birdenbi re her şeyin ne 
kadar uygun oldu ğunu anladı. Stark kar şısındaki insanları ne kadar da iyi 
tanıyordu! Kendi kendine biraz sonra dü şündüğüm şeyi yapacak, dedi. George Stark 
olmadı ğını söyleyecek. Ve ona inanacaklar. Şimdi bodrumda makaraları dönen 
aygıtı dinleyecek ve onun söylediklerini kabul edec ekler. Alan da, hepsi de. 
Çünkü bu sadece inanmak istedikleri şey de ğil, zaten inandıkları bir şey. 
Stark sakin sakin, adeta dostça bir tavırla, «Öyle bir şey yok,» diye cevap 
verdi. «Artık seni rahatsız edecek de ğilim, Thad. Ama gitmeden önce sana bir 
öneride bulunmama izin ver. Belki sana yararı olur.  Benim George Stark oldu ğumu 
düşünme. Ben de bu hatayı yaptım. Aklım ba şıma ancak bir sürü insanı öldürdükten 
sonra geldi.» 
Thad bu sözleri şaşkınlıkla dinledi. Bir şey söylemesi gerekti ğini biliyor ama 
yapamıyordu. 
Stark kıkırdadı. «Bilmiyorum, belki de o gitti ğim yerde söyledikleri gibi 
aslında delinin biriyim.» 
Ah, ne güzel, ne güzel, diye dü şündü Thad. Şimdi Güneydeki akıl hastanelerini 
arayacak, uzun boylu, geni ş omuzlu sarı şın bir adamın tedavi görüp görmedi ğini 
soracaklar. Böylece zaman kaybedecekler. Thad alıcı yı sıkıca kavradı. Öfkesi 
yüzünden şakakları zonkluyordu. 



«Ama o i şi yaptı ğım için pi şman de ğilim, Thad. Ben o kitapları gerçekten 
seviyordum... Orada... o tımarhanedeyken... çıldırm amı sadece o kitaplar 
engelledi sanırım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi kendimi çok daha iyi 
hissediyorum. Artık kim oldu ğumu kesinlikle biliyorum. Bu da bir şey sayılır. 
Yaptıklarımdan 'tedavi' diye söz edebilirsin. Ama b öyle şeylerin iyile şece ği 
yok, öyle de ğil mi?» 
Thad haykırdı. «Kahretsin! Yalan söylüyorsun!» Star k, «Bunu tartı şabiliriz,» 
dedi. «Ama zaman alır. Sana beni oyalamam, telefonu  kapatmamı engellemeni 
söylediler, de ğil mi?» 
Thad, hayır, diye dü şündü. Seni telefonda tutmamı istemelerine gerek yok tu. Bunu 
sen de biliyorsun. 
Stark adeta saygıyla, «Güzel karına selamımı ilet,»  dedi. «Bebeklere iyi bak. 
Sen de endi şelenme, Thad. Artık seni rahatsız edecek de ğilim. Bu...» 
Thad birdenbire, «Ya ku şlar ne olacak?» diye sordu. «Ku şların cıvıltılarını 
duyuyor musun, George?» 
Ani bir sessizlik oldu. Stark'ın bu sessizli ğinde hayret de var gibiydi. Konu şma 
ilk kez Stark'ın dikkatle hazırlandı ğı senaryonun dı şına çıkmı ştı. Thad 
tekrarladı. «George ku şların cıvıltılarını duyuyor musun?» 
Stark a ğır a ğır, «Neden söz etti ğini anlayamadım, ahbap,» dedi. «Acaba sen...» 
«Hayır.» Thad deli gibi güldü. «Hayır, neden söz et ti ğimi bilmiyorsun, de ğil mi? 
Đyi ya. Şimdi bir dakika sen beni dinle, George. Ben ku şları duyuyorum. Olayın 
ne anlama geldi ğini henüz ö ğrenemedim... Ama ö ğrenece ğim. Ve o zaman...» 
Durakladı. Đşin içyüzünü ö ğrendi ği zaman ne olacaktı. Bunu bilmiyordu. 
Stark sözcüklere basa basa, «Neden söz ediyorsan hi ç önemli de ğil, Thad,» diye 
homurdandı. «Çünkü bu i ş burada bitti.» Telefonu kapattı. 
Thad alıcıyı yerine bırakırken, Dave bir kapıdan iç eri daldı, Wes de di ğerinden. 
Wes, «Kusursuz çalı ştı!» diye ba ğırıyordu. FBI ajanları yine irkildiler. 
Thad, Liz'e, «Oydu,» dedi. «Olmadı ğını söyledi ama oydu. Öteki.» 
Karısı ona sıkıca sarıldı. Kula ğına usulca, «Biliyorum,» diye fısıldadı. Thad 
yüzünü Liz'in saçlarına gömerek gözlerini kapattı. 
O ba ğırıp ça ğırma ikizlerin uyanmalarına neden olmu ştu Đkisi de yukarıda 
ağlıyorlardı. Liz onları almaya gitti. Thad da karısı nı izleyecekti. Ama telefon 
çalmaya ba şladı. Arayan Şerif Pangborn'du. Dr. Hume'a gitmeden önce Orono Ey alet 
Polis Merkezine u ğramı ştı. Teknisyen Dave de Stark'ın telefon etti ğini ve ilk iz 
bulma çabalarının sonuçlarını oraya bildirmi şti. Alan çok heyecanlıydı. 
«Kesin sonuç almadık. Ama New York kentinden aradı ğı kesin. Kod numarası 212 
olan mahalleden. Biraz sonra yeri kesinlikle tespit  edece ğiz.» 
Thad, «Arayan oydu,» dedi. «Stark. O olmadı ğını söyledi. Ama telefon eden 
Stark'tı. Onun sözünü etti ği kızın evine bakılması gerekiyor. Adı Darla Gages' ti 
sanırım.» 
«'Vassar'dan sümüklü küçük kaltak' mı?» 
Thad, «Evet,» dedi ama Darla Gages'in artık bumu iç in hiç endi şelenmeyece ğini 
biliyordu. 
«Bu adı New York Polisine veririm. Sen nasılsın?» 
«Đyiyim.» 
«Ya Liz.» 
«Doktor gibi konu şmayı bırak şimdi. Ne dedi ğimi duydun mu? Arayan oydu. Ne derse 
desin Stark'tı o.» 
«Bekleyip sonucu alsak daha iyi olmaz mı?» Şerifin sesinde utanç vardı. Thad 
adına utanıyordu. 
Bu durum Thad'ın bir an buruk bir ne şe duymasına neden oldu. «Pekâlâ. Bekleyelim 
bakalım.» Pangborn bir şeyler söylüyordu ama sözleri Thad'ı artık 
ilgilendirmiyordu. Kurnaz tilki George, diye dü şünmekteydi. «Onu çok iyi 
anladıklarını sanıyorlar. Çünkü George öyle dü şünmelerini istiyor. Onların bu 
halini seyrediyor. Hepsi çıkıp gittikten sonra siya h Toronado'suyla gelecek. Ona 
engel olmak için ne yapaca ğım? 
Bunu bilmiyordu. Alan Pangborn'un konu şmasını bitirmeli beklemeden telefonu 
kapattı. 
On dakika sonra telefon yine çaldı. Wes adlı teknis yen Thad'a seslendi. Telefona 
giderken ona, «FBI ajanları neredeki?» diye sordu T had. 



«Onlar mı? Gittiler!» Wes, ba şka ne bekliyordun, der gibi omzunu silkti. Sonra 
saatine bakarak ekledi. «Dave'le ben de gidiyoruz. Aletler nasıl olsa kendi 
kendilerine çalacak... Şey... romanlarınızdan birini okumak istiyorum. Kend i 
adınızla yazdı ğınız bir kitabı mı seçeyim? Yoksa ba şkasının adıyla yazdı ğınızı 
mı?» 
Thad, «Öbür adamınkini deneyin,» diyerek telefonu a çtı. 
«Onun romanları daha hareketli.» 
Wes ba şını salladı. Eliyle selam vererek dı şarı çıktı. 
Thad, «Alo?» dedi. 
«Merhaba, Thad. Ben Alan. Hâlâ Polis Merkezindeyim.  Haberler pek iyi de ğil. 
Arkada şın seni Penn Đstasyonundaki bir telefon kulübesinden aramı ş.» 
«Şaşırdın mı buna?» 
«Hayır. Şaşırmadım ama dü ş kırıklı ğına u ğradım. Ço ğu zaman katilin bir hata 
yapmasını bekleriz ve genellikle er geç yapar.» 
Thad, «Hayır,» dedi. «Neden olsun? Sıkılırsak briç oynarız.» 
«Ses kayıtlarını bu ak şam alaca ğız.» 
«Yani?» 
«Ses kaydını bilgisayar hazırlar. Ve bir insanın se sinin bütün niteliklerini 
doğru bir biçimde açıklar. Bandın bir kopyasını Washin gton'a FOLB'e yolladık. 
Orada senin sesinle Stark'ınki kıyaslanacak.» 
Thad a ğzını açtı, konu şmaya çalı ştı ama sesi çıkmadı. Dudaklarını yalayarak 
tekrar çabaladı. Ama yine konu şamadı. 
«Thad? Telefonu yine suratıma mı kapattın?» 
Thad, «Hayır,» diyebildi. « Şey... FOLB nedir?» 
«Federal Büroya ba ğlı bir bölüm. Orada sürüyle bilgisayar var. Yerel g üvenlik 
güçleri bilgi almak için oraya ba şvururlar.» 
«Şimdi Stark'ın sesiyle benimkinin...» 
«Evet. Sonuç yedide bize ula şır sanırım. Bilgisayar me şgulse o zaman sekizde.» 
Thad ba şını salladı. «Stark'la benim sesim hiç benzemiyordu .» 
Pangborn, «Bandı dinledim,» dedi. «Bunu biliyorum.. . Neyse. Bu gece görü şürüz.» 
«Seni bekleyece ğim. Alan.» 
«Tamam. Ne olursa olsun, yarın Rock'a dönece ğim. Olayda beklenmedik bir geli şme 
olmazsa orada kalaca ğım.» 
«Kürkçü dükkânına döneceksin yani?» 
«Evet. Sürüyle i şim var. Hiçbiri bu olay kadar önemli de ğil ama Castle Rock 
ahalisi bana bu i şleri halletmem için para veriyor. Artık telefonu ka patmam 
gerekiyor. Evinin önünde bir Eyalet Polisi devriye arabası bekliyor. Bu olay 
sona erinceye kadar her gün yirmi dört saat korunma  altında olacaksın. O 
çocuklar i şlerinin ehlidir, Thad. New York'lu polisler belki g afil avlandılar. 
Ama kapının önündekiler öyle hatalar yapmazlar. Art ık kimse o katili önemsememek 
gibi bir yanılgıya dü şmeyecek. Kimse seni unutmayacak. Seni ve aileni ter kederek 
bu sorunu tek ba şına çözmeni beklemeyecek. Çok kimse bu vakayla ilgi leniyor. 
Onlar bu i şi yaparlarken di ğerleri de seni ve aileni koruyacaklar. Bunu 
anlıyorsun de ğil mi?» 
«Evet, anlıyorum.» Ve Thad, bugün, diye dü şündü. Yarın. Gelecek hafta. Belki 
gelecek ay da. Ama ya gelecek yıl? Đmkânsız. Bunu biliyorum. Ve o da biliyor. Şu 
anda polis Stark'ın akıllandı ğı ve artık cinayet i şlemeyecegiyle ilgili 
sözlerine tam anlamıyla inanmıyor. Ama daha sonra i nanacak... Haftalar geçer ve 
Stark'tan ses seda çıkmazken buna inanmak onlara da ha akıllıca bir yol gibi 
gözükecek. Çünkü George'la ben dünyanın güne şin etrafındaki her zamanki 
yörüngesinde nasıl döndü ğünü biliyoruz. Herkes ba şka i şlere daldı ğı sırada 
George'un buraya gelip beni öldürece ğini bildi ğimiz gibi. B ĐZĐ öldürece ğini 
bildi ğimiz gibi... 
On be ş dakika sonra Şerif Pangborn hâlâ Oreno Eyalet polisi Merkezindeyd i. 
Wyaming'de Fort Laramie kentinde bir numaraya telef on ediyordu. Dr. Pritchard'ın 
evine. Bu numarayı Bergenfeld Hastanesinden almı ştı. 
Alan birkaç saniye sonra telesekreterden yükselen k alın sesi duydu. «Alo. Ben 
Hugh Pritchard. Helga'yla şu ara evde de ğiliz. Ben herhalde golf oynayaca ğım. 
Helga'nın ne yapaca ğını ise Tanrı bilir.» Ya şlı adam hafif bir kahkaha attı. 
«Bir mesaimiz varsa düdü ğü duydu ğunuz zaman bırakın.» 
«Biiip!» 



Alan telefona, «Dr. Pritchard,» dedi. «Ben Şerif Alan Pangborn. Maine Eyaletinde 
çalı şıyorum. Sizinle Thad Beaumont adında biri hakkında konu şmak istiyorum. 
1960'da on bir ya şındayken beyninden bir tümör almı şsınız. Lütfen beni ödemeli 
olarak Orano Eyalet Polisi Merkezinden arayın. Tele fon numarası 207-866-2121. 
Teşekkür ederim.» Sözlerini sona erdirirken biraz terl emi şti. Telesekreterlere 
konu şurken kendini her zaman televizyona çıkmı ş bir yarı şmacıya benzetirdi. 
Kendi kendine, neden bu zahmete katlanıyorum, diye sordu. Tabii Dr. Pritchard, 
George Stark denilen adamı ameliyat etmi ş olsaydı durum de ği şirdi. Ama öyle 
olmamı ş. Operatörün ameliyat etti ği Thad Beaumont. Ayrıca bütün bunlar yirmi 
sekiz yıl gibi uzun bir süre önce olmu ş. O halde... neden? Çünkü bu olayda her 
şey yanlı ş. Parmak izleri, kan grubu, katilin o canice öfkesi  ve kurnazlı ğı. 
Thad'la Liz'in takma adın gerçek bir insan oldu ğunda ısrar etmeleri. Özellikle 
bu. Bütün bunların hepsi de sahte... 
Pangborn'un kafası, ama bunların hiçbiri de soruyu cevaplamıyor, diye fısıldadı. 
Neden bu zahmete katlanıyorsun? 
Niçin tâ Wyoming'deki Fort Laramie'ye telefon ediyo r, Thad Beaumont'u çoktan 
unutmu ş olan ya şlı bir doktorla konu şmaya çalı şıyorsun?» 
Şerif bu soruyu öfkeyle yanıtladı. Çünkü aklıma yapı lanlardan ba şka daha iyi bir 
şey gelmiyor. Ve çünkü ONLAR buna inanıyorlar. Thad' la Liz yani. Bu çılgınlık 
tabii. Ama di ğer bakımlardan karı kocanın aklı ba şında.. Kahretsin! ONLAR bütün 
bunlara inanıyorlar. Ama bu benim de inandı ğım anlamına gelmiyor. 
Ve inanmıyordu gerçekten. 
Yoksa inanıyor muydu? 
Saatler a ğır a ğır geçti. Dr. Pritchard, Pangborn'u aramadı. Ama se kizi biraz 
geçe ses kayıtları geldi. Şaşılacak şeylerdi bunlar. 
 Şerif, Thad'la Stark'ın ses kayıtlarını üst üste koy arak ı şı ğa tuttu. 
Liz hayretle, «Bunlar birbirlerinin e şi,» dedi. 
Alan, «Arada sadece pek önemsiz fark var,» diye bel irtti. «Ve Eyalet Polisi 
Merkezinde herkes iki sesin aslında aynı oldu ğuna inanıyor. Tabii hâlâ inceleme 
yapıyorlar.» 
Thad, «Böylece Stark'ın konu şmasının aslında banda alınmı ş oldu ğunu ortaya 
çıkaracaklarını umuyorlar,» dedi. «Benim tarafımdan  tabii.» Tek ka şını 
kaldırarak Alan'a baktı. «Ödülü kazandım mı?» 
«Hepsini hem de.» 
Liz kesin bir tavırla, «Bundan daha budalaca bir şey duymadım,» dedi. 
Thad ne şesizce güldü. «Bütün bunların hepsi de budalaca zat en. Sesimi 
deği ştirdi ğimi sanıyorlar. Akılları sıra George Stark sesiyle kayıt aygıtına 
konu şmuşum. Tabii cümle aralarında bo şluklar bıraktım. Tanıkların önünde kendi 
sesimle cevap verebilmek için. Bu i şi ba şarabilmem için bazı aletler gerekirdi. 
Bir de suç orta ğı. Penn Đstasyonuna giderek teypi telefona ba ğlayacak ve uygun 
anda bizim telefon numarasını çevirerek güvendi ğim biri. Sonra...» Durakladı. 
«Konuşmanın ücreti nasıl ödendi? Bunu sormayı unuttum. Ko nuşma ödemeli de ğildi.» 
Şerif, «Senin telefon kredi kartının numarası kullan ılmı ş,» diye açıkladı. «O 
kartı suç orta ğına verdi ğin anla şılıyor.» 
«Evet, öyle. Oyunum çok ba şarılı de ğil mi, Alan?» 
«Evet. Harika!» 
Liz, «Sadece aptalca de ğil,» dedi. «Aynı zamanda inanılmayacak bir şey de.» 
Pangborn, «Gerçekten inanılmayacak bir şey,» diye cevap verdi. «Bunu ben de 
biliyorum, sen de biliyorsun. Onlar da biliyorlar.»  
Liz, «Dr. Hume ne söyledi?» diye sordu. 
«'Testlerin sonuçları geldi ği zaman bunu ilk ö ğrenecek Thad Beaumont olacak,' 
dedi.» Pangborn gülümsüyordu. «Bir ilçenin şerifine bilgi verme fikri a ğırına 
gitmi ş gibiydi.» 
Thad, «George Hume öyledir,» dedi gülerek. «Çok aks idir.» 
«Şimdi Eyalet Polisinin neye inandı ğına ve neye inanmadı ğına dönelim. Onlar, 
ikinizin de bu i şe karı şmadığını sanıyorlar. Ama yine de bir açık kapı 
bırakıyorlar. Dün gece ve sabah olanları senin üzer ine yıkamayacaklarını 
biliyorlar, Thad. Çünkü sen buradaydın.» 
Thad usulca sordu. «Darla Gates meselesi ne oldu? Şu muhasebe bölümünde çalı şan 
kız.» 



«Ölmüş. Stark'ın da söyledi ği gibi vücudu kötü parçalanmı ş. Ama katil önce 
kafasına bir el ate ş etmi ş. Yani zavallı acı çekmemi ş.» 
«Đşte bu yalan.» 
Alan, Thad'a bakarak gözlerini kırpı ştırdı. 
«Stark, kıza acımaz. Clawson'a yaptıklarından sonra  Darla'nın canını yakmaktan 
mı kaçınacak? Clawson kıza para teklif etti sanırım . Sürüngenci ğin maddi 
durumunu dü şünecek olursanız... herhalde bu rü şvet öyle fazla bir şey de ğildi. 
Ve Darla da bildiklerini açıkladı. Onun için bana S tark'ın kızı kesmeden önce 
vurdu ğunu ve Darla'nın acı çekmedi ğini hiç söyleme.» 
Alan, «Pekâlâ,» dedi. «Öyle olmadı. Gerçe ği ö ğrenmek istiyor musun?» 
Liz hemen, «Hayır,» diye ba ğırdı. 
Odaya bir an a ğır bir sessizlik çöktü. Sonra Thad, «Sana aynı şeyi soraca ğım,» 
dedi. «Sen şimdi neye inanıyorsun?» 
«Benim bir varsayımım yok. Stark'ın konu şmasını senin önceden banda almadı ğını 
biliyorum. Çünkü sesler yükseltildi ği zaman geriden Penn Đstasyonunun 
hoparlöründen yükselen gürültü duyuluyor...» 
«Bütün bunlar... Ve sen hâlâ bize inanmıyorsun, öyl e mi? Aslında bu seni sarstı. 
Dr. Pritchard'ı bulmaya çabalamana neden olacak kad ar hem de. Ama hikâyemize 
sonuna kadar da inanamıyorsun.» Sesi kendi kulaklar ına bile dü ş kırıklı ğını 
yansıtıyormu ş gibi geldi. 
«Katil kendisi de Stark olmadı ğını itiraf etti.» 
«Ah, evet. Bu bakımdan çok da içtendi.» Thad bir ka hkaha attı. 
«Bu seni şaşırtmamı ş gibi davranıyorsun.» 
«Şaşırtmıyor. Ya seni?» 
«Doğrusu, evet. Beni şaşırtıyor. Katil parmak izlerinizin ve seslerinizin a ynı 
oldu ğunu göstermek için o kadar zahmete katlandı. Ama so nra...» 
Thad, «Alan, bir dakika,» dedi. 
Pangborn susarak ona soru sorarmı ş gibi baktı. 
«Sana bu sabah bütün bunları George Stark'ın yaptı ğını söyledim. Katilin bir suç 
orta ğım ya da ba şkalarının parmak izlerini kullanmanın yolunu bulan bir psikopat 
olmadı ğını açıkladım. Ve sen bana inanmadın. Şimdi inanıyor musun?» 
«Hayır, Thad. Sana bunun tersini söyleyebilmeyi ist erdim. En fazla şunu 
söyleyebilirim: Senin bütün bunlara inandı ğına inanıyorum.» Bir an Liz'e de 
baktı. « Đkinizin de inandı ğınıza.» 
Thad, «Ben gerçe ği istiyorum,» dedi. «Çünkü bundan azı ölümüme neden  olacak. O 
arada ailem de benimle birlikte ölecek. Şu anda bir varsayımının olmaması beni 
sevindiriyor. Fazla bir şey de ğil ama yine de ileriye do ğru atılmı ş bir adım 
sayılır. Ben sana parmak izleri ve ses kayıtlarının  önemli olmadı ğını anlatmaya 
çalı şıyorum. Stark da bunu biliyor. Önemli olan şu: Sen Stark'ın varlı ğını kabul 
etmiyorsun. Ama telefonda bir ses 'aklım ba şıma geldi artık', 'kim oldu ğumu 
biliyorum,' dedi ği zaman bunu kabul ediyor ve kanıtları da görmezden  
geliyorsun.» 
«Hayır, Thad. Bu do ğru de ğil. Şu ara hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Ne 
seninkini, ne karınınkini, ne de telefon eden adamı nkini. Ben hâlâ açık kapı 
bırakıyorum.» 
Thad omzunun üzerinden açık pencereyi i şaret etti. Oradan Eyalet Polisine ait 
devriye arabasını görebiliyorlardı. «Ya onlar? Ke şke sen de burada 
kalabilseydin. Alan. Seni bir sürü Eyalet Polisine tercih ederdim. Çünkü hiç 
olmazsa senin tek gözün yarı açık.'Onlarınki ise sı msıkı kapalı.» 
«Thad...» 
«Boşver. Bu sözlerimin do ğru oldu ğunu biliyorsun... O da biliyor. Ve bekleyecek. 
Herkes olayın sona erdi ğine ve Beaumont'ların güvende olduklarına karar ver di ği 
ve polis de ba şka i şlere daldı ğı sırada, George Stark buraya gelecek.» Thad'ın 
esmer yüzünde üzüntü, kararlılık ve korku vardı. « Şimdi bir şey söyleyece ğim. 
Đkinize de. Ben Stark'ın ne istedi ğini kesinlikle biliyorum. O benim George 
Stark adıyla yeni bir roman yazmamı istiyor. Belki de Alexis Machine'le ilgili 
bir kitap. Bilmiyorum, bunu ba şarabilir miyim? Ama yararı olaca ğına inansaydım 
denerdim. Bu ak şam Altın Köpek'i çöp sepetine atar ve çalı şmaya ba şlardım.» 
Liz, «Thad, sakın ha!» diye ba ğırdı. 
Yazar, «Endi şelenme,» dedi. «Bu benim ölümüme neden olur. Bunu n asıl bildi ğimi 
de sorma. Biliyorum i şte. Ama ölümümün bu felaketi sona erdirece ğine inansaydım 



bu yolu denerdim. Fakat bunun bir yararı olaca ğını sanmıyorum. Çünkü ben onun 
bir insan oldu ğuna inanmıyorum.» 
Şerif bir şey söylemedi. 
Thad, « Đşte böyle,» dedi. «Yapamam, yapmayaca ğım, yap. manalıyım. Bu da Stark'ın 
buraya gelece ğini gösteriyor. Ve o geldi ği zaman neler olaca ğını Tanrı bilir.» 
Alan sıkıntıyla, «Thad...» diye mırıldandı. «Bu kon uda sadece görü ş açını 
ayarlaman gerekiyor. O zaman bunların ço ğu ortadan kalkacak. Kendini bir 
kâbustan uyanmı ş gibi hissedeceksin.» 
Liz, «Gereken görü ş açı şının de ği şmesi de ğil,» dedi. Đkisi de ona baktılar. 
Sessizce a ğlıyordu Liz. «Bize onu ortadan kaldıracak biri gere kli.» . 
Şerif Pangborn, Castle Rock'a sabaha kar şı döndü. Evine ikiye do ğru eri şti. Tam 
yukarı çıkıp yataca ğı sırada vazgeçip küçük çalı şma odasına gitti. Kapıyı 
kapatarak ı şı ğı yaktı. Ve gözlerini telefona dikti. Bunu yapmayac aksın, de ğil 
mi? Fort Laramie'de herhalde gece yarısı oldu. O ad am sadece emekli bir doktor 
değil. BEY ĐN CERRAH!. Onu uyandırırsan sana söylemedi ğini bırakmaz, dedi kendi 
kendine. 
Sonra da, Liz Beaumont'un korku dolu siyah gözlerin i dü şündü. Ve Dr. Pritchard'ı 
aramaya karar verdi. Ama telefona yine banda alınmı ş o mesaj cevap verdi. 
Dr. Hugh Pritchard öldü, diye aklından geçirdi. Sta rk onu da yakaladı... Haydi 
oradan, bu olacak şey mi? Biri tabancayı şaka ğına dayarsa hayaletlere inandı ğımı 
söyleyebilirim. Ama beni hiç kimse bir sıçrayı şta kıtayı a şan kötü niyetli bir 
Süper-men'in varoldu ğuna inandıramaz... Evet, ama doktor öldü. O da, kar ısı da. 
Onların gırtlaklarını kestiler. Oturma odasının duv arına da SERÇELER Y ĐNE 
UÇUYORLAR yazdılar. 
Alan Pangborn, Wyoming santralını açarak Fort Laram ie Şerif Bürosunu istedi. 
Kar şısına yarı uykulu bir nöbetçi memur çıktı. Şerif kendini tanıttıktan sonra, 
«Tatil dosyasına bakar mısınız?» dedi. «Dr. Pritcha rd'la karısının tatilde olup 
olmadıklarını ö ğrenmek istiyorum.» 
Memur, «Peki;» diye cevap verdi. «Bana numaranızı v erin, biraz sonra sizi arayıp 
durumu bildiririm.» 
Alan içini çekti. «Tamam...» Masasının ba şına geçerek saate gözlerini dikti. 
Dakikalar ne kadar da a ğır a ğır geçiyordu. Đçeriye Annie girdi. Pembe 
sabahlı ğıyla hayalete benziyordu. Pangborn ürperdi. Stark b enim pe şimde olsaydı 
neler hissederdim, diye kendine sordu. Benim, Annie , Toby ve Todd'un pe şinde 
olsaydı... Onun kim oldu ğunu bilseydim... ama bana kimse inanmasaydı? 
«Alan? Bu saatte neden buradasın?» 
Şerif gülümseyerek kalktı ve rahat bir tavırla karıs ını öptü. «Uyu şturucunun 
etkisinin azalmasını bekliyorum.» 
«Saçmalama... Beaumont olayıyla mı ilgili?» 
«Evet. Bir doktoru bulmaya çalı şıyorum. Bu konuda bilgisi olabilir.» Alan 
dikkatle karı şma baktı. «Sen nasılsın, hayatım? Bu gece ba şın a ğrıdı mı?» 
«Hayır. Ama senin geldi ğini duydum.» Gülümsedi. «Çok sessizce hareket 
edebiliyorsun. Alan. Ama arabanı sessizle ştirmen mümkün de ğil.» 
Alan karısına sarıldı. Annie, «Çay içmek ister misi n?» diye sordu. 
«Tanrım, hayır. Ama istersen bana bir bardak süt ge tir.» 
Annie odadan çıktı. Bir dakika sonra elinde süt dol u bir bardakla geri döndü. 
«Bay Beaumont nasıl biri, Alan? Onu kentte gördüm. Karısı da birkaç defa dükkâna 
geldi.» Annie dört yıldan beri günde birkaç saat el i şleri satılan bir dükkânda 
çalı şıyordu. 
Alan bir an dü şündü. «Ondan ho şlandım. Önce sinirime dokundu. Buz gibi bir adam 
oldu ğunu dü şündüm. Ama tabii onu zor şartlar altında görüyordum. Yalnızca... 
biraz içine kapanık. Belki de yazar oldu ğu için.» 
Annie, «Onun iki romanını da çok be ğendim,» dedi. 
Şerif ka şlarını kaldırdı. «Beaumont'un kitaplarını okudu ğundan haberim yoktu.» 
«Hiç sormadın ki... Sonra takma adıyla ilgili sır a çıklandı ğı zaman di ğer 
romanlarından birini okumayı denedim.» Kadın nefret le burun kıvırdı. 
«Beğenmedin mi?» 
«Berbattı. Đnsanı korkutuyordu. Romanı bitirmedim bile. O kitap ları aynı adamın 
yazdı ğına inanmak imkânsız.» 



Alan, sana bir şey söyleyeyim mi, bebe ğim, dedi kendi kendine. Buna kendisi de 
inanmıyor. Sonra karısına gülümsedi. «Artık yatmalı sın. Yoksa sabah yine müthi ş 
bir ba ş a ğrısıyla uyanırsın.» 
Annie kafasını salladı. «O 'Ba ş A ğrısı Canavarı' gitti sanırım. Hiç olmazsa bir 
süre için.» Kocasını öptükten sonra yukarı çıktı. 
Pangborn saate baktı. Aradan on dakika geçmi şti. Ama neyseki birkaç saniye sonra 
telefon çaldı. Ford Laramie Şerif Bürosundaki memur, «Dr. Pritchard'la karısının  
tatil dosyamızda gerçekten kaydı var,» diye açıklad ı. « Şu ara Yellowstone 
Parkındalar. Kamp yapıyorlar. Ay sonuna kadar orada  kalacaklar.» 
Alan, gördün mü, diye dü şündü. Gece yarısı gölgelerden korkar oldun. Kimseni n 
gırtla ğı kesilmemi ş. Duvara da yazı yazılmamı ş. Đki ihtiyar kamp yapmaya 
gitmi şler. 
Teşekkür ederek telefonu kapattı. Ve pencereden karanl ıklara do ğru baktı. O 
dı şarıda. Bir yerde. Ve geliyor... Benim, karımın ve ç ocuklarımın hayatı 
sözkonusu olsaydı acaba nasıl davranırdım? Kimse ba na inanmadı ğı için neler 
hissederdim? 
George Stark iki gün sonra tekrar telefon etti. Tha d Beaumont o sırada Dave'in 
Süpermarketi'ndeydi. Oraya gazoz ve cips almak için  gitmi şti. Aileyi korumakla 
görevli polislerden biri yanındaydı. O dükkâna girm i ş, memur da arabada 
kalmı ştı. 
Raflara baktı ğı sırada telefon çaldı. Hemen ba şını kaldırarak, tamam, diye 
düşündü. 
Tezgâhın arkasında bekleyen Rosalie adlı kız telefo nu açıp, «Alo?» dedi. 
Dinledi. Sonra da alıcıyı Thad'a uzattı. «Telefon, Bay Beaumont.» 
Thad kendini çok sakin hissediyordu. Kalbi bir an h op etmi şti ama bir tek kez. 
Terlemiyordu. Ve ku ş cıvıltıları da duymuyordu. Telefonu Rosalie'den al arak, 
«Merhaba, George,» dedi. 
«Merhaba, Thad.» Stark Đngilizceyi yine o hafif Güneyli aksanıyla konu şuyordu 
ama artık o «safdil köylü çocu ğu» rolünü bir tarafa bırakmı ştı. 
Kendi kendine, tabii ya, dedi. Thad bu konu şma ikimizin arasında. Bizi dinleyen 
yok. Sonra, «Ne istiyorsun?» diye homurdandı. 
«Bu sorunun cevabını biliyorsun. Kar şılıklı oyun oynamamıza hiç gerek yok. Öyle 
değil mi? Bunun için biraz geç.» 
«Belki de senin bunu yüksek sesle, açık açık söylem eni istiyorum.» Thad'a sanki 
bir güç onu emerek vücudundan çıkarıyor ve telefon tellerinden öteye çekiyormu ş 
gibi geliyordu. Stark'la ilk konu ştu ğu zaman da bir an böyle bir duyguya 
kapılmı ştı. 
Rosalie tezgâhın bir ucuna gitmi şti. Sözümona konu şmayı dinlemiyordu. Ama 
aslında Ludlow'da yazarın polis korunması altına al ındı ğını bilmeyen yoktu. Thad 
etrafta türlü dedikodunun dola şmaya ba şladı ğını da biliyordu. 
«Konuş, George,» dedi. Sesindeki öfke kendisini bile şaşırttı. « Şunu açık açık, 
yüksek sesle söylesene! Neden söylemiyorsun?» 
«Madem ısrar ediyorsun...» 
«Evet, ediyorum.» 
«Yeni bir kitaba ba şlamanın zamanı geldi. Yeni bir Stark romanına.» 
«Sanmıyorum...» 
«Böyle söyleme!» Stark'ın sesi bir kamçı gibi sakla dı. «Ben bir resim 
çiziyordum, Thad. Senin için çiziyordum bunu. Bu re smi gövdene çizmemi mi 
istiyorsun?» 
«Sen öldün, George Ama yere yatacak kadar bile aklı n yok.» 
«Ağzından çıkanı kula ğın duysun!» Stark'ın sesinde gerçek bir öfke vardı.  Ama 
öfkeye bir şey daha karı şıyordu. Korku muydu bu? Azap mı? Her ikisi de mi? Y oksa 
kendi kendisini mi kandırıyordu? 
Thad birdenbire, «Ne oldu, George?» diye alay etti.  «O mutlu dü şüncelerinden 
bazılarını unutmaya mı ba şladın?» 
Bir sessizlik oldu. Bu sözlerinin katili şaşırttı ğını anladı. Ama bunun sebebi 
neydi? 
Stark sonra, «Beni dinle, ahbap,» dedi. «Romana ba şlaman için sana bir hafta 
veriyorum. Beni oyalayabilece ğini sanma. Bunu yapman imkânsız.» Evet, Stark 
sarsılmı ştı. Belki her şey sona ermeden Thad'a pahalıya malolacaktı bu. Ama  şu 
anda vah şî bir sevinç duyuyordu sadece. Aradaki engeli a şmıştı. Karabasanlara 



yakı şacak içli dı şlı konu şma sırasında savunmasız ve aciz durumda olan sadece  
kendisi de ğildi. Stark'ı yaralamı ştı. Bu da harika bir şeydi. 
Thad, «Bu kadarı do ğru,» dedi. «Birbirimizi oyalayanlayız. Aramızda çok  şey var 
belki ama palavra atmak yok.» 
«Senin bir fikrin var. O lanet olasıca delikanlı sa na şantaj yapmaya kalkı şmadan 
önce aklına gelmi şti. Dü ğün ve zırhlı arabayla ilgili hikâye.» 
«Notlarımı attım. Artık seninle hiçbir ili şkim kalmadı.» 
«Hayır. O attıkların benim notlarımdı. Ama önemli d eğil O notlara ihtiyacın yok. 
Bu güzel bir kitap olacak.» 
«Anlamıyorsun. George Stark öldü.» 
Stark, «Asıl anlamayan sensin,» diye cevap verdi. S esi yumu şak, ama kesin ve 
öldürücüydü. «Bir haftan var. E ğer bu sürede en a şağı otuz sayfa yazmazsan beni 
kar şında bulursun, ahbap. Ama yalnız i şe seninle ba şlamam. Bu çok kolay olur. 
Önce çocuklarınla ilgilenirim. Onları çok yava ş öldürürüm. Bu i şin nasıl 
yapıldı ğını biliyorum. Đkizler ne oldu ğunu anlamazlar. Sadece acıyla kıvranarak 
öldüklerini bilirler. Ama sen her şeyi anlarsın. Ben de. Karın da. Sonra sıra 
karına gelir... Ama öldürmeden önce onunla şöyle yakından ilgilenirim. Ne demek 
istedi ğimi anlıyorsun de ğil mi, ahbap? Hepsi öldükten sonra da sana dönerim.  
Sen, bu dünyada hiçbir insanın ölmedi ği bir biçimde can verirsin.» Sustu. Thad 
onun hı şırtılı hı şırtılı soludu ğunu duyuyordu. Sıcak bir günde köpeklerin 
yaptıkları gibi. 
Thad usulca, «Ku şlardan haberin yoktu,» dedi. «Bu kadarı olsun do ğru, öyle de ğil 
mi?» 
«Mantıksız konu şuyorsun, Thad. Sözlerinden bir anlam çıkmıyor. Roma na hemen 
başlamazsan birçok ki şinin canı yanacak. Zaman azalıyor.» 
«Beni dü şündüren şu: Miriam'ın ve Clowson'un duvarlarına o cümleyi ya zdın. Ama 
bundan haberin yok!» 
Stark, «Saçmalamayı bırak, ahbap,» diye homurdandı.  «Do ğru dürüst konu ş.» Ama 
Thad bu seste şaşkınlık ve ilkel bir korku gizli oldu ğunu sezdi. Katil ekledi. 
«O duvarlara hiçbir şey yazılmadı.» 
«Ah, hayır! Yazıldı! Sana bir şey söyleyeyim mi, George? Belki de o yazıları ben 
yazdı ğım için onlardan haberin yok. Galiba benim bir kısm ım oradaydı, seni 
seyrediyordu. Galiba serçeler konusunu sadece ben b iliyorum, George. Belki o 
cümleleri de ben yazdım... Şimdi bu konuyu dü şünmelisin... Beni zorlamaya 
kalkı şmadan önce uzun uzun dü şünmelisin hem de.» 
Stark usulca ama etkileyici bir sesle, «Beni dinle, » dedi. «Beni dikkatle dinle. 
Önce çocukların... Sonra karın... En sonunda da sen . Yeni romana ba şla, Thad. 
Sana verebilece ğim en iyi ö ğüt bu. Yeni kitaba ba şla. Ben ölmedim.» 
Uzun bir sessizlik oldu. 
Sonra Stark sözcüklere basa basa, «Ve ben ölmeyi is temiyorum,» diye ekledi. 
«Onun için şimdi eve gidip kur şun kalemleri yont. E ğer ilham gelmesini 
istiyorsan o zaman bebekleri yüzlerinin cam kırıkla rı içinde neye 
benzeyeceklerini dü şün O lanet olasıca ku şlar yok! Serçeleri unut ve yazmaya 
başla!» Telefonu kapattı. 
Thad, «Kahrol,» diye fısıldayarak alıcıyı yerine bı raktı. 
  
On Yedi 
 
Wendy Düşüyor 
 
Ne olursa olsun, olay kendi kendine geli şecekti. Thad dan emindi. George Stark 
ortadan kaybolacak de ğildi. Anca] Thad'ı aramasından iki gün sonra Wendy 
merdivenden yuvarlanmasaydı, i şin sonunun neye varaca ğı belli de ğildi. 
Bu kazanın en önemli sonucu şu oldu: Thad sonunda nasıl davranması gerekti ğini 
anladı. O iki günü sıkıntıyla geçirdi. Liz'in ayakl arı altında dola şıyor ve onu 
öfkelendiriyordu. Ama karısı ona çatmamak için kend ini tutuyordu. 
Thad, Liz'e iki defa Stark'ın telefonundan söz etme k istedi. Ama her seferinde 
de vazgeçti. Karısını çok sarsmaktan ba şka bir i şe yaramayacaktı. 
Thad oradan kaçmayı bile dü şündü. Liz'le ikizleri arabaya atıp gidecekti. Ama 
bunun ne yararı olacaktı? Sonuçta George Stark, ahm ak Thad'ın gözlerinden 
dı şarıya bakmıyor muydu? Dünyanın en uzak kö şesine kaçmaları bir i şe 



yaramayacaktı. Oraya eri ştiklerinde çevrelerine bakacaklar ve George Stark'ı n 
elinde usturayla üzerlerine saldırdı ğını göreceklerdi. 
Thad, Alan Pangborn'u ça ğırmak istedi. Ama sonunda bundan da vazgeçti. Şerif ona 
inanmıyordu ki. Stark'ın süpermarkete telefon etti ğini anlattı ğında, Alan yine 
onun yalan söyledi ğini dü şünecekti. Rosalie, birinin onu aradı ğını söylese bile. 
Böylece günler a ğır a ğır geçti. Thad ikinci gün ö ğleden sonra defterine, 
«Kendimi manevi bir çöldeymi şim gibi hissediyorum, » diye yazdı. Bütün hafta 
boyunca günlük defterine ba şka bir şey kaydetmemi şti. Bu gidi şle kaydedece ği de 
yok gibiydi. 
Thad geceleri çok rahatsız uyuyor ve yine rüyasında  Gece Stark'ın onu 
terkedilmi ş evinde dola ştırdı ğını görüyordu. O evde Thad'ın dokundu ğu her şey 
patlıyor, dipteki odada karısıyla Clawson'un ölüler i onu bekliyordu. O odaya 
geldi ği zaman ku şlar uçmaya ba şlıyor, a ğaçlardan, telefon hatlarından ve 
elektrik direklerinden havalanıyorlardı. Binlerce, milyonlarca serçe. Sayıları o 
kadar fazlaydı ki, güne şi örtüyorlardı. 
Wendy merdivenden yuvarlanıncaya kadar Thad kendini  bir «ahmak dolması» gibi 
hissetti. Uygun bir katilin çıkagelmesini, peçeteyi  boynuna takarak çatala 
uzanmasını .bekliyordu. 
Đkizler bir süreden beri emekliyorlardı. Son ay e şyalara tutunarak aya ğa 
kalkmaya ba şlamı şlardı. 
O gün de Liz çocukların güne şte oynamaları için onları yere oturtmu ştu. Saat 
beşe geliyordu. William u ğra şıp didindikten sonra sigara masasının kenarına 
tutunarak aya ğa kalktı. Annesinin fincanını yakalayıp çayı üzerin e boca etti. 
Sonra da arkaüstü devrildi. Neyseki çay so ğuktu. Ama William fincanı elinden 
bırakmamı ştı; a ğzına vurdu ve alt duda ğı.hafifçe kanadı. A ğlamaya ba şladı. Wendy 
de hemen ona atıldı. 
Liz, William'ı kuca ğına alarak duda ğını inceledikten sonra çocu ğu yatı ştırmak ve 
üstünü de ği ştirmek için yukarıya çıkmaya karar verdi. «Prensese  gözkulak ol, 
Thad.» 
«Olur,» diyen Thad biraz sonra bu tür vaatlerin bir  i şe yaramadı ğını 
öğrenecekti. Kuca ğındaki haber dergisini karı ştırıyordu. Okumuyor, arasıra bir 
foto ğrafa bakıyordu. Derginin sonuna geldi ği zaman ba şını kaldırdı ve Wendy'nin 
merdivende oldu ğunu gördü. Kız emekleyerek üçüncü basama ğa çıkmı ştı. Şimdi 
trabzana tutunarak titreye titreye aya ğa kalkıyordu. Babasını görünce gülerek 
elini hızla salladı. Şi şman vücudu a şağıya do ğru e ğildi. 
Thad usulca, «Tanrım...» diye fısıldayarak aya ğa kalktı, o sırada kız trabzanı 
bırakarak öne do ğru bir adım attı. «Wendy! Yapma!» Thad ileri fırlad ı. Kızına 
yeti şecekti de. Ama beceriksiz bir adamdı. Aya ğı koltu ğun altına takıldı. Koltuk 
devrilirken, o da yere yuvarlandı. Wendy ise hayret le ba ğırarak merdivenden 
düştü. Sa ğ baca ğı ilk basama ğa çarptı. Ba şı da yere. Ama neyseki yerde halı 
vardı. Thad dizlerinin üzerinde do ğrularak çocu ğu yakalamaya çalı şmış ama 
başaramamı ştı. 
Wendy bir çı ğlık attı. Thad bir bebe ğin acı dolu sesinin ne kadar deh şet verici 
bir şey oldu ğunu dü şünerek kızını kuca ğına aldı. 
Liz yukardan şaşkın şaşkın, «Thad?» diye seslendi. Sonra koridorda ko ştu. 
Wendy a ğlamaya çalı şıyordu. Can acısıyla ba ğırdı ğı zaman ci ğerlerindeki bütün 
hava bo şalmı ştı. Şimdi soluk almaya çabalıyordu. 
Thad, Wendy'i gö ğsüne bastırarak onun çarpılmı ş ve morarmı ş suratına endi şeyle 
baktı. Tanrım, diyordu. Ya bayılırsa? Ya nefes alam adı ğı için bo ğulup ölürse? 
Sonra Wendy'e ba ğırdı. «Haydi, a ğla! Kahretsin!» Çocu ğun yüzü morarmı ş, gözleri 
yuvalarından u ğramı ştı. 
«Thad?» Liz'in sesinde müthi ş bir korku vardı şimdi. 
Thad sekiz günden beri ilk kez George Stark'ı unutm uştu. Wendy titreyerek nefes 
aldı, sonra da a ğlamaya ba şladı. Rahatladı ğı için bütün vücudu titremeye 
başlayan Thad kızının sırtını sıvazlamayı denedi. 
Liz gürültüyle merdivenden indi. Çırpınan William'ı  gö ğsüne bastırmı ştı. «Ne 
oldu? Wendy'nin bir şeyi yok ya?» 
«Yok, yok. Sadece üçüncü basamaktan yuvarlandı. Şimdi iyi. Yani a ğlamaya 
başladı ğı için... Önce solu ğu kesildi.» Titrek bir sesle gülerek Wendy'i 
karısına verdi. William'ı aldı. 



Liz sitemle, «Onunla ilgilenmiyor muydun?» diye sor du. Wendy'i kuca ğında 
sallamaya ba şlamı ştı. 
«Evet... Hayır... Bir dergiye bakıyordum... Bir de baktım ki merdivene çıkmı ş. 
Başında bir şey yok ya? Kafasını yere vurdu.» 
Liz, Wendy'nin alnındaki kırmızılı ğa baktı. Sonra orayı usulca öptü. Kızın 
hıçkırıkları hafifliyordu. «Bir şeyi yok sanırım. Sana çatmak istemedim, Thad.» 
Wendy artık sadece burnunu çekiyordu. Onunla birlik te a ğlamaya ba şlamı ş olan 
William da sustu. Tombul elini uzatarak karde şinin beyaz pamuklu ti şörtünü 
çeki ştirdi. Wendy de dönerek ona baktı. Sonra karde şine gülümsedi, uzanıp onun 
omzunu ok şadı. Sanki iki karde ş aralarında konu şuyorlardı. 
Đyi misin, tatlım? 
Evet. Biraz canım yandı, sevgili William ama bu o k adar kötü de ğildi. 
Thad hafifçe gülümseyerek Wendy'nin baca ğına baktı. « Şurası çürüyecek. Morarmaya 
başlamı ş bile.» 
Liz de, «Geçer,» dedi gülerek. «Son defa da olmayac ak.» 
Thad e ğilip Wendy'i burnundan öptü. «Öyle. Tanrı izin veri rse son defa 
olmayacak.» 
Đkizler o ak şam yedide uykudan kalktıkları zaman Wendy'in baca ğının 
yukarısındaki mantar biçimindeki çürük iyice morarm ı ştı. 
Liz bez de ği ştirme masasından, «Thad,» dedi. « Şuna bak.» 
Thad kızın ıslak bezini çıkarmı ş, üzerinde Wendy yazılılanları kovaya atmı ştı. 
Çıplak kızını kuca ğına alıp karısının yanına gitti. Ba şını e ğerek William'a 
baktı ve gözleri irile şti. 
Liz usulca, «Buna ne diyorsun?» diye sordu. «Çok ga rip de ğil mi?» 
Thad uzun bir süre o ğluna baktı. «Evet... Çok garip.» 
Kadın merakla kocasına döndü. « Đyi misin?» 
Thad, «Evet,» dedi. Sesinin sakin olması kendisini şaştı. Sanki gözlerinin 
önünde birdenbire beyaz parlak bir ı şık çakıp sönmü ştü. Ku şlar olayını biraz 
anlıyorum, diye dü şünmüştü. Ne yapmam gerekti ğine de. Buna William'ın 
baca ğındaki çürük neden olmu ştu. Wendy'nin baca ğındaki çürü ğün e şiydi ve aynı 
yerdeydi. Oysa çocuk dü şmemişti. Bir kazaya da u ğramamı ştı. 
Liz, « Đyisin ya?» diye ısrar etti. 
Thad hâlâ William'ın baca ğına bakıyordu. «Çürüklerini bile payla şıyorlar.» 
«Thad?» 
«Đyiyim,» diyerek karısını yana ğından hafifçe öptü Thad. «Psiko ve Somatik'i 
giydirelim mi?» 
Liz gülmeye ba şladı. «Sen delisin, Thad!» 
Thad karısına gülümsedi. Yüzünün ifadesi garip ve d algıncaydı. «Evet. Bir tilki 
kadar deliyim.» 
Wendy'i masaya götürerek temiz bez takmaya ba şladı. 
  
On Sekiz 
 
Otomatik-Yazı 
 
Thad yukarıya, çalı şma odasına çıkmadan önce Liz'in yatmasını bekledi. Bir an 
yatak odasının kapısının önünde durarak içeriyi din ledi. Liz düzenli soluk 
alıyordu. Thad deneyece ği şeyin ba şarılı olup olmayaca ğını bilmiyordu. Ama 
başarılı olmazsa tehlikeyle kar şıla şabilirdi. Müthi ş bir tehlikeyle. 
Büyük yazı masasının ba şına geçerek, üzerindeki lambayı yaktı. Bir kaç daki ka 
parmaklarını huzursuzca masanın yanına vurdu. Sonra  çekmeceyi açtı. Berol 
kalemlerini koydu ğu kavanozu çekmecenin içine atmı ştı. Kavanozu alıp masadaki 
her zamanki yerine koydu. Kalemleri de toplayarak i çine yerle ştirdi. 
Thad roman tasla ğının üzerine «SERÇELER Y ĐNE UÇUYORLAR» yazdıktan sonra bu 
kalemleri bir daha kullanmak istememi şti... Ama şimdi kalemler eski yerindeydi. 
George Stark'ın onunla... içinde ya şadı ğı on iki yıllık sürede durdukları yerde. 
Uzun süreler Stark'ın hiç sesi çıkmazdı. Sonra Thad 'in kafasında bir fikir 
belirir ve tilki George da dı şarı fırlayıverirdi. gir kutuda saklı olan yaylı 
kukla gibi. 
Ondan sonra Stark hemen hemen üç ay her sabah onda ortaya çıkar ve Berol 
kalemlerden birini kapardı. O çılgınca saçmalıkları  yazmaya 'ba şlardı. Thad'in 



kendi çalı şmalarının ba şaramadı ğı bir şeyi yapar ve onun faturalarını öderdi. 
Sonra roman tamamlanır, George da ortadan kaybolurd u. 
Thad kalemlerden birini aldı, ucundaki hafif di ş izlerine baktı. Sonra kalemi 
tekrar kavanoza attı. «Benim kara yarım,» diye homu rdandı. 
Ama George Stark aslında öyle miydi? Thad transa ge çti ği o an dı şında kur şun 
kalemleri hiç kullanmamı ştı. Ne de olsa onlar George Stark'ın kalemleriydi. Ve 
Stark ölmü ştü... Daha do ğrusu Thad öyle sanmı ştı. Herhalde bir süre sonra 
kalemleri de atacaktı. 
Ama şimdi bu Berol'lerin i şine yarayacakları anla şılıyordu. Elini geni ş a ğızlı 
kavanoza do ğru uzattı. Sonra da geri çekti. «Hemen olmaz!» Göml eğinin cebinden 
dolma kalemini aldı. Günlük defterini açarak yazmay a ba şladı. 
William a ğladı ğı zaman, Wendy de a ğlıyor. Ama onların aralarındaki ba ğın bundan 
daha derin ve güçlü oldu ğunu anladım. Wendy dün merdivenden yuvarlandı. Ve 
baca ğı çürüdü. Bu çürük iri, mor bir mantara benziyordu.  Đkizler uykudan 
kalktıkları zaman William'ın baca ğında da bir çürük vardı. Aynı yerde, aynı 
biçimde. Şimdi... 
Soru: çocuklarımın bacaklarındaki çürüklerin foto ğraflarını çekti ğim ve bunları 
üst üste koydu ğum takdirde tıpatıp birbirlerine uyarlar mı? 
Cevap: Evet, uyarlar sanırım. Bu tıpkı parmak izler i ve ses kayıtları gibi bir 
şey. 
Soru: William baca ğında çürük oldu ğunu biliyor mu? 
Cevap: Hayır, bildi ğini sanmıyorum. 
Soru: Ben serçelerin ne oldu ğunu biliyor muyum? Ya da onların ne anlama 
geldiklerini? 
Cevap: Hayır. 
Soru: Ama ben serçelerin VAROLDU ĞUNU biliyorum. Bu .kadarını olsun bildi ğimi 
söyleyebiliriz. Öyle de ğil mi? Serçeler OLDU ĞUNU ve onların tekrar uçmaya 
başladıklarını biliyorum. 
Cevap: Evet. 
Soru: Stark serçeleri biliyor mu? 
Cevap: Hayır. Bilmedi ğini söyledi. Ona inanıyorum. 
Soru: Ona inandı ğımdan EM ĐN miyim? Stark B ĐR ŞEY oldu ğunu biliyor. William'ın da 
bir şey oldu ğunu bilmesi gerekir. Baca ğı çürüdü ğüne göre herhalde canı yanıyor. 
Ama o çürü ğe Wendy'nin merdivenden yuvarlanması neden oldu. Wi lliam sadece 
baca ğında bir yerin sızladı ğını biliyor. 
Soru: Stark da bir yerinin sızladı ğını biliyor mu? Ya da savunmasız 'bir tarafı 
oldu ğunu? 
Cevap: Evet, öyle sanırım. 
Soru: Ku şlar benim mi? 
Cevap: Evet. 
Soru: Yani Stark, Miriam'ın ve Clawson'un duvarları na SERÇELER YĐNE UÇUYORLAR, 
diye yazdı ğı zaman ne yaptı ğını bilmiyor muydu? Sonradan bunu unuttu mu? 
Cevap: Evet. 
Soru: Ku şlarla ilgili o cümleleri kim yazdı? Kanla kim yazdı  onları? 
Cevap: Bilen yazdı. Serçelerin ait oldukları kimse.  
Soru: Bilen kim? Serçelerin sahibi kim? 
Cevap: Ben bilenim. Ben sahibim. 
Soru: Ben de orada mıydım? Stark onları öldürdü ğü sırada ben de yanında mıydım? 
Cevap: Evet. Hayır. Her ikisi de. Stark, Homer Gala che'ı ya da Clawson'u 
öldürdü ğü sırada ben kendimden geçmi ş de ğildim. Hiç olmazsa böyle bir şeyi 
hatırlamıyorum. 
Galiba bildiklerim... GÖRDÜKLER ĐM... gitgide artıyor. 
Soru: O seni görüyor mu? 
Cevap: Bilmiyorum. Ama... görmesi gerekir. 
O beni tanıyor. Herhalde beni görüyor da. Romanları  gerçekten O yazdıysa beni 
uzun bir süreden beri tanıyor. Onun bilgisi ve görd üğü şeyler de artıyor. Đz 
bulma ve kayıt aygıtları tilki George'u hiç ürkütme di. Öyle de ğil mi? Hayır, ne 
münasebet! Çünkü tilki George telefona o aygıtların  takılaca ğını biliyordu. On 
yıl boyunca cinayet romanları yazan biri böyle şeyleri de ö ğrenir. George'un 
endi şelenmemesinin bir nedeni bu. Ama di ğer neden daha da önemli. Öyle de ğil mi? 



George benimle rahatça konu şmak istedi ği zaman beni kolaylıkla buldu. Nerede 
oldu ğumu, beni nasıl bulaca ğını biliyordu. Öyle de ğil mi? 
Evet. Stark sözlerinin duyulmasını istedi ği zaman evi aramı ştı. Duyulmasını 
istemedi ği zaman da süpermarketi. Thad sözlerinin duyulmasın ı neden istedi, diye 
düşündü. Çünkü konu şmayı dinleyen polise bir mesajı vardı. Onlara Georg e Stark 
olmadı ğını ve bunu bildi ğini, artık cinayet i şlemekten vazgeçti ğini, bana ve 
aileme saldırmayaca ğını söylemek istiyordu. Bir neden daha vardı. Thad' ın ses 
kayıtlarını görmesi i şine geliyordu. Polis bu kanıtlara inanmayacaktı. Am a 
George onun her şeye inanaca ğından emindi. 
Soru: George o gün nerede olaca ğımı nasıl ö ğrendi? 
Bu müthi ş bir soruydu, öyle de ğil mi? «Ayrı ayrı iki adamın parmak izleri ve ses 
kayıtları nasıl birbirlerinin e şi olur?» sorusu kadar önemliydi. « Đki ayrı 
bebeğin bacaklarının aynı yerinde nasıl birbirinin e şi çürükler belirebilir?» 
sorusu kadar önemliydi. 
Yarım ve yarım. 
Thad, « Đke'la Mike aynı biçimde dü şünürler,» diye söylenerek son yazdı ğı 
cümlenin etrafını çizdi. 
Soru: George o gün nerede olaca ğımı nasıl ö ğrendi? 
Cevap: Çünkü serçeler yine uçuyorlar. Çünkü biz ĐKĐZĐZ. 
 
Thad sayfayı çevirerek dolma kalemi masaya bıraktı.  Titreyen elini uzatarak 
kavanozdan bir Berol kalem aldı. Cildi korkusundan buz gibi olmu ştu, kalbi hızla 
çarpıyordu. Kalem bir on elini yaktı sanki. 
Başlama zamanı gelmi şti. 
Thad Beaumont bo ş sayfanın üzerine e ğildi. Durakladı. Sonra en yukarıya iri 
kitap harfleriyle «SERÇELER Y ĐNE UÇUYORLAR!» yazdı. 
Thad kur şun kalemle ne yapmak niyetindeydi? 
Bu sorunun cevabını biliyordu. Son soruyu yanıtlama ya çalı şacaktı. 'Bu soru öyle 
belli bir şeydi ki, defterine yazma zahmetinde bile bulunmadı:  Đsteyerek transa 
geçebilir miyim? Serçelerin uçmalarını sa ğlayabilir miyim? 
Kuşları gözlerinin önünde canlandırmaya çalı ştı. Binlerce serçe damlara ve 
telefon tellerine tünemi şlerdi. Bahara özgü sakin gökyüzüne do ğru havalanmak 
için telepatik i şareti bekliyorlardı. 
Thad'ın gözlerinin önünde bir hayal belirdi ama ger çeklerle ilgisi olmayan, iki 
boyutlu bir görüntüydü. Kalemi yerine koymak için u zanırken durakladı. Ba şını 
çevirirken gözü pencereye do ğru kaymı ştı. 
Orada bir ku ş vardı. Pencerenin kenarına konmu ş, parlak siyah gözleriyle ona 
bakıyordu. 
Bir serçeydi bu. 
Thad ku şa bakarken ona bir serçe daha katıldı. 
Sonra bir ba şkası daha. 
Thad titrek bir sesle, «Ah, Tanrım...» diye fısılda dı. Hayatı boyunca hiç bu 
kadar korkmamı ştı... Sonra birdenbire yine vücudundan çıkıyormu ş gibi bir 
duyguya kapıldı. Stark'la telefonda konu şurken de aynı şey olmu ştu. Ama bu 
seferki güçlüydü. Çok daha güçlü.. 
Di ğer bir ku ş kendisine yer açmak için penceredeki üç serçeyi ya na itti. Thad o 
zaman gerideki eski arabalı ğın damına sürüyle serçenin konmu ş oldu ğunu gördü. 
«Ah, Tanrım...» diye yineledi. Deh şet ve şaşkınlık sesi milyonlarca kilometre 
öteden geliyordu sanki. «Ah, Tanrım, onlar gerçek. Serçeler gerçek!» 
Şimdi dünya serçelerle doluydu. Ve uçmak için emir b ekliyorlardı. 
Thad Beaumont koltu ğunda arkasına yaslandı. A ğzının kenarlarında köpükler 
belirdi. Ayakları titredi. Şimdi çalı şma odasının bütün pencerelerine serçeler 
dolu şmuş, ona bakıyorlardı. A ğzından gargaraya benzeyen bir ses yükseldi. 
Gözleri yuvalarında döndü, akları ortaya çıktı. 
Kalemin ucu sayfaya dokundu ve yazmaya ba şladı. 
«ABLA» Kadın kapıdan uzakla şmaya çatı ştı. Ama çok geç katmı ştı. Aralıktan elimi 
uzattı ğım gibi bile ğini kavradım. 
Serçeler havalandılar. 
Thad do ğrulup oturdu. Ama eli kaleme yapı şmış gibiydi. 
Ve kalem hâlâ kendi kendine yazıyordu. 



Sol eliyle a ğzı ve çenesindeki tükrükleri silerek, şaşkın şaşkın, ba şardım, diye 
düşündü. Ba şardım... Ama ke şke hiç kalkı şmasaydım... 
Başını e ğerek kaleminden akan yazılara baktı. Kalbi şiddetle çarpıyordu. 
Kâğıttaki kendi elyazısıydı. Tabii parmak izlerimiz, s igara markamız ve sesimiz 
aynı. Yazı farklı olsaydı buna inanmazdım. 
Yazı aynıydı, ama bu sözcükler nereden geliyordu? T had' in kafasından de ğil. Bu 
kesindi. Şimdi kafasında deh şet ve şaşkınlıktan ba şka bir şey yoktu. Artık eli 
de uyu şmuş gibiydi. Sanki sa ğ kolu bile ğinden yedi santim yukarıda sona 
eriyordu. 
Sayfa yazıyla dolmu ştu. Duyguları uyu şmuş olan sa ğ eli sayfayı çevirdi ve tekrar 
yazmaya ba şladı. 
Miriam Cowley ba ğırmak için a ğzını açtı. Ben kafanın hemen içinde duruyor, dört 
saatten beri sabırla bekliyordum. Kahve içmemi ştim. Sigara da... 
Thad gitgide artan bir deh şetle Miriam Cowley'nin öldürülmesi olayının 
ayrıntılarını okudu ğunu anladı... Bu seferki öyle kesik kesik cümlelerd en 
olu şan, karmakarı şık bir şey de ğildi. Kendince son derecede etkileyici bir yazar 
olan i ğrenç bir adamın anlattı ğı mantıklı ve hayvanca bir öyküydü. 
Midesi bulanmaya ba şlayan Thad, George Stark böylece ilk belgelerini ha zırlıyor, 
diye dü şündü. 
Planladı ğı şeyi yapmı ştı. Ba ğlantı kurmu ş, Stark'ın kafasının içine girmi şti. 
Stark'ın da Thad'ın kafasının içine girdi ği gibi. Ama Thad bunu yaparken 
bilinmeyen, ne korkunç güçlerle kar şıla şaca ğını kestiremezdi. 
Ona, «Onunla kafamı varabilece ğini dü şünüyorsun de ğil mi, abla?» diye sordum. 
«Sana bir şey söyleyece ğim. Bu mutlu bir dü şünce de ğil. Ve sen mutlu 
düşüncelerini unutan insanlara ne oldu ğunu bilirsin.» Şimdi gözya şları 
yanaklarından akıyordu... 
«Ne var, George? Mutlu dü şüncelerini mi kaybediyorsun?» Tevekkelli Thad böyle  
söyledi ği zaman o kara kalpli köpek bir an duraklamamı ştı! Stark da Miriam'ı 
öldürmeden önce buna benzer sözler söylemi şti. 
Thad, «Cinayet sırasında onun kafasına BA ĞLANMIŞTIM,» dedi. «EVET. O yüzden 
süpermarkette telefonla konu şurken bu sözleri söyledim.» 
Dehşet ve aptalca bir hayretle yazıyla doldurdu ğu sayfaya baktı. Sonra eli 
uzandı ve sayfayı çevirdi. Kalem kâ ğıdın üzerinde kaymaya ba şladı. 
Machine, Jack Rangely'e, «Bu önemli de ğil,» dedi «Her yer birbirinin aynıdır.» 
Bir an durdu. «Belki evin dı şında. Ve oraya eri şti ğim zaman bunu daha iyi 
anlayaca ğım.» 
«Her yer birbirinin aynıdır.» Thad bu sözleri anıms adı, Stark'ın ilk romanı 
Machine'in Yöntemi'nin birinci bölümünden. 
Kalem hareketsiz duruyordu. Thad, «Evin neresi?» de di. 
Kalem önce bir dizi «m» harfine benzeyen şekiller çizdi, sonra da altına, «Ev, 
başlangıcın bulundu ğu yerdir,» diye yazdı. 
Thad dü şündü. George Stark romanlarına Castle Rock'taki yaz lık evde ba şlamı ştı. 
O halde Stark'ın «ev» dedi ği yer orasıydı. Homeland Mezarlı ğı da Castle 
Rock'taydı. Ve George Stark adlı katil iki hafta ön ce orada fiziksel bir varlık 
olarak ortaya çıkmı ştı. 
Thad, «Neden yeni Stark romanları yazılmasını istiy orsun?» diye sorarak kalemin 
ucunu sayfaya dayadı. Kalem sarsıldı. 
«George Stark George Stark George Stark Ku şlar yok George Stark...» diye yazdı, 
sonra da bozuk bir makine gibi durdu, 
Thad, «Ah, evet,» dedi. «Adını yazabiliyorsun. Serç elerin varlı ğını da inkâr 
edebiliyorsun. Çok güzel! Ama neden roman yazılması nı istiyorsun? Bu neden o 
kadar önemli? Đnsanları öldürmene yol açacak kadar önemli?» 
Kalem yazmaya ba şladı: 
«Yazmazsam ölürüm...» 
Thad, «Ne demek istiyorsun?» diye 'homurdandı. Kafa sında çılgınca bir umut 
parıldamı ştı. Bu i ş bu kadar basit olabilir mi, dedi kendi kendine. Be lki de 
olabilir. Özellikle varolmaması gereken bir yazar a çısından... Kalem titredi. 
Thad, «Haydi, yaz,» diye fısıldadı. «Ne demek istiy orsun?» 
Kalem sayfada kaydı. Ama zorlukla, sarsılarak. 
«Parçalanıyorum....» 



Kalem bembeyaz kesilmi ş olan parmaklarının arasında sıçrayıp sallandı. Tha d, 
biraz daha bastırırsam, dedi kendi kendine kırılaca k. 
Kalem yine oynadı. 
«Kaybediyorum... Gerekli ba ğları kaybediyorum 
Kuşlar yok... KAHROLASICA KU ŞLAR YOK SENĐ A ŞAĞILIK KÖPEK KAFAMIN ĐÇĐNDEN ÇIK!» 
Thad'ın kolu birdenbire havaya kalktı. Aynı anda uy uşmuş eli kalemi döndürdü. 
Şimdi onu bir hançermi ş gibi tutuyordu. Kalemi indirdi. Daha do ğrusu Stark 
indirdi. Ve kalem birdenbire Thad'ın sol elinin ba ş ve i şaret parmakları 
arasındaki ete battı Neredeyse etini delip geçecekt i. Kalem ortadan kırıldı. 
Ette beliren çukurcu ğa kan doldu. Thad'ı etkisine almı ş olan o güç kayboldu. 
Şimdi masaya dayadı ğı eli müthi ş acıyordu. Acıyla ulumamak için di şlerini sıktı. 
Çalı şma odasının yanında küçük bir tuvalet vardı. Thad y ürüyecek kadar 
güçlendi ği zaman oraya gitti ve parlak ı şıkta elindeki yaraya baktı. Tıpkı bir 
kur şun yarasına benziyordu. Etrafı kararmı ş bir delik. Eli uyu şuncaya kadar 
yaraya so ğuk su akıttı. Üzerine de oksijen döktü. Sonra Dr. H ume'un birkaç yıl 
önce verdi ği a ğrı kesici ilacını bulup bir hap içti. Şi şeden dört tablet daha 
alarak da cebine attı. Tekrar elindeki yaraya baktı . Aslında bir doktora 
göstermem gerekiyor, diye dü şündü. Ama gösterirsem kahrolayım! Yaranın üzerine 
flaster yapı ştırdı. Elini inceledi. 
Canımın ne kadar yandı ğını bilemezsin! O benim için bir tuzak kurdu. Kafas ının 
içinde bir kapan. Ve ben bu kapana kısıldım. 
Gerçekten böyle mi olmu ştu? Thad bunu bilmiyordu. Ama bir daha bu deneyi 
tekrarlayacak de ğildi. 
Thad kendini toparladıktan sonra defterini yazı mas asının çekmecesine koydu. 
I şı ğı söndürüp ikinci kata indi. Bir an sahanlıkta dura rak etrafı dinledi. 
Liz'in sesi çıkmıyordu. Đkizlerin de öyle. Đlacın etkisi görülmeye ba şlıyor, 
elinin zonklaması hafifliyordu. 
Ah, ama sabaha canın çok yanacak... Ve Liz'e ne söy leyeceksin? 
Herhalde gerçe ği söyleyecekti. Ya da bir bölümünü. Liz yalanlarını  yakalamakta 
çok usta ta şmıştı. 
Thad alt kata inerek pencereden Eyalet Polisinin de vriye arabasına baktı. 
Taşıtın içindeki iki adamın ate ş böceklerine benzeyen sigaralarının ate şlerini 
görebiliyordu. 
Orada sakin sakin oturuyorlar, diye dü şündü. Ku şlar onu hiç rahatsız etmedi. 
Belki de o serçeler aslında gerçek de ğillerdi. Ben onları hayal ettim. Ne de 
olsa adamlara etrafla ilgilenmeleri için para veriy orlar. 
Ama ya ku şların uçtukları zaman? O gürültüyü de duymadılar mı ? En a şağı yüzlerce 
serçe gördüm. Belki iki, üç yüz ku ş... 
Thad dı şarı çıkmaya karar verdi. Dı ştaki tel geçirilmi ş kapıyı açtı ğı sırada iki 
polis hemen arabadan indiler. Đriyarı adamlardı, birer kaplan gibi sessizce ve 
hızla hareket ediyorlardı. 
Stevens adlı polis, «Katil sizi tekrar mı aradı. Ba y Beau? Sanırım, Bay 
Beaumont.» 
Thad, «Hayır, öyle bir şey olmadı,» dedi. «Çalı şma odamda yazı yazarken bana 
sürüyle ku ş uçmu ş gibi geldi. Biraz şaşırdım. Siz de gürültüyü duydunuz mu?» 
Adım bilmedi ği di ğer polis yuvarlak yüzlü, sarı şın, genç bir adamdı. «Ku şları 
hem gördüm, hem de seslerini duydum,» diye cevap ve rdi. «Ayın önünden geçtiler. 
Serçeler. Sürüyle serçe vardı. Oysa o ku şlar gece pek uçmazlar.» 
Stevens, Thad'a bakıyordu. «Bu gece sinirleriniz ge rgin sanırım, Bay Beaumont.» 
Thad onun gözlerinin içine baktı. «Evet. Son zamanl arda her gece sinirlerim 
geriliyor.» 
«Şimdi sizin için yapabilece ğimiz bir şey var mı, efendim?» 
«Hayır. Te şekkür ederim. Đyi geceler.» 
Stevens ba şını salladı. Geni ş kenarlı şapkasının altında parlak gözleri 
ifadesizdi. 
Thad, benim suçlu oldu ğumu dü şünüyor, dedi kendi kendine. Ne suç i şledi ğimi 
bilmiyor, aldırdı ğı da yok sanırım. Ama onda herkesin bir suç i şlemi ş oldu ğuna 
inanan insanlara özgü o ifade var. Kimbilir? Belki de haklı... 
Eve girerek mutfa ğa gitti. Bir barda ğa süt doldurdu. Stark'ı belli belirsiz 
algıladım, diye dü şünüyordu. Ama uzun sürmedi Her şey öyle hızla belirginle şti 
ki, korkuya kapıldım. Fakat önce belirsizdi. Stark uyuyordu sanırım. Ve ben onun 



bilinçaltına girdim. Ya da belle ğine. Acaba Stark uyanıkken onun dü şüncelerini 
yakalayabilir miyim?.. Bilinçli dü şüncelerini? 
Evet, yakalayabilirim sanırım... Ama o sırada yine savunmasız duruma dü şerim. 
Stark gelecek sefere elime kalem saplamaz. Boynuma kâğıt bıça ğını dayar. 
Bunu yapamaz. Bana ihtiyacı var. 
Evet, ama deli o. Çılgınlar her zaman çıkarlarını d üşünemezler. 
Stark'a bir şey yaptırabilir miyim? Onun bana yaptırdı ğı gibi? 
Bu soruyu şu ara yanıtlaması olanaksızdı. Ve ba şarısız bir deney de ölümüne 
neden olabilirdi. 
Thad sütünü içip barda ğı yıkadı. Sonra kilere geçti. Buradaki kapı arka 
taraftaki geni ş çim alana açılıyordu. Dı şarı çıkarak geride uzanan asfalt yola 
kadar gitti. Yol yarım ayın ı şı ğında siyah cam gibi parlıyordu. Yolun üzerindeki 
beyaz lekeleri gördü. Ku ş pisli ğiydi bunlar. Biraz ileride de iki serçe ölüsü 
yatıyordu. Onları bir arabanın çi ğnemi ş oldu ğu belliydi. 
Serçeler gelmi şlerdi. Onlar gerçek. Bu nasıl olabilir? 
Bu sorunun cevabını bilmiyordu. 
Onları ben mi ça ğırdım? Ya da kendim mi yarattım? 
Bunu da bilmiyordu. Bütün bildi ği bu gececinden çok daha fazla serçenin 
gelebilece ğiydi. 
Bir daha istemem! Lütfen! Asla istemem! 
Ama isteklerinin önemli olmadıklarını seziyordu. Đşin en deh şet verici yanı da 
buydu. Đçindeki korkunç bir do ğaüstü yetene ği canlandırmı ştı ama onu kontrol 
altına alması imkânsızdı. 
Ve her şey sona ermeden serçelerin tekrar geleceklerini bil iyordu. 
Ürperdi ve eve dönerek bir hırsız, gibi içeri süzül dü. Kapıyı kilitleyip yukarı 
çıktı. Eli fena halde zonkladı ğı için bir hap daha aldı. Liz'in yanına yattı ğı 
zaman karısı uyanmadı. Bir süre sonra rahatsız bir uykuya daldı. Ancak üç saat 
uyuyabildi. Bu sürede kâbuslar etrafında, ama eri şemeyeceği bir yerde dönenip 
durdular. 
  
On Dokuz 
 
Stark Alı şveri ş Yapıyor 
 
Uyanmak... Aslında Stark için bu gerçek uyanma gibi  bir şey de ğildi. Zaten 
gerçekten uyudu ğu ya da uyandı ğını hiç sanmıyordu. Hiç olmazsa normal insanlar 
gibi. Bir bakıma sanki yon uykudaydı ve bir rüyadan  di ğerine geçiyordu. 
Ama bu seferki rüya bir karabasandı. 
Stark yava ş yava ş uyandı. Ama aslında gerçekten uyumamı ş oldu ğunu biliyordu. 
Nasıl olduysa Thad Beaumont bir süre için onu ele g eçirmi şti. Kısa bir süre için 
emirlerine uymasını sa ğlamı ştı. Beaumont'un kontrolundayken bir şeyler söyledim 
mi? Açıklamalarda bulundum mu? Bana böyle yapmı şım gibi geliyor... Ama 
Beaumont'un bütün bunları nasıl yorumlayaca ğını bilmedi ğinden eminim. Önemliyle 
önemsizi birbirlerinden ayırt etmeyi ba şaramayaca ğından da... 
George Stark uyandı ğı an ıstırap ba şlamı ştı. 
East Village'da iki odalı bir apartman tutmu ştu. Kendine geldi ği zaman çarpık 
bir mutfak masasının ba şında oturuyordu. Önünde açık bir not defteri vardı.  
Masaya örtülmü ş olan eski mu şambanın üzerine kanlar akmı ştı. Bunda şaşılacak bir 
şey yoktu. Sa ğ eline bir tükenmez saplanmı ştı. 
Yavaş yava ş gördü ğü rüyayı hatırlamaya ba şlıyordu. 
Thad'ı ancak bu yolla kafasından kovabilmi şti. O korkak köpe ğin aralarında 
kurmayı ba şardı ğı ba ğlantıyı bu biçimde kesebilmi şti. Korkak mı? Evet. Ama 
Beaumont aynı zamanda sinsiydi. Stark'ın bunu unutm ası kötü olurdu. Çok kötü. 
Thad'ın yanında oldu ğunu şöyle böyle anımsıyordu. Onunla konu şmuş, 
fısılda şmışlardı. Önce bu durum ho şuna gitmi ş, onu garip bir biçimde 
rahatlatmı ştı. Tıpkı elektrikler söndürüldükten sonra a ğabeyinle konu şmaya 
benziyordu. 
Ama tabii onlar sadece gevezelik etmekle kalmamı şlardı. 
Birbirlerine sırlarını açıklamı şlardı... Daha do ğrusu, Thad sorular sormu ş, 
Stark da yanıtlamı ştı. Cevap vermek ho ştu, insanı rahatlatıyordu. Ama 
korkutucuydu da. Stark'ı ilk korkutan o ku şlar konusu olmu ştu. Neden Thad ona 



durmadan ku şları sormu ştu? Ku şlar yoktu ki. Belki vaktiyle vardı... Uzun yıllar 
önce... Ama artık durum de ği şmişti. Thad'ınki sadece bir zihin oyunuydu. Onu 
endi şelendirmek için dü şünülmü ş budalaca bir hile. Sonra Stark'ın korkusu pek 
keskin olan ya şama içgüdüsüne ba ğlanmı ştı. Uyanmak için çırpınırken bu içgüdü 
daha da belirginle şmişti. Ona sanki biri kendisini suyun altında tutuyorm uş gibi 
gelmi şti. Bo ğuluyormu ş gibi... 
Sonra Stark yarı uyur yarı uyanık halde mutfa ğa gitmi ş, defteri açarak tükenmez 
kalemi almı ştı. Thad bunların hiçbirini farketmemi şti. O da yedi yüz elli 
kilometre ötede yazı yazmıyor muydu? Tabii tükenmez  Stark'ın eline yabancı 
geliyordu ama i şe yarayacaktı bu. Şimdilik... 
Stark, «Parçalanıyorum,» diye yazdı ğını görmü ştü. O sırada uykuyla uyanıklı ğı 
birbirinden ayıran sihirli aynaya çok yakla şmıştı. Kaleme kendi dü şüncelerini 
kabul ettirmek için çabalamı ştı. Çok zor bir şeydi bu. 
New York'a geldikten kısa 'bir süre sonra tükenmez kalemle altı not defteri 
almı ştı. Dükkânda Berol kur şun kalemler oldu ğunu görmü ş, onlardan almak 
istemi şti. Ama almamı ştı. Çünkü kalemleri kimin kafası yönetirse yönetsin , 
onları elinde Thad tutmu ştu. Stark ise bunun koparabilece ği bir ba ğ olup 
olmadı ğını anlamak istiyordu. O yüzden de kur şun kalemleri de ğil tükenmezi satın 
almı ştı. 
Yazabilirse... kendi 'ba şına yazabilirse her şey yoluna girecekti. Ve o zaman 
Maine'deki sızlanan o a şağılık yaratı ğa da ihtiyacı kalmayacaktı. Ama tükenmez 
hiçbir i şine yaramamı ştı Stark'ın. Durmadan çabalamı ş, sonunda ancak kendi adını 
yazabilmi şti. Tekrar tekrar hem de. George Stark, George Star k, George Stark. 
Şimdi bile o müthi ş, körce öfkesini hatırlayabiliyordu. Beaumont olmaz sa adından 
başka bir şey yazamayaca ğını anlamak onu çıldırtmı ştı. 
Korkmuştu. 
Ve pani ğe kapılmı ştı. 
Ama Beaumont yine de elindeydi ya. Öyle de ğil mi? Beaumont bunun tersi oldu ğunu 
sanabilirdi... Ama belki de büyük bir sürprizle kar şıla şacaktı. 
George Stark, «Kaybediyorum...» diye yazdı. Tanrım!  Beaumont'a daha ba şka bir 
şey açıklayamazdı. Zaten şu ana kadar yazdıkları yeterince kötüydü. Stark kal le ş 
eline hakim olmak için çabaladı. Uyanmak için. 
Eli, «Ba ğlantı gerekli,» diye yazdı. Stark birdenbire tükenm ezi Beaumont'un 
eline batırdı ğını görür gibi oldu. Bunu yapabilirim, diye dü şündü. Sen bunu 
başaramazsın, Thad. Çünkü sen sadece bir muhallebi çoc uğusun. Öyle de ğil mi? Ama 
i ş yaralamaya geldi mi... Đşte ben bunu ba şarırım, küçük piç. Galiba bunu 
öğrenmenin zamanı geldi. 
Sanki hâlâ rüya içinde rüya görüyormu ş gibi hissediyordu kendini. Kontroldan 
çıktı ğı Đçin ba şı dönüyordu. Ama o kör ve vah şi güveni duydu, uykunun 
ağırlı ğından kurtulmayı ba şardı. Beaumont onu bo ğamadan zaferle tükenmezin 
kontrolünü eline geçirdi... Ve sonunda yazmayı ba şardı. 
Bir an... sadece bir an... sanki iki el iki yazı ar acını kavradılar. Bunun 
gerçek oldu ğu o kadar belliydi ki. 
Stark, «Ku şlar yok,» diye yazmayı ba şardı. Fiziksel bir varlık olarak ilk 
yazdı ğı gerçek cümleydi bu. Yazmak çok zordu. Ancak do ğaüstü azim sahibi bir 
yaratık bu azaba katlanabilirdi. Ama Stark bu sözle ri yazar yazmaz kontrolünün 
da arttı ğını hissetti. Di ğer elin gücü hafifledi. Stark bu eli yakaladı. Ne 
durakladı, ne de Beaumont'a acıdı. Sen de bir süre boğul, diye dü şündü. Bakalım 
bu ho şuna gidecek mî? 
Ve hızla, «LANET OLASICA KU ŞLAR YOK,» diye yazdı. «Seni a şağılık köpek, kafamdan 
çık!» 
Sonra hiç dü şünmeden tükenmezle havada kısa bir kavis Çizdi. Tük enmezin çelik 
ucu sa ğ eline saplandı... Stark yüzlerce kilometre kuzeyde  Thad Beaumont'un 
kur şun kalemi sol eline sapladı ğını hissetti. 
 
Ve i şte o zaman uyandı. Đkisi de uyandılar. 
Stark'ın eli kavruluyordu sanki. Sancı müthi şti. Ama aynı zamanda bir 
kurtarıcıydı bu. Stark bir çı ğlık attı. Sonra sesini bo ğmak için terli suratını 
koluna dayadı. Ama bu çı ğlıkta acıdan ba şka sevinç ve ne şe de vardı. 
Stark, Beaumont'un Maine'deki çalı şma odasında çı ğlıklarını bo ğmaya çalı ştı ğını 
hissediyordu. Thad'ın aralarında yarattı ğı ba ğ aceleyle ba ğlanmı ş bir dü ğüme 



benziyordu. Zor kar şısında çözülmü ştü. Stark o kalle ş köpe ğin kendisi uyurken 
kafasına soktu ğu sondanın kayarak uzakla ştı ğını görür gibi oldu. 
Kafasıyla uzandı, Thad'ın zihin sondasının bir ucun u yakaladı. Stark'ın kafası 
bunu çürük maddeler ve pisliklerle dolmu ş beyaz, şi şman bir kurta benzetti. 
Stark, Thad'ın bir kalemi daha yakalayarak kendisin i bıçaklamasını sa ğlamayı 
düşündü. Kalemi gözüne batırtabilirdi. Ya da kula ğına. Kalem kulak zarını deler, 
sonra o yumu şacık beyne saplanırdı. Stark, Beaumont'un çı ğlı ğını duyar gibi 
oldu. i şte Thad bu sesi bo ğamazdı. 
Stark sonra durakladı. Beaumont'un ölmesini istemiy ordu. 
Hiç olmazsa şu ara. 
Beaumont'un önce ona kendi ba şına ya şamasını ö ğretmesi gerekiyordu. 
Stark a ğır a ğır yumruklarını açtı. Şi şman beyaz kurtun kayarak uzakla ştı ğını 
hissetti. Haykırıp inliyordu kurt. 
«Sadece şimdilik...» diye fıs4ldadı. Sol eliyle tükenmezi ka vrayarak saplandı ğı 
yerden çekip çıkardı. Sonra da çöp tenekesine attı.  
Paslanmaz çelik evyenin yanında bir şi şe viski duruyordu. Stark onu alarak 
banyoya gitti. Sa ğ eli yanında sallanıyor, yere bozuk para büyüklü ğünde kan 
damlaları dü şüyordu. Elindeki yara yusyuvarlaktı. Daha çok, bir kur şun yarasına 
benziyordu. 
Banyonun ı şı ğını yakarak viski şi şesinin tıpasını di şleriyle çıkardı. Sonra da 
yaralı elini lavaboya tuttu. Beaumont da Maine'de a yni şeyi yapıyor mu? Hiç 
sanmam. Onda kendi yarasını sarma cesareti nerede? Herhalde şu anda hastaneye 
gidiyordur. 
Stark yaraya viski döktü. Müthi ş bir sancı elinden omzuna kadar yayıldı. Yüzünü 
yine gömle ğinin terden ıslanmı ş koluna gömmek zorunda kaldı. 
Can acısının hiç geçmeyece ğini sanıyordu. Ama sonunda hafiflemeye ba şladı. Elini 
ı şı ğa do ğru kaldırdı. Elindeki delikten lamba görüyordu. Kal emin ucu di ğer 
taraftan çıkmamı ştı ama çıkmasına az kalmı ştı. Belki Beaumont'un durumu daha 
kötüydü. 
Stark umudunu kaybetmek niyetinde de ğildi. 
Muslu ğu açarak elini suya tuttu. Üç dakika böyle bekledi.  Sonra elini yine ı şı ğa 
doğru kaldırdı. Yara küçülmeye ba şlamı ştı. Vücudu kendini yenilemek bakımından 
şaşılacak kadar güçlüydü. Bu gülünçtü biraz. Çünkü Sta rk aynı zamanda sanki 
parçalanmaya da ba şlıyordu. 
Đlaç dolabının kapa ğındaki lekeli, dalgalı aynada suratına baktı. Sonra  da 
kendini zorlayarak bakmaktan vazgeçti. Çok iyi tanı dı ğı ama yinede yeni ve garip 
olan bu yüze bakarken kendi kendini ipnotize ediyor du adeta. 
Đlaç dolabını açtı. Burada sadece makyaj malzemesi v e aspirin vardı. Sargı bezi 
ya da flaster yoktu. Zararı yok, diye dü şündü. Yarayı viskiyle temizler, sonra 
da mendilimle sararım. Yaranın mikrop kapaca ğını sanmıyorum. Öyle şeylere kar şı 
bağı şıklı ğım olmalı... Bu da yine komik geldi. 
Aspirin şi şesinin tıpasını di şleriyle açtı. Sonra şi şeyi havaya kaldırarak 
ağzına altı aspirin attı. Üzerine viski içti. Đçki midesini ısıttı. Yarayı da 
tekrar viskiyle yıkadı. 
Sonra yatak odasına geçti ve konsolun üst çekmecesi ni açtı. Oraya yerle ştirdi ği 
mendillerden birini alıp elini sardı. 
Acaba Beaumont bazı şeyleri de ö ğrendi mi diye kaygıyla dü şünüyordu. Örne ğin, şu 
anda East Village'de pis bir apartmanda oturdu ğumu? Sanmıyorum. Ama kendimi bo ş 
yere tehlikeye atacak de ğilim. 
Thad'a karar vermesi için bir haftalık bir süre tan ıdım. Artık onun yeni bir 
Stark romanı yazmak niyetinde olmadı ğını biliyorum. Ama yine de söz verdi ğim 
gibi ona zaman tanıyaca ğım. Ne de olsa ben sözünün eri bir adamım. 
Tabii Beaumont'un biraz ilhama ihtiyacı var. Sözgel i şi küçük asetilen 
lambalarından satın alabilirim. Birkaç saniye çocuk ların tabanlarına tuttum mu 
istedi ğim olur. Ama bu çareye daha sonra ba şvuraca ğım. Şimdilik bekleme oyununu 
oynayaca ğım... O arada kuzeye do ğru çıkmam do iyi olur. Mevzilenmeliyim. Siyah 
Toronado'ma atlayıp yola çıkabilirim... New York'ta n yarın sabah ayrılabilirim. 
Ama ondan önce bir şey satın almalıyım... Şu ara banyodaki makyaj malzemesini de 
kullanmalıyım. 



Stark ilaç dolabının aynasında suratına bakarak sol  parma ğıyla sol gözünün 
altına dokundu. Sonra parma ğını a ğzının yanına kadar kaydırdı. 
«Parçalanıyorum...» diye homurdandı. «Ah, Tanrım. B u do ğru aslında.» 
George Stark suratına ilk kez Homeland Mezarlı ğının dı şında yere diz çökerek bir 
su birikintisinde bakmı ştı. Yakındaki bir sokak lambasının ı şı ğında. Ve memnun 
kalmı ştı. Yüzü, Beaumont'un bir zindana, bir rahme benzey en hayalinde hapisken 
gördü ğü rüyalardakinin aynıydı. Stark suda yüzü fazla dik kati çekmeyecek kadar 
enli olan, oldukça yakı şıklı bir adam görmü ştü. Alnı o kadar geni ş, gözleri de 
birbirinden öyle uzak olmasaydı, kadınlar ba şlarını çevirerek ona tekrar tekrar 
bakarlardı. Ama böylesi daha iyiydi. Gözleri maviyd i... Cildi sarı saçlarına 
uymayacak kadar bronzla şmıştı. Hepsi o kadar! Stark' in en dikkati çeken taraf ı 
omuzlarıydı. Ve dünya geni ş omuzlu adımlarla doluydu. 
Ama şimdi her şey de ği şmişti. Stark'ın suratı artık iyice gariple şmişti... Pek 
yakında yazı yazmaya ba şlamazsa korkunç bir görünü şü olacaktı. 
Stark yine, parçalanıyorum... diye dü şündü. Ama sen buna son vereceksin, Thad. 
Zırhlı araba soygunuyla ilgili romanı yazmaya ba şlar ba şlamaz bana olanlar 
tersine dönecek. Bunu nasıl anladı ğımı bilmiyorum. Ama böyle olaca ğından eminim. 
Stark'ın kendini ilk kez su birikintisinde gördü ğünden bu yana iki hafta 
olmu ştu. Ve o andan beri yüzü de ği şmeye ba şlamı ştı. Önce belli belirsiz de ği şme, 
Stark da o yüzden, bana öyle geliyor, diyerek kendi  kendini kandırmayı 
başarmı ştı... Ama sonra de ği şiklik gözle görülür bir hal almı ştı. Onun şimdiki 
yüzünü gören, adam acayip bir radyasyona maruz kalm ı ş, diye dü şünürdü. Ya da 
yüzüne yakıcı kimyasal bir madde püskürtülmü ş. Stark'ın yumu şak dokuları 
deği şiyordu. 
Gözlerinin etrafındaki orta ya şa özgü çizgiler iyice derinle şmişti. Gözkapakları 
düşmüş ve timsah derisine dönü şmüştü. Yanaklarında da derin çizgiler vardı ve 
cildi çatlamı ş gibi duruyordu. Gözlerinin etrafı kızarmı ştı. Şimdi onda burnunu 
içki şi şesinden ne zaman çıkaraca ğını bilemeyen bir adam hali vardı. 
Dudaklarının iki yanından çenesine do ğru iki kıvrım iniyor, a ğzı sanki 
mente şeliymi ş gibi gözüküyordu. Vantrologların kullandıkları kuk lalar gibi. Đnce 
telli sarı saçları seyrelmeye ba şlamı ş, şakakları açılmı ştı. Saçlarının 
arasından pembe ba ş derisi gözüküyordu. Ellerinin üzerinde karaci ğer bozuklu ğuna 
bağlanan o siyah beneklerden belirmi şti. 
Stark bütün bunlara katlanabilir, makyaj da yapmazd ı. Sonuçta sadece ya şlı gibi 
duruyordu ve ihtiyarlar da dikkati çekmezlerdi. Güc ü kuvveti yerindeydi nasıl 
olsa. Ayrıca Beaumont yeniden George Stark adıyla r oman yazmaya ba şlar ba şlamaz 
bu i şlemin tersine dönece ğine inanıyordu. 
Ama şimdi a ğzında di şleri de sallanmaya ba şlamı ştı. Ve yüzünde yaralar açılmak 
üzereydi. Vücudunda da. Bu yaralardan ilkini üç gün  önce farketmi şti. Sa ğ 
dirse ğinin içindeydi. Etrafı beyazla çevrili bir kırmızıl ık. Bu pellegra 
hastalı ğının neden oldu ğu araza benziyordu. 1960'da bile Güneyin derinlikle rinde 
hâlâ bu hastalık görülmekteydi. Đki gün önce boynunda, kula ğının hemen altında 
yine böyle bir kırmızılık belirmi şti. Dün de gö ğsünde ve göbe ğinin altında. 
Bu sabah suratında ilk kırmızı lekeyi görmü ştü. Şaka ğındaydı. 
Bu kırmızılıklar acımıyor, hafifçe ka şınıyordu sadece. Ama hızla yayılıyorlardı. 
Artık kolu dirse ğinden omzunun yakınına kadar kızarmı ş ve şi şmişti. Orayı 
kaşımak gibi bir hata yapmı ş. 
Etleri mide bulandıracak bir çabukluk ve kolaylıkla  yarılmı ştı. Tırnaklarının 
bıraktı ğı yarıklardan kanla karı şık sarımsı biri iltihap sızmı ştı. Yaralardan 
çok i ğrenç bir koku da yükselmi şti. Ama mikropla ilgileri yoktu bunların. Daha 
çok nemli çürümeye benziyordu. 
Şimdi ona bakan biri... hatta deneyimli bir tıp uzma nı bile Stark'ta hızla 
yayılan bir tür melanoma oldu ğunu ve buna yüksek dozda radyasyonun yol açtı ğını 
düşünürdü. 
Ama aslında bu lekelere aldırmıyordu. Herhalde sonu na kırmızılıklar iyice 
yayılarak birbirleriyle birle şecekler, diye dü şünüyordu. Ve beni canlı canlı 
yiyecekler... Onlara izin verdi ğim takdirde. Ama izin verecek de ğilim. Onun için 
endi şelenmiyorum. Ama suratım patlayan bir yanarda ğa dönerse herkesin dikkatini 
çekerim. Đşte bu yüzden makyaj yapıyordu. 
Karanlıkta ya da elektrik ı şı ğında yüzündeki boya pek farkedilmiyordu. Daha 
doğrusu Stark öyle oldu ğunu umuyordu. Güne şe çıkmaması için ba şka neden de 



vardı. Güne ş ı şınlarının içinde sürüp giden o korkunç kimyasal rea ksiyonu 
hızlandırdı ğından ku şkulanıyordu. Sanki bir vampire dönü şmekteydi. Ama bu da 
önemli de ğildi. Onun her zaman bir vampir oldu ğu söylenebilirdi. Zaten ben gece 
insanlarındanım. Her zaman öyleydim. Benim tabiatım  böyle. 
Bu dü şünce gülmesine neden oldu. O zaman sivri di şleri ortaya çıktı. 
Stark sol elmacık kemi ğinin üzerinde yeni beliren lekeyi de sıvı fondötenl e 
örttükten sonra pudralanmaya ba şladı. Pis pis kokuyorum. Yakında ba şkaları da bu 
kokuyu farkedecekler. Yo ğun ve pis bir koku bu. Güne şte kalmı ş etinkine benziyor 
i şte bu ho ş de ğil, sevgili dostlar. Hiç ho ş de ğil. 
Stark aynada kendisine bakarak, «O romanı yazacaksı n, Thad,» dedi. «Ama şansım 
yardım ederse bunu uzun süre yapmak zorunda da kalm ayacaksın.» 
Gülümsemesi yayıldı ve kararıp çürümü ş olan bir kesici di şi ortaya çıktı. 
«Ben çabuk ö ğrenirim, Thad.» 
 
Ertesi gün bir kırtasiyeci uzun boylu, geni ş omuzlu bir adama kutu Berol kur şun 
kalemi sattı. Yabancı kareli gömlek ve blucin giymi ş, iri kara gözlükler 
takmı ştı. Kırtasiyeci adamın yüzüne pudra sürmü ş oldu ğunu farketti. Herhalde 
gece barlarda dola şıp kavga etti, diye dü şündü. Çürükleri pudrayla örtmeye 
çalı şmış. Tra ş losyonundan da fazla sürmü ş! Losyonla yıkanmı ş sanki... Bir an bu 
konuda şaka yapmayı dü şündüyse de vazgeçti Bu mü şteri pis kokuyordu ama güçlü 
kuvvetliydi. Kırtasiyeci sesini çıkarmamaya karar v erdi. 
Stark birkaç e şyasını küçük çantaya tıkmak için East Village'deki apartmana 
döndü. E ğer viskiyi bırakmamı ş olsaydı belki de oraya hiç dönmeyecekti. 
Çatlak ön basamaklardan çıkarken ölmü ş üç serçenin yanından geçti ama onları 
farketmedi. 
George Stark evden yürüyerek uzakla ştı. Ama uzun süre yürümek zorunda kalmadı. 
Azimli bir adam her zaman binecek bir ta şıt bulabilirdi. 
  
Yirmi 
 
Süre Sona Eriyor 
 
Stark'ın Thad Beaumont'a tanıdı ğı bir haftalık sürenin sona erdi ği gün hava çok 
sıcaktı. Sanki haziranın üçüncü haftası de ğil, temmuz sonlarıydı. Thad arabayla 
yirmi yedi kilometre ötedeki Maine Üniversitesine g iderken gökyüzü puslu ve 
grimsiydi. 
Arabayı daha çok sa ğ eliyle sürüyor, solunu ancak çok gerekti ğinde kullanıyordu. 
Yarası daha iyile şmişti ama parmaklarını hızla büküp açtı ğı zaman canı çok 
yanıyordu. Durmadan a ğrı kesici ilaçlar da alıyordu. 
Liz, Thad'ın o gün üniversiteye gitmesini istememi şti. Koruma polisleri de öyle. 
Çünkü koruma timini ikiye ayırmak ho şlarına gitmeyecekti. Liz'in nedenleri daha 
karma şıktı. Ama sadece kocasının elinden söz etmi ş, «Araba kullanırken yara 
yeniden açılabilir,» demi şti. Ama bakı şları ba şka şeyler anlatıyordu. Liz'in 
gözleri George Stark'la doluydu. 
«Hem neden bugün üniversiteye gitmeye kalkıyorsun?»  diye sormu ştu. Bu soruya 
kar şı kendisini hazırlamı ştı Thad. Çünkü sömestr çoktan sona ermi şti. Ve Thad 
yaz kurslarına da girmiyordu. Sonunda karısına, « Şeref listesine geçecek 
öğrencileri seçmem gerekiyor,» diye yalan uydurmu ştu. 
Liz tabii o zaman, «Niçin temmuzun sonuna kadar bek lemiyorsun?» diye sormu ştu. 
«Geçen yıl bu i şi tâ a ğustosun ortasında hallettin.» 
«Yazları tembellik etmeye alı şmak istemiyorum.» 
Liz sonunda itirazdan vazgeçmi şti. Kocasının sözlerine inandı ğından de ğil, onun 
gitmek niyetinde oldu ğunu anladı ğı için. 
Thad, Liz ve ikizleri çabucak öperek evden ayrılmı ştı. Karısının neredeyse 
ağlamaya ba şlayaca ğı belliydi. 
Tabii Thad üniversiteye şeref listesi adayları için gitmiyordu. 
Neden, Stark'ın verdi ği sürenin sona ermesiydi. 
O sabah korku içinde, uyanmı ştı. Mide krampı kadar kötü bir şeydi bu. George 
Stark ona 10 Haziran günü ak şam üzeri telefon etmi ş ve zırhlı arabanın 
çalınmasıyla ilgili romana ba şlaması için kendisine bir hafta vermi şti. Thad 
yazmaya ba şlamamı ştı bile. Oysa her geçen gün hikâye kafasında daha b elirgin bir 



hal almı ştı. Hatta romanı bir iki defa da rüyasında görmü ştü. Bu rüya kendi bo ş 
evinde dola ştı ğını ve dokundu ğu her şeyin patladı ğını görmekten daha iyiydi. Ama 
sabah uyanır uyanmaz, süre sona erdi, diye dü şünmüştü. 
Bu, Stark'la tekrar konu şması gerekti ği anlamına geliyordu. Thad onunla konu şmak 
hiç istemiyordu ama Stark'ın ne kadar öfkeli oldu ğunu anlamak zorundaydı. Belki 
katil o öfkesi arasında bir hata yapar, a ğzından bir şeyler kaçırırdı. 
«Parçalanıyorum...» 
Galiba George Stark deftere bu sözcü ğün yazılmasına izin verdi ği zaman da bir 
hata yapmı ştı. Bunun ne anlama geldi ğini bilseydim... Bir fikrim var... ama emin 
değilim. Ve bu noktada kir hata yapmak sadece benim ha yatıma malolmaz... 
Thad sol eline bakarak kendi kendine, George'la ba ğlantı kurmanın tek yolu 
telefon de ğil, dedi. O uzun hafta boyunca kaç kez böyle dü şünmüştü. Bunu 
kanıtladım... Ama bu bana çok pahalıya mal oldu. Sa dece kalemi eline sapladı ğı 
için duydu ğu acı ya da kontroldan çıkmı ş vücudunun George Stark'ın emirlerine 
uydu ğunu görmenin uyandırdı ğı deh şet de ğildi ödedi ği bedel. Gerçek bedeli 
kafasıyla ödemi şti. Gerçek bedel serçelerin geli şiydi. Bu i şe karı şan güçlerin 
George Stark'tan daha üstün ve. anla şılmaz şeyler olduklarını anlamaktı. 
Thad serçelerin ölüm anlamına geldi ğine gitgide daha çok inanıyordu. Ama kimin 
ölümü olacaktı bu? 
George Stark'la tekrar ba ğlantı kurabilmek için serçelerle kar şıla şmak 
tehlikesini göze almak zorunda kalaca ğını dü şündükçe deh şetle titriyordu. 
Onların geldiklerini görür gibi oluyordu. Serçeler George Stark'la onun 
birbirlerine ba ğlı oldukları noktaya ü şüşüyorlardı. Thad o noktada payla ştıkları 
ruha sahip olabilmek için George'la sava şmak zorunda kalacaktı. 
Bu sava şı kimin kazanaca ğını bildi ğini sanıyor ve titriyordu. 
Alan Pangborn, Castle Đlçesi Şerif Bürosunun arka tarafındaki odasında 
oturuyordu. O da uzun ve sıkıntılı bir hafta geçirm i şti... Ama bu yeni bir şey 
değildi. Yaz ilerlerken Rock'da türlü olay olurdu. 
Alan şimdi masasının ba şında Thad Beaumont'u dü şünüyordu. Dr. Hume yazardan izin 
aldıktan sonra şerifi aramı ştı. Ona nörolojik testlerin sonuçlarının Thad'da bi r 
rahatsızlık olmadı ğını ortaya koydu ğunu açıklamı ştı. Pangborn bunu dü şünürken 
aklına yine Dr. Hugh Pritchard geldi. Thaddeus Beau mont'u on bir ya şındayken 
ameliyat etmi şti. 
Artık bu i şle u ğra şma. Delilik bu. 
Tabii delilikti. Ve şerifin bu olaya karı şmasına da gerek yoktu. Kısa bir süre 
sonra Rock'ta yine bir olay çıkacaktı nasıl olsa. H er yaz böyle olmuyor muydu? 
Alan birdenbire, «Kahretsin,» diye homurdanarak tel efonu önüne çekti. Defterini 
açıp buldu ğu numarayı çevirdi. Oxford'daki Eyalet Polisi Merke zinin numarasıydı. 
Kar şısına çıkan memura, Cinayet Bölümünden Henry Payton 'un orada olup olmadı ğını 
sordu. Şansı vardı. Payton yerindeydi, Alan bir dakika sonr a arkada şıyla 
konu şuyordu. 
«Alan! Senin için ne yapabilirim?» 
« Yellowstone Parkına, oranın ba ş korucusuna telefon edip etmeyece ğini 
soracaktım. Yani benim adıma, sana numarayı verebil irim.» Defterdeki telefon 
numarasını bir hafta önce santraldan almı ştı. 
«Yellowstone Parkı mı?» Henry'nin sesi ne şeliydi. «Ayı Yogi'nin yeri de ğil mi 
orası?» 
Alan da güldü. «Hayır. Onunki «Jellystone. Ayı'nın bir suç i şledi ğinden 
kuşkulanmıyoruz. Hiç olmazsa bildi ğim kadarıyla... Henry, orada kamp yapan 
biriyle konu şmam gerekiyor. Şey. Aslında bunun şart olup olmadı ğını da 
bilmiyorum. Ama konu şursam hiç olmazsa içim rahat edecek. Bana bir i ş yarım 
kalmı ş gibi geliyor.» 
«Homer Gamache'la mı ilgili?» 
Pangborn alıcıyı di ğer kula ğına geçirdi. «Evet. Ama açıklamamı istersen gülünç 
duruma dü şerim.» 
«Yine önsezilerin mi?» 
«Evet.» Alan gerçekten öyle oldu ğunu farkederek şaşırdı. «Konu şmak istedi ğim, 
Hugh Pritchard adında emekli bir doktor. Karısı da yanında. Herhalde ba ş korucu 
onun nerede oldu ğunu biliyordur. Anladı ğım kadarıyla parka girdi ğin zaman adını 
kaydettiriyormu şsun. Pitchard'lar telefonu bulunan bir kamp yerinde  olmalılar. 



Đkisi de yetmi ş ya şlarında. Sen ba ş korucuyu ararsan o mesajı doktora verir 
sanırım.» 
«Yani ba ş korucunun küçük bir ilçe şerifinden çok Eyalet Polisinden bir 
müfetti şi daha ciddiye alaca ğına inanıyorsun.» 
«Her şeyi çok diplomatça açıklıyorsun, Henry.» Henry Payt on ne şeyle bir kahkaha 
attı. «Gerçekten öyle, de ğil mi? Şimdi beni dinle, Alan. Đstedi ğini yapaca ğım. 
Ama i şi daha fazla kurcalamamı istememen şartıyla. Tabii sen de daha fazla...» 
Alan minnetle, «Tamam, tamam,» dedi. «Bütün istedi ğim bu.» 
«Senin için çok önemli de ğil mi, dostum?» Henry biraz ciddile şmişti. 
«Evet. Nedenini bilmiyorum ama öyle...» 
Bir sessizlik oldu. Şerif, Henry Payton'un soru sormamak için kendine en gel 
olmaya çalı ştı ğını anladı. Sonra, «Pekâlâ,» dedi Henry. «Telefon e decek ve o ba ş 
kolcuya Maine Eyaletinde, Castle ilçesinde i şlenen bir cinayet nedeniyle Hugh 
Pritchard'la konu şman gerekti ğini söyleyece ğim.» 
Alan Pangborn telefonu kapattıktan sonra, doktor be ni aramayacak bile, diye 
düşündü. Ya da arayacak ama ondan i şime yarayacak bir şeyler ö ğrenemeyece ğim. 
Yaşlı adam ne bilebilir ki? 
Yine de Henry haklıydı. Önsezileri ona bir şeyi fısıldıyordu. Bunun neyle ilgili 
oldu ğunu bilmiyordu. Ama o fısıltı susmuyordu. 
Alan Pangborn, Henry Paytonla konu ştu ğu sırada Thad Beaumont arabasını 
Đngilizce-Matematik binasının arkasındaki park yerin e bırakıyordu. Etraf son 
derecede sessizdi. 
Sonra otomobilinin yanında kahverengi devriye araba sı durdu. Araçtan inen 
iriyarı iki adam Thad'ın huzurla ilgili bütün hayal lerini sona erdirdiler. 
Thad, «Birkaç dakika için büroma çıkaca ğım,» dedi. « Đstiyorsanız siz burada 
kalabilirsiniz.» Yanlarından geçen şortlu iki kıza baktı. 
Eyalet Polisleri de onları bakı şlarıyla izlediler. Sonra rütbesi daha yüksek 
plan memur Thad'a dönerek, «Burada kalmayı çok iste rdik, efendim,» dedi. «Ama 
sizinle gelmemiz daha iyi olacak.» Adı ya Ray Garri son'du ya da Roy Harriman. 
«Ama odam sadece ikinci katta...» 
«Biz koridorda bekleriz.» 
Thad, «Bütün bunların beni çok sıkmaya ba şladı ğını bilmiyorsunuz,» dedi. 
Garrison-Harriman, «Emirler böyle,» diye esvap verd i, Thad'ın sıkıntı ya da 
mutlulu ğunun onun için hiç önemi olmadı ğı belliydi. 
«Evet.» Thad çabalamaktan vazgeçti. «Emirler.» 
Yan kapıya do ğru gitti. Đki polis onu en adım kadar geriden izlediler. Sivil  
kılıklarıyla üniformalı çocuklar; zamankinden daha da polis havasındaydılar. 
Eylülden mayısa kadar canlı ve hareketli olan bu ye r bugün pek sessizdi. Đçeriye 
adeta korkutucu bir sessizlik çökmü ştü. Thad koruma polisi yanında oldu ğu için 
biraz rahatladı. Bürosunun bulundu ğu ikinci katın da bombo ş olaca ğını ve seyisi 
fazla olan meraklı dostlarına açıklamada bulunma ge re ğinden kurtulaca ğını 
umuyordu. 
Đkinci kat bombo ş de ğildi ama Thad yine de yakasını kolaylıkla kurtardı.  Rawlie 
DeLesseps koridorda, ö ğretmenler odasından kendi bürosuna do ğru gidiyordu. Her 
zamanki gibiydi. Yani sanki biri ba şına vurmu ş, o yüzden de hem belle ğini, hem 
de motor sinirlerinin kontrolünü kaybetmi ş gibi. Çok kimse Rawlie'nin öyle 
göründü ğü gibi aptal ve dalgın olmadı ğını yıllar sonra ö ğreniyorlardı. 
Thad cebinden çıkardı ğı desteden odasının anahtarını ayırmaya çalı şıyordu. 
«Merhaba Rawlie.» 
Rawlie ona bakarak gözlerini kırpı ştırdı. Thad'ın arkasındaki iki polisi süzdü. 
Sonra da onlarla ilgilenmeyi bırakarak arkada şına döndü. «Merhaba, Thaddeus. 
Senin bu yıl yaz kurslarına girece ğini sanmıyordum.» 
«Girmiyorum.» . 
«O halde yazın bu en sıcak gününde buraya neden gel din?» 
Thad, « Şeref listesi adaylarının dosyalarını alaca ğım,» diye cevap verdi. «Bana 
inan. Burada gerekti ğinden daha fazla kalacak de ğilim.» 
«Eline ne oldu? Tâ bile ğine kadar morarmı ş.» « Şey...» Thad utanmı ştı. Uydurdu ğu 
yalan yüzünden onun sarho ş ya da ahmak veya her ikisi birden oldu ğunu 
düşünebilirlerdi. Ama aslında polis bu masala kolaylık la inanmı ştı. Şimdi 
Rawlie'nin yaptı ğı gibi. Thad elini yatak odasındaki dolabın kapısın a 
sıkı ştırdı ğını söylemi şti. 



Thad nasıl bir yalan uydurması gerekti ğini sezmi şti. O can acısı arasında bile 
anlamı ştı bunu. Ne de olsa ondan beceriksiz davranmasını v e sakarlık etmesini 
bekliyorlardı her zaman. 
Tabii Liz'e yalan söylemeye hiç kalkı şmamıştı. Karısından gerçek olaydan kimseye 
söz etmemesini istemi ş, Liz de razı olmu ştu. Yalnız kocasından Stark'la bir daha 
bağlantı kurmayaca ğına yemin etmesini istemi şti. Thad da isteyerek söz vermi şti 
ama aslında buna uyamayaca ğını biliyordu. Belki Liz de için için bunun 
farkındaydı. 
Rawlie şimdi gerçek bir ilgiyle Thad'a bakıyordu. «Harika. Dolaba sıkı ştırdın 
demek? Karınla saklambaç mı oynuyordunuz? Yoksa alı şılmadık bir seks töreni 
miydi?» 
Thad güldü. «O tür seks törenlerinden 1981'de vazge çtim. Doktorum öyle emretti. 
Aslında ne yaptı ğıma pek dikkat etti ğim yoktu. Bu kaza biraz utandırıcı.» 
Rawlie, «Herhalde,» dedi. Sonra da çaktırmadan göz kırptı. Thad onu 
kandıramayaca ğını biliyordu zaten. 
Sonra aklına ba şka bir şey geldi. «Rawlie, sen hâlâ Halk Efsaneleri kursuna  
giriyor musun?» 
Rawlie, «Her sonbahar,» diyerek ba şını salladı. «Sen kendi bölümünün katalogunu 
hiç okumuyor musun, Thaddeus? Cadılar, kocakarı ila çları, zengin ve ünlülerin 
nazarlıkları. Kurs eskisi kadar be ğeniliyor. Neden sordun?» 
Thad'ın cevabı hazırdı. Her zaman kullandı ğı bir yöntemdi bu. «Bir hikâye için 
bir fikrim var da. Tabii bu henüz inceleme a şamasında. Ama bence olabilecek 
gibi.» 
«Öğrenmek istedi ğin neydi?» 
«Serçelerin Amerikan batıl inançları ya da halk efs anelerinde önemli bir yeri 
var mı? Bir anlamları?» 
Rawlie ka şlarını kaldırarak piposunun sapını kemirdi. «Aklıma  hemen bir şey 
gelmiyor, Thaddeus. Ama... ah, acaba bu konu seni o  yüzden mi ilgilendiriyor?» 
Thad yine, onu bu kez de kandıramadım, diye dü şündü. « Şey... Belki de öyle 
değil, Rawlie. Öyle de ğil. Belki ilgimin nedenlerini çabucak açıklamam imk ânsız 
oldu ğu için öyle söyledim.» Yan gözle bekçilerine baktı,  sonra tekrar Rawlie'ye 
döndü. « Şu ara zamanım az.» 
Rawlie'nin dudaklarında pek hafif bir gülümseme uçu şta «Anlıyorum, sanırım. 
Serçeler... sıradan ku şlardır. Batıl inançlara neden olamayacak kadar sıra dan. 
Ama... şimdi dü şünüyorum da... Bir şey olacak. Ama nedense bunu çobanaldatan 
kuşlarına ba ğlıyorum. Đzin ver de bir bakayım. Sen burada bir süre kalacak  
mısın?» 
«Korkarım en fazla yarım saat.» 
«Şey... Belki Barringer'in kitabında bir şeyler bulabilirim, Amerikan 
Folkforu'nda. Aslında batıl inançlarla ilgili yemek  kitabı gibi bir şey. Ama 
yine de i şe yarıyor. Sana telefon edebilirim.» 
«Evet, edebilirsin.» 
Rawlie, «Liz'le Tom Carroll için verdi ğiniz parti çok güzeldi,» dedi. «Ama tabii 
Liz'le senin partileriniz her zaman şahane olur. Liz bir e ş olamayacak kadar 
çekici, Thaddeus. Metresin olmalıydı.» 
«Öyle galiba. Te şekkürler.» 
Rawlie konu şmasını sürdürdü. «Gonzo Tom.» Sesinde sevgi vardı. «Gonzo Tom 
Carroll'un emeklilik denilen kur şuni limana do ğru hareket etti ğine inanmak çok 
zor. Yirmi yıldan uzun bir süre yanımdaki odada çal ı ştı. Bir hayli gürültü de 
etti. Belki, bundan sonraki meslekta şımız daha sessiz olur.» 
Thad güldü. 
«Wilhelmina da partide çok e ğlendi.» Rawlie gözlerini çapkınca bir ifadeyle yarı  
kapattı. Thad'la Liz'in Billie konusundaki duygular ını çok iyi biliyordu. 
«Buna sevindim,» dedi Thad. «Di ğer konuda aklına bir şeyler gelirse...» 
«Serçeler ve onların gözle görülmeyen âlemdeki yerl eri. Evet, tamam.» Rawlie, 
Thad'ın arkasındaki iki polise ba şıyla selam verdi. « Đyi günler, baylar.» 
Bürosuna do ğru gitti. 
Thad ne şeyle onun arkasından baktı. 
Garrison-Harriman, «O da kimdi öyle?» diye sordu. 
«DeLesseps. Ba ş gramercimiz ve amatör folklorcumuz.» 



Öbür polis, «Evini bulabilmek için haritaya ihtiyac ı olacak bir tipe benziyor,» 
dedi. 
Thad anahtarını kilide sokarak bürosunun kapısını a çtı. «Göründü ğünden daha 
uyanıktır.» 
Elini spor ceketinin içine sokmu ş olan Garrison-Harriman'ın yanında oldu ğunu 
ancak tavandaki lambayı yaktı ğı zaman farketti. Ve bir an korktu. Ama odası 
boştu. 
Ansızın derin bir acı ve özlem duydu. Sanki buraya,  «Elveda,» demeye gelmi şti. 
Kendi kendine, kahretsin, dedi. Budala gibi davranm aktan vazgeç. Ama kafasının 
başka bir tarafı sakin sakin kar şılık verdi. Sana verilen süre sona erdi, Thad. 
O hafta sona erdi. Ve sen hiç olmazsa onun istedi ğini yapmayı deneyecektin. Bunu 
yapmaman büyük bir hataydı. Kısa bir kurtulu ş, hiç kurtulamamaktan daha 
iyidir... 
Thad polislere baktı. «Kahve istiyorsanız ö ğretmenler odasına gidin. Ben 
Rawlie'yi iyi bilirim. Onun için kahve ibri ğinin dolu oldu ğundan eminim.» 
Garrison-Harriman'ın arkada şı sordu. «Oda nerede?» 
«Koridorun kar şı tarafında. Đki kapı ötede.» Thad kilitli dosya dolabını açtı. 
Sonra da kendini zorlayarak iki polise gülümsedi. « Bir çı ğlık atarsam sesimi 
duyarsınız sanırım.» Dolaptan sürüyle dosya çıkardı . Gereksiz olanları bile. 
Garrison-Harriman, «Bir şey olursa ba ğırmayı unutmayın da,» diye tembih etti. 
«Olur. Unutmam.» 
Garrison-Harriman, «Kahve getirmesi için Manchester 'a gönderebilirim,» dedi. 
«Ama bana biraz yalnız kalmak istiyormu şsunuz gibi geliyor.» 
«Evet. Öyle...» 
«Pekâlâ, Bay Beaumont.» Ciddi bir tavırla Thad'a ba ktı. Thad da o anda memurun 
adının Harrison oldu ğunu anımsadı. Harrison ekledi. «Sadece şunu unutmayın: New 
York'taki o insanlar fazla yalnız kaldıkları için ö ldüler.» 
Thad, «Ah, sahi mi?» demek istedi. «Ben Phyllis Mye rs'le Rick Cowley'nin 
polislerin yanında öldüklerini sanıyordum.» Ama çen esini tuttu. Ne de olsa bu 
adamlar görevlerini yerine getirmeye çalı şıyorlardı. «Endi şelenmeyin, Memur 
Harrison,» diyerek ba şını salladı. «Bugün bina o kadar sessiz ki, yalınay ak 
birinin adımları bile etrafta yankılanacak.» 
«Pekâlâ. Biz koridorun kar şısında... o söyledi ğiniz yerde olaca ğız.» 
«Öğretmenler odası.» 
«Tamam.» 
Đki polis uzakla ştılar. Thad üzerinde « Şeref Listesi Adayları» yazılı dosyayı 
açtı. Ama gözlerinin önünde Rawlie DeLesseps'in hay ali vardı. O çaktırmadan göz 
kırparkenki hali. O sırada kafasındaki ses ona hâlâ , süre sona erdi, diye 
fısıldıyordu. Ve sen sınırı a şarak karanlık tarafa girdin. O canavarların 
bekledi ği karanlık yere. 
Telefon masanın üzerinde duruyor ama çalmıyordu. 
Thad dosyayı telefonun yanına bırakarak, haydi, diy e dü şündü. Haydi, haydi. Đşte 
buradayım. Telefonun yanında bekliyorum. Ona kayıt aygıt'da ba ğlanmadı. Haydi, 
George! Beni ara. Bana telefon et. 
Ama telefon çalmadı. 
Thad kapıya gidip dı şarıya baktı. Harrison'la Manchester ö ğretmenler odasının 
kapısının önünde durmu ş kahve içiyorlardı. Thad elini kaldırdı. Harrison d a ona 
kar şılık vererek, «Daha fazla kalacak mısınız?» diye so rdu. 
Thad, «Be ş dakika,» dedi. iki polis de ba şlarını salladılar. 
Thad masasına döndü. Telefon hâlâ sessizdi. Koridor un, a şağısında bir yerde bir 
telefonun çaldı ğını duydu. Belki de George yanlı ş yeri aradı, diye dü şündü. 
Sonra da hafifçe güldü. Aslında George seni aramaya cak. Yanıldın. George ba şka 
bir oyun hazırlıyor. Bu durum seni neden şaşırtıyor? George Stark oyunlar 
konusunda bir uzman. Ama yine de emindim... Kahrets in. Çok emindim... 
«Thaddeus?» 
Thad fena halde irkildi. Tela şla döndü. Rawlie Delesseps kapının hemen dı şında 
duruyordu. Uzun piposu yatay bir periskopa benziyor du. 
Thad, «Affedersin,» dedi. «Bo ş bulundum, Rawlie. Kafam binlerce kilometre 
uzaktaydı.» 
Rawlie uysalca, «Biri benim telefonumdan seni aradı ,» diye açıkladı, «Herhalde 
ona yanlı ş numara verdiler. Neyseki odamdaydım. Şansın varmı ş.» 



Thad'ın kalbi şiddetle ama a ğır a ğır çarpıyordu. Sanki gö ğsünde dev bir davul 
vardı ve biri ona vurmaya ba şlamı ştı. «Evet,» dedi. «Çok şanslıyım.» 
Rawlie onu bakı şlarıyla tarttı. Hafifçe kızarmı ş, şi ş kapaklarının yarı örttü ğü 
mavi gözleri merak doluydu. Bu ifade onun ne şeli ama dalgın bir profesör rolüne 
hiç uymuyordu. «Her şey yolunda mı, Thaddeus?» 
Thad için için, hayır, Rawlie, dedi. Bugünlerde dı şarıda deli bir katil 
dola şıyor. O benim bir parçam gibi. Adamın vücudumu kont rolü altına aldı ğı ve 
bana elime kalem batırmak gibi e ğlenceli şeyler yaptırdı ğı anla şılıyor.. Ve ben 
çıldırmadan sona eren her günü ki şisel bir zafer sayıyorum. Gerçekler çarpıldı, 
aziz dostum. Sonra arkada şına, «Yolunda mı?» dedi. «Neden olmasın?» 
«Burnuma hafif bir alay kokusu geliyor, Thaddeus?» 
«Yanılıyorsun.» 
«Öyle mi? O halde şimdi neden araba farlarına yakalanmı ş bir geyik gibi 
bakıyorsun?» 
«Rawlie...» 
«Ve demin konu ştu ğum adam da evine hiç gelmemesi için telefonda tekli f etti ği 
şeyleri almaya razı oldu ğun tipte bir satıcıya benziyordu.» 
«Bu önemli de ğil, Rawlie.» 
«Pekâlâ». Rawlie bu sözlere inanmı şa benzemiyordu. 
Thad bürosundan çıkarak arkada şının odasına do ğru gitti. Harrison arkasından, 
«Nereye gidiyorsunuz?» diye seslendi. 
«Rawlie'nin bürosundaki telefondan beni aramı şlar. Buradaki numaralar 
sırayladır. Sanırım arayan, numaralarımızı karı ştırdı.» 
Harrison ku şkuyla, «Ve bugün burada olan di ğer profesörü yalayıverdi öyle mi?» 
diye sordu. 
Thad omzunu silkerek yürümesini sürdürdü. 
 
Rawlie'nin odası karmakarı şık ama ho ş bir yerdi. Đçeriye pipo tütünü kokusu 
sinmi şti. Franklin Barringer'ın Amerikan Folkloru kitabı masada açık duruyordu. 
Telefonun alıcısı bir deste defterin üzerine bırakı lmı ştı. Thad alıcıya bakarken 
o eski korkuyu hissetti. Tıpkı yıkanması gereken pe k pis bir battaniyeye 
sarılmaya benziyordu alet. Thad kapıya baktı. Rawli e, Harrison ve Manhcester'ın 
oraya dizilmi ş olduklarını sanıyordu. Telefon tellerine dizilen s erçeler gibi. 
Ama kapı bo ştu. Koridorun a şağısından Rawlie'nin yumu şak sesi geliyordu. Thad'ın 
bekçi köpeklerini oyalıyordu anla şılan. Thad bunun bir rastlantı olmadı ğından 
emindi. 
Alıcıyı kaldırarak, «Merhaba, George,» dedi. 
«Sana bir hafta verdim.» Konu şan Stark'tı ama Thad, acaba şimdi de ses 
kayıtlarımız birbirlerine tıpatıp uyarlar mıydı, di ye dü şündü. Stark'ın sesi 
eskisi gibi de ğildi. Maçta fazla ba ğırmı ş bir adamınki gibi kısık ve bo ğuktu. 
«Sana bir hafta verdim ve sen bir kelime bile yazma dın.» 
Thad, «Evet, öyle,» dedi. Vücudu buz gibiydi. Titre memek için bütün gücünü 
kullanıyordum Sanki so ğuk, alıcıdan dı şarı süzülmekteydi. Ama aynı zamanda çok 
da öfkeliydi Thad. «Bu i şi yapmayaca ğım, George. Bir hafta, bir ay, on yıl... 
hepsi de benim için bir. Neden bu gerçe ği kabul etmiyorsun? Sen öldün. Ve hep de 
ölü kalacaksın.» 
«Yanılıyorsun, ahbap. Pi şman olmak istiyorsan böyle davranmayı sürdür.» 
Thad, «Sesin neye benziyor biliyor musun, George?» diye sordu. «Tükenmek üzere 
olan bir adamınkine. Sen parçalanıyorsun. Yazı yazm amı da o yüzden istiyorsun 
değil mi? Deftere, 'Parçalanıyorum,' diye yazdın. Vücu dun de ği şmeye ba şladı 
sanırım. Çok geçmeden parçalanıp ufalanacaksın.» 
Stark o bo ğuk sesiyle cevap verdi. «Ne oldu ğum üzerine vazife de ğil, Thad.» Sesi 
bir kamyondan bo şaltılan çakılların gürültüsüne benziyordu. «Bana ol anlar seni 
ilgilendirmez. Bu sadece senin aklını karı ştırır, ahbap. Gece yazı yazmaya 
başla, yoksa kötü pi şman olursun, köpek! Yalnız sen de ğil...» 
«Ama ben...» 
Şık. Stark telefonu kapatmı ştı. Thad bir an alıcıya dü şünceli dü şünceli baktı. 
Sonra da yerine bıraktı. Kapıya döndü ğü zaman Harrison'la Manchester orada 
duruyorlardı. 
Manchester, «Kim aradı?» diye sordu. 



Thad, «Bir ö ğrenci,» dedi. Neden yalan söyledi ğini bilmiyordu. Bütün bildi ği 
içinde çok kötü bir his oldu ğuydu. «Tahmin etti ğim gibi. Sadece bir ö ğrenci.» 
Harrison ö ğrenmek istedi. «Sizin buraya gelece ğinizi nereden biliyordu? Sonra 
sizi niçin profesörün telefonundan aradı?» 
Thad alçak gönüllü bir tavırla, «Kar şı koymaktan vazgeçiyorum,» dedi. «Ben gizli 
bir Rus ajanıyım. Bir köstebek. Arayan aslında di ğer bir ajandı. Mesele 
çıkarmadan gelece ğim.» 
Harrison öfkelenmedi. Ya da hiç olmazsa hiddetli gi bi bir hali yoktu. Thad'a 
yorgun yorgun, sitemle baktı. Bu bakı ş öfkeden daha etkileyiciydi. «Bay 
Beaumont, size ve karınıza yardım etmeye çalı şıyoruz. Biliyorum, pe şinizde iki 
polisle dola şmak bir süre sonra sizi sıkar. Ama gerçekten size y ardımcı olmak 
Đçin çabalıyoruz.» 
Thad kendinden utandı... Ama gerçe ği açıklayacak kadar da de ğil. Đçinde hâlâ o 
kötü his vardı. Feci bir şeyler olacaktı. Hatta belki de olmu ştu. Bundan ba şka 
şeyler de hissediyordu. Tüyleri diken diken oluyor, sanki derisinin altında 
kurtlar dola şıyordu. Şakaklarında a ğırlık vardı. Buna serçelerin neden oldu ğunu 
sanmıyordu. Ama ne olursa olsun manevi bir barometr e dü şmeye ba şlıyordu. 
Farkında bile olmadı ğı bir barometre. Ayrıca bu ilk kez de olmuyordu. Se kiz gün 
önce Dave'in Süpermarketi'ne giderken de aynı şeyleri hissetmi şti. Dosyayı 
alırken kendi bürosunda da. Ama bu daha hafifti. 
Stark bu, dedi içinden. Seninle beraber o. Senin iç inde. Ters bir şeyler 
söylersen durumu farkeder. O zaman da birileri acı çeker. 
«Özür dilerim,» dedi polislere. Rawlie şimdi iki adamın arkasında duruyor, onu 
sakin ama meraklı bakı şlarla süzüyordu. Thad artık yalan söylemesi gerekti ğini 
biliyordu. Rawlie'nin kendisini destekleyip destekl emeyeceğinden emin de ğildi. 
Ama bunu dü şünmek için çok geçti artık. «Sinirlerim çok gergin, » diye ekledi. 
Harrison, «Çok haklısınız,» dedi. «Ben sadece dü şmanınız olmadı ğımızı anlamanızı 
istiyorum, Bay Beaumont.» 
Thad, «Buraya telefon eden çocuk,» diye açıkladı. « Üniversiteye geldi ğimi 
biliyormu ş. Ben arabayla geçerken o da kitapçıdan çıkıyormu ş. Bana yazı yazma 
konusunda yaz kursları açıp açmayaca ğımı sordu. Fakülte telefon rehberi 
bölümlere göre ayrılmı ştır. Ve rakamlar da çok küçüktür.» 
Rawlie bo ş piposunu di şlerinin arasına sıkı ştırarak ba şını salladı. «Gerçekten 
öyle...» Đki polis şaşırdılar. Dönüp profesöre baktılar. Rawlie ciddi cid di 
başını salladı. 
Thad ekledi. «Rehberde benimkinden sonra Rawlie'nin  numarası var. Bu yıl 
fakültemizde soyadı C'yle ba şlayan bir ö ğretmen yok. O yüzden de Rawlie'nin 
öğrencileri beni arıyorlar, benimkiler de onu. Demin telefon eden çocu ğa öyle 
bir şey olmadı ğını, sonbahara kadar beklemesi gerekti ğini söyledim.» 
Manchester, «Ke şke ben de sonbahara kadar tatilde olsaydım,» dedi i çini çekerek. 
«Đşiniz bitti mi, Bay Beaumont?» 
Thad belli etmeden rahat bir nefes aldı. «Gerekli o lmayan, dosyaları yerlerine 
koyaca ğım.» Bir an durdu, sonra da ekledi. «Tabii Bayan Fe nton'a da bir not 
bırakmam gerekiyor.» Bunu neden söyledi ğinin farkında de ğildi. Sadece bu yalanı 
uydurması gerekti ğini biliyordu. « Đngilizce Bölümünün sekreteridir.» 
Manchester, «Bir kahve daha içecek kadar zamanımız var mı?» diye sordu. 
Thad, «Tabii,» dedi. «Bir iki çörek de yiyebilirsin iz... barbar sürüleri bir şey 
bıraktılarsa.» Kötü bir şeyler oldu ğu hissi gitgide güçleniyordu. 
Rawlie'nin odasından çıkarken meslekta şı, «Seninle bir dakika konu şabilir miyim, 
Thaddeus?» dedi. 
«Tabii...» Thad iki polise gitmelerini söylemek ist edi, ama anları 
şüphelendirecekti böyle söylemesi. Neyseki Rawlie'ye  döndü ğü sırada Harrison'la 
Manchester de koridorda uzakla ştılar. 
Rawlie piposunun çi ğnenmi ş ucunu tekrar di şlerinin arasına sıkı ştırdı. «Fakülte 
rehberiyle ilgili yalanın harikaydı. Çabucak bir ma sal uydurma özelliklerinden 
biri sanırım.» 
«Rawlie, durum sandı ğın gibi de ğil.» 
Profesör uysal bir tavırla, «Bu konuda hiçbir fikri m yok,» dedi. «Evet, insanca 
bir merak duydu ğumu itiraf ediyorum. Ama yine de olanları gerçekten  ö ğrenmek 
istedi ğimden pek emin de ğilim.» 
Thad gülümsedi. 



«Ve bana Tom Carroll'u da mahsus unutmu şsun gibi geldi. Belki emekliye ayrıldı 
ama son baktı ğımda rehberde adı hâlâ seninkiyle benimkinin arasın daydı.» 
«Rawlie, artık gitmem gerekiyor.» 
Profesör, «Ah, tabii,» dedi. «Bayan Fenton'a bir no t bırakmayı da 
unutmamalısın.» 
Thad yanaklarının hafifçe yandı ğını hissetti. 1961'den beri Đngilizce Bölümünün 
sekreterli ğini yapan Althea Fenton nisan ayında gırtlak kanser inden ölmü ştü. 
Rawlie konu şmasını sürdürdü. «Ben seninle sadece aradı ğını bulmu ş olabilece ğimi 
söylemek için konu şmak istedim. Şu serçeler konusunu.» 
Thad kalp atı şlarının hızlandı ğını hissetti. 
Rawlie onu yeniden odaya sokarak Barringer'ın kitab ını aldı. «Serçeler, gerdanlı 
dalgıç ve özellikle çobanaldatan ku şları 'psiko-pompalar'dır.» Profesörün 
sesinde zafer vardı. «Çoban-aldatanlarla ilgili bir  şey oldu ğundan emindim.» 
Thad ku şkuyla, «Psiko-pompalar mı?» diye mırıldandı. 
Rawlie açıkladı. «Eski Yunancadan gelme bir sözcük!  'Naklediciler' ya da 
'ileticiler' anlamına geliyor. Yani insanların ruhl arını, ölüler alemiyle 
canlılar dünyası arasında götürüp getiren varlıklar . Barringer'a göre, gerdanlı 
dalgıç ve çobanaldatan ku şları ölümün refakatçileri. Söylediklerine göre, bu 
kuşlar biri ölece ği zaman oraya toplanıyorlar. Aslında u ğursuzluk habercisi 
değiller. Görevleri, yeni ölenlerin ruhlarını öte düny adaki uygun yerlerine 
götürmek.» Thad'ın gözlerinin içine baktı. «Serçele rin toplanmaları ise daha 
tehlikeli bir şey. Hiç olmazsa Barringer'a göre öyle! Serçelerin ö lülerin 
refakatçileri oldu ğu söyleniyor...» 
«Yani...» 
«Yani onların görevi, kayıp ruhları tekrar canlılar ın dünyasına götürmek. Bunu 
şu şekilde de anlatabiliriz: Serçeler ya şayan ölülerin habercileri.» Rawlie 
piposunu a ğzından çekerek Thad'a ciddi ciddi baktı. «Ba şında nasıl bir dert 
oldu ğunu bilmiyorum, Thad. Ama sana ihtiyatı elden bırak mamanı önerece ğim. Son 
derecede ihtiyatlı davranmalısın. Ba şında pek büyük bir bela olan bir adama 
benziyorsun. Yapabilece ğim bir şey varsa lütfen bana söyle.» 
«Sağol, Rawlie. Beni desteklemekle yeterince yardım ett in.» 
Rawlie'nin uysal bakı şlı gözlerinde endi şe vardı. «Kendini koruyacak mısın?» 
«Evet.» 
«Eğer pe şinde dola şan o adamlar sana yardıma çalı şıyorlarsa onlara da 
açılmalısın, Thaddeus.» 
Thad bunu yapabilseydi çok rahatlayacaktı. Ama Geor ge Stark onu göz hapsine 
almı ştı. Ve verdi ği süre de sona ermi şti. 
Thad şeref listesi adayları dosyasını bırakarak di ğerlerini dolaba koyduktan 
sonra odasının penceresinden dı şarı bir göz attı. Caddedeki telefon tellerine 
serçeler dizilmi ş, sürüylesi de revirin damına dolu şmuştu. Thad seyrederken- 
yeni bir grup da tenis kortuna indi. 
Sanki hepsi de ona bakıyorlardı. 
«Psiko-pomıpalar, Ya şayan ölülerin habercileri.» 
Şimdi sürüyle serçe rüzgârın sürükledi ği yapraklar gibi bir 'hortum olu şturarak 
Bennet Binasının damına kondular. 
Thad titrek bir sesle, «Hayır...» diye fısıldadı. S ırtı ürpermi şti. Yaralı eli 
yanıyor ve ka şınıyordu. 
Yazı makinesi. 
Yazı makinesini kullanırsa elindeki çıldırtıcı ka şıntı ve yanına geçecekti. Ve 
serçelerden de kurtulabilecekti. 
Elindeki ka şıntı ve yanma sanki o yaradan etrafa dalgalar halin de yayılıyor, 
gitgide güçleniyordu. 
Dı şarıda ku şlar hep birarada birdenbire havalandılar. 
Thad bunu görmedi. Gidip yazı makinesinin ba şına geçti. 
Thad elektrikli makineyi çalı ştırır çalı ştırmaz elindeki ka şıntı geçti. 
Serçelerin gözlerinin önünde uçu şan hayalleri de kayboldu. 
Titreyen elleriyle makineye bir kâ ğıt geçirdi ve i şaret parmaklarıyla yazmaya 
başladı. 
«SANA NEREDEN TELEFON ETTĐM DERSĐN, THAD?» 
Thad beyninden vurulmu şa döndü. Hayatında hiç bu kalkar müthi ş bir acı ve deh şet 
duymamıştı. 



O a şağılık yaratık burayı evimden aradı. Liz'le ikizler o nun elindeler! 
Kalkmaya davrandı. Nereye gidece ğini bilmiyordu. Ne yaptı ğının da farkında 
değildi zaten. Eline müthi ş bir sancı saplandı ğı zaman kalkmaya çalı ştı ğını 
anladı. Dudakları gerilerek di şleri ortaya çıktı. Hafifçe inledi. Tekrar 
iskemleye çöktü ve parmakları tu şların üzerinde dola ştı. Bu kez be ş sözcük 
yazdı. «BUNU B ĐRĐLERĐNE SÖYLERSEN HEPSĐ ÖLÜR.» 
Thad bo ş gözlerle bu cümleye baktı. 
Son harfini yazdı ğı sırada elindeki sancı da, ka şınma da geçiverdi. Artık 
cildinin altında sanki kurtlar dola şmıyordu. 
Serçeler gitmi şlerdi. O garip sersemli ği de geçmi şti. Ve Stark'ın etkisini 
hissetmiyordu artık. 
Harrison arkasından, «Nasıl gidiyor?» diye sordu. 
Thad biri ensesine i ğne batırmı ş gibi irkildi. Sonra uzanarak yazı makinesindeki 
kâğıdı çıkarıp buru şturdu. «Not yazmaya gerek yok. Bo şuna zahmet olur...» 
Dizlerinin bükülüvermemesi için dua ederek aya ğa kalktı. 
Harrison kapıda durmu ş çörek yiyordu. «Burası ölmü ş...» 
Thad, ben eve gitmeden karımla ikizlerim de belki ö lecekler, diye dü şündü. 
Harrison, «Neden gitmiyoruz?» dedi. 
«Đyi bir fikir...» 
Thad kapıya do ğru gitti. Polis memuru ona alaycı sözlerle bakıyord u. «Tanrım... 
Galiba profesörlerin dalgın oldukları iddiaları do ğru.» 
Thad ona bakarak endi şeyle gözlerini kırpı ştırdı. Sonra buru şturdu ğu kâ ğıdın 
hâlâ elinde oldu ğunu farketti. Kâ ğıt sepetine do ğru attı ama parmakları 
titredi ği için sepetin yanına çarparak yere dü ştü. O daha e ğilip alamadan 
Harrison kâ ğıdı kaptı, bir elinden di ğerine atarak, «Almaya geldi ğiniz dosyayı 
bırakıp gidecek misiniz?» diye sordu. Masada, elekt rikli yazı makinesinin 
yanında duran şeref listesi adayları dosyasını i şaret ediyordu. Sonra yine 
üzerinde Stark'ın son mesajının yazılı oldu ğu kâ ğıdı sa ğ elinden sol eline, 
solundan sa ğına atmayı sürdürdü. Thad buru şukların arasından birkaç harfi 
görebiliyordu. ĐRĐLERĐNE SÖYLE HEPSĐ ÖLÜ. 
«Ah, o mu? Te şekkür ederim.» Thad dosyayı aldı. Az kalsın elinden  dü şürüyordu. 
Şimdi Harrison elindeki kâ ğıdı açacak, diye dü şünüyordu. Stark daha sonra 
benimle ba ğlantı kurdu ğu zaman bunu anlayacak. Ve Liz'le ikizlere a ğıza 
alınmayacak şeyler yapacak. 
Harrison, «Bir şey de ğil,» deyip kâ ğıdı sepete fırlattı. « Đki puan,» diye 
mırıldanarak koridora çıktı. 
Thad pe şinde polislerle a şağıya indi. Arabasına gidip dosyayı içeriye attı. O 
sırada gözü park yerinin di ğer tarafındaki telefon kulübesine ili şti. 
Harrison'a, «Karıma telefon edece ğim,» dedi. «Belki bir şeyler almamı ister.» 
Manchester, «Bu i şi yukarıdayken yapmalıydınız,» diye belirtti. «Bo ş yere yirmi 
beş sent vermemi ş olurdunuz.» 
Thad, «Unuttum,» dedi. «Evet, o dalgın profesör hik âyeleri do ğru olmalı.» 
Đki polis birbirlerine ne şeyle bakarak devriye arabasına bindiler. 
Thad'a içi cam kırıklarıyla doluymu ş gibi geliyordu. Cebinden bir yirmi be ş sent 
bularak kulübeye gitti. Parayı kumbaraya atıp numar ayı çevirdi. Eli öyle 
titriyordu ki, ikinci sayıyı yanlı ş çevirdi. Telefonu kapatarak paranın geri 
gelmesini bekledi. Sonra tekrar denedi. Tanrım, Mir iam'ın öldü ğü gece olanlara 
benziyor. O geceyi sanki tekrar ya şıyorum. 
Đkinci kez numarayı do ğru çevirdi. Alıcıyı kula ğına öylesine bastırmı ştı ki, 
canı yanıyordu. 
Telefon bir defa çaldı, sonra hemen açıldı. «Thad?»  
«Onlara ne yaptın?» A ğzı kupkuruydu. Geri de ikizlerin avaz avaz haykırdı klarım 
duyuyordu. Nedense bu sesler garip bir biçimde Thad 'ın içini rahatlattı. Belki 
çocuklar şaşırdıkların da öfkelendikleri için a ğlıyorlardı. Ama canlarının 
yanmamış oldu ğu belliydi. Sonra kendi kendine, Liz, dedi. Liz ner ede? 
Stark, «Hiç bir şey yapmadım,» diye cevap verdi. «Seslerini sen de d uyuyorsun. 
Onların o küçücük de ğerli kafalarındaki saçlarının bir teline bile dokun madım. 
Henüz.» 
Thad, «Liz...» dedi. Birdenbire müthi ş bir yalnızlık ve deh şet duydu. Sanki buz 
gibi dalgaların arasına dalmı ştı. 
«Ne olmu ş ona?» Stark'ın alay dolu i ğrenç sesi dayanılacak gibi de ğildi. 



Thad, «Onu telefona ça ğır,» diye gürledi. «E ğer o lanet, olasıca adınla bir tek 
kelime bile yazmamı istiyorsan telefonu Liz'e ver.»  Kafasının şoktan 
etkilenmemi ş yanı, suratına dikkat et, Thad, diye onu uyardı. P olisler yüzünün 
bir yanını görüyorlar. Ve karısına evde yeteri kada r yumurta olup olmadı ğını 
sormak için telefon eden bir adam avaz avaz ba ğırmaz. 
«Thad! Thad, eski dost.» Stark sanki kırılmı ş gibi konu şmuştu. Ama o köpe ğin 
neşeyle güldü ğünden emindi Thad. «Hakkımda çok kötü dü şüncelerin var, ahbap. 
Benim fazla a şağılık biri oldu ğumu dü şünüyorsun. Sakin ol! Đşte karın.» 
«Thad? Thad orada mısın?» Liz'in sesinde sıkıntı ve  korku vardı. Ama pani ğe 
kapılmamı ş oldu ğu anla şılıyordu. 
«Evet. Đyi misin, hayatım? Ya çocuklar?» 
«Evet, iyiyiz. Biz...» Liz durakladı. Thad o yaratı ğın karısına bir şeyler 
söyledi ğini duydu. Liz, «Olur, peki,» diyerek tekrar telefo na döndü. A ğlamak 
üzere oldu ğu belliydi. «Thad, onun istedi ğini yapmalısın.» 
«Evet, biliyorum.» 
«Ama benden sana bu i şi burada yapamayaca ğını söylememi istiyor. Polis yakında 
buraya gelir. O... Thad, Stark evi koruyan iki poli si öldürdü ğünü söylüyor.» 
Thad gözlerini yumdu. 
«Bunu nasıl yaptı ğını bilmiyorum... Ama yaptı ğını söylüyor... Ve ben... ben ona 
inanıyorum.» Liz artık a ğlıyordu. Kendini tutmaya çalı şıyor, gözya şlarının 
Thad'ı sarsaca ğını biliyordu. Kocasının bu yüzden tehlikeli bir şeyler yapmaya 
kalkı şaca ğını da. Thad. alıcıyı kula ğına yapı ştırarak sakin bir tavır takın, 
maya çalı ştı. 
Stark yine geride bir şeyler söylüyordu. Bir tek kelimeyi seçebildi. 
«Đşbirli ği.» Đnanılmayacak bir şeydi bu! 
Sonra Liz, «Bizi buradan götürecek,» dedi. «Nereye gidece ğimizi senin bildi ğini 
söylüyor. Martha Halayı hatırlıyor musun? Stark yan ındaki polisleri atlatmanı 
istiyor. 'Atlatabilir,' diyor. 'Çünkü ben de yaptım .' Bu gece karanlık bastıktan 
sonra bize katılacakmı şsın. Stark...» Liz korkuyla hıçkırdı. «Onunla i şbirli ği 
yapacakmı şsın. Đkiniz birlikte çalı şaca ğınız için harika bir kitap olacakmı ş. 
O...» 
Yine mırıltılar duyuldu. 
Thad ellerini George Stark'ın boynuna dolamak ve tı rnakları derisini delerek 
gırtla ğına batıncaya kadar sıkmak istedi. 
«Stark, Alexis Machine'in ölümden geri döndü ğünü ve her zamankinden daha güçlü 
oldu ğunu söylüyor.» Liz'in sesi tizle şti. «Lütfen onun istedi ğini yap, Thad! 
Tabancaları var! Bir kaynak lambası da! Küçük bir k aynak lambası! Olmayacak bir 
şeye kalkı şırsa...» 
«Liz...» 
«Thad, lütfen onun istedi ğini yap!» Stark telefonu Liz'den alırken kadının se si 
hafifledi. 
«Şimdi bana bir şey söyle, Thad.» Stark alay etmiyordu artık. Sesi ç ok ciddiydi. 
«Bunu bana inandırıcı bir biçimde, içtenlikle söyle , ahbap. Yoksa bedelini 
seninkiler öder. Beni anlıyor musun?» 
«Evet.» 
«Bundan emin misin? Karın kaynak lambası konusunda gerçe ği söylüyordu.» 
«Evet! Kahretsin! Evet!» 
«Liz sana, 'Martha Halayı hatırlıyor musun?' dedi ği zaman neyi kastetti? O karı 
da kim? Bu söz bir tür şifre mi, Thad? Karın beni kandırmaya mı çalı şıyor?» 
Karısıyla çocuklarının hayatları iki şeye ba ğlıydı. Thad'ın söyleyeceklerine ve 
George Stark'ın inandıklarına. 
«Telefona ba ğlı olan dinleme aygıtını çıkardın mı?» 
Stark, «Tabii çıkardım!» diye cevap verdi. «Sen ben i ne sanıyorsun, Thad?» 
«Telefonu Liz'e verdi ğin zaman o bunu biliyor muydu?» 
Bir sessizlik oldu. Sonra Stark, «Bakması yeterliyd i,» dedi, «Lanet olasıca 
teller yerde sürünüyor.» 
«Liz onları gördün mü?» 
«Lafı a ğzında geveleyip durma, Thad.» 
«Liz bana açık açık konu şmadan nereye gidece ğinizi söylemeye çalı şıyordu.» Thad 
sabırla, ders verir gibi konu şmaya çalı şıyordu. «Liz yazlık evimizi kastetti. 
Castle Rock'taki evi. Martha Bellford, Liz'in halas ı. Ondan hiç ho şlanmayız. 



Bizi arayıp, 'Size geliyorum,' der demez hemen Cast le Rock'a kaçmayı ve kadın 
ölünceye kadar orada saklanmaya hayal ederiz. Đşte açıkladım. E ğer kayıt aygıtı 
hâlâ telefona ba ğlıysa suç sende sayılır.» Stark'ın bu sözlere inanı p 
inanmayaca ğını dü şündü. Cevabını beklerken terlemeye ba şladı. , 
Sonunda Stark, «Ba ğlı de ğil,» dedi. Sesinden yine rahatlamı ş oldu ğu 
anla şılıyordu. 
Thad kulübenin yanına dayanarak gözlerini kapatmama k için kendini zor tuttu. Ah 
Liz, diye dü şündü. Seni bir daha görebilirsem böyle delice bir t ehlikeyi göze 
aldı ğın için boynunu kıraca ğım. Ama karısına kavu ştu ğu zaman onu nefesi 
kesilinceye kadar öpecekti. Telefona, «Onlara zarar  verme,» dedi. «Lütfen onlara 
dokunma. Đstedi ğini yapaca ğım.» 
«Bunu biliyorum. Đstediklerimi yapaca ğından eminim Thad. Ve bu i şi birlikte 
halledece ğiz. Sen sadece yola çık. Yanındaki bekçi köpeklerin i atlat. Ve hemen 
Castle Rock'a gel. Mümkün oldu ğu kadar çabuk hem de. Ama arabayı dikkati çekecek 
kadar hızlı sürme. Böyle yapman hatâ olur. Araba de ği ştirmeyi de dü şünebilirsin. 
Ama bütün bu ayrıntıları sana bırakıyorum. Ne de ol sa yaratma gücü olan bir 
adamsın. Eve karanlık basmadan ula ş. Tabii karını ve çocuklarını sa ğ görmek 
istiyorsan, i şi berbat etme. Beni anlıyor musun? Đşi berbat etme ve sevimli 
oyunlar yapmaya da kalkma!» 
«Kalkmam.» 
«Doğru. Kalkmayacaksın. Sen bu oyunu benim istedi ğim gibi oynayacaksın, ahbap. 
Đşleri karı ştırırsan oraya geldi ğin zaman üç ceset bulacaksın. Ve bir de bant. 
Bunda karının son nefesini vermeden önce sana lanet  etti ğini duyacaksın.» Bir 
çıtırtı oldu. Stark telefonu kapatmı ştı. 
Thad otomobiline binerken Manchester devriye arabas ının penceresini açtı. «Evde 
her şey yolunda mı, Bay Beaumont?» Thad adamın gözlerind en bunun sıradan bir 
soru olmadı ğını anladı. Galiba yüzünden bir şeyler oldu ğunu sezmi şlerdi. Ama 
önemli de ğil, dedi içinden. Bu i şi halledebilirim. 
Sonra polislere ne şeyle, «Her şey yolunda,» diyerek gülümsedi. Sesi rahat ve 
sakindi. «Sadece çocuklar huysuzla şmalar, üz de o yüzden sinirlenmi ş.» Sesini 
biraz yükseltti. «Biz evden ayrıldı ğımızdan beri ikiniz de diken üstündesiniz. 
Bilmem gereken bir şeyler mi oluyor?» Bu çaresiz durumda bile yine de b iraz 
vicdan azabı duydu. Aslında bir şeyler oluyordu ve o her şeyi biliyor ama sesini 
çıkarmıyordu. 
Direksiyonda plan Harrison öne do ğru e ğildi. «Hayır. Sadece evde bekleyen 
Chatterton ve Eddings'le bir türlü ba ğlantı kuramıyoruz. Belki de içeri 
girdiler.» 
Thad tela şla, «Liz buzlu çay yaptı ğını söyledi,» diye yalan uydurdu. 
«Ah, herhalde mesele bu.» Harrison ona gülümsedi. T had' in vicdanı sızladı yine. 
«Belki bize de biraz kalır.» 
«Kalabilir,» Thad arabasına binerek bir tahta parça sı kadar duygusuzla şmış olan 
parmaklarıyla kontak anahtarını yerine sokmaya çalı ştı. Türlü soru kafasında 
birbirini kovalıyordu. Stark'la bizimkiler Castle R ock'a hareket ettiler mi? 
Olay duyulmadan gitmi ş olduklarını umarım. Liz'in arabasında olurlar da b iri 
onları görürse kötü bir olay çıkabilir. Birileri öl ebilir. Stark'ın polise 
yakalanmadan kaçmasını istemem çok garip. Ama ba şka çarem yok. 
Kaçmak.. Ben şimdi Harrison'la Manchester'i nasıl atlataca ğım? Arabayı hızla 
sürsem bile i şe yaramaz. Devriye arabası benimkinden çok hızlıdır . Ne yapaca ğımı 
hiç bilmiyorum. Ama bu i şi ba şarmam gerekiyor... 
«Martha Halayı hatırla!» 
Thad bu konuda Stark'a bir hikâye uydurmu ş, o da buna inanmı ştı. Demek ki, o 
köpek kafasının içini iyice göremiyordu. Martha Tel lford gerçekten Liz'in 
halasıydı. Kadın aslında Castle Rock'taki yazlık ev i de biliyordu. Zaten orada 
Ludlow'dan daha çok kalmı ştı. Martha Halanın en büyük merakı çöplerin atıldı ğı 
arsaya giderek fare avlamaktı. Atıcılar Kulübündend i ve iyi ni şancıydı. 
«Martha Halayı hatırla,» sözü Liz'le Thad arasında bir i şaretti. «Birimizden 
biri bahçedeki küçük kulübeci ğe gitsin,» anlamına geliyordu. «Oradaki .22'li ği 
alarak bu iç sıkıcı konu ğu vursun.» 
Thad şimdi dü şünüyordu da... Liz galiba bu sözleri son zamanlarda  bir kez 
tekrarlamı ştı. People dergisi için röportaj yapıldı ğı ve foto ğraflar çekildi ği 



zaman. Liz bir ara ona dönerek, «Bu Myers denilen k adın Martha Halayı hatırlıyor 
mu acaba?» dememi ş miydi? 
Sonra eliyle a ğzını örterek kıkır kıkır gülmü ştü. 
Ama şimdi gülmüyordu. 
Bu artık gülünecek bir şey de ğildi. 
Ve çöp yı ğınları arasında fareleri vurmaya da benzemiyordu. 
Eğer yanılmıyorsam Liz bana pe şlerinden gitmemi ve George Stark'ı öldürmemi 
söylemeye çalı ştı. Karım, Derry Hayvan Sı ğına ğında evleri olmayan kediler ve 
köpeklerin uyutuldu ğunu ö ğrendi ği zaman a ğlardı. Onun gibi yufka yürekli bir 
kadın benden bunu istedi ğine göre, ba şka çare olmadı ğını dü şünüyor demektir. 
Artık sadece iki seçenek oldu ğuna inanıyor sanırım: Ya Stark ölecek... Ya da o 
ve Đkizler. 
Harrison'la Manchester ona garip garip bakıyorlardı . Thad bir dakikadan beri 
motoru çalı şan arabada hareketsiz oturdu ğunun farkına vardı. Elini kaldırarak 
polislere selam verdi. Sonra da gaza bastı. Bu iki polis arkada şlarının 
öldürülmü ş oldu ğunu telsizden ö ğrenmeden onların elinden kurtulması gerekiyordu. 
Kendini zorlayarak bir çözüm yolu bulmaya çalı ştı. Ama kulaklarında Stark'ın 
sesi yankılanıyordu. « Đşleri karı ştırırsan oraya geldi ğin zaman üç ceset 
bulacaksın. Ve bir de bant. Karının son nefesini ve rmeden önce sana lanet 
etti ğini duyacaksın.» 
Thad'ın gözlerinin önünde tüfe ğiyle ni şan alan Martha Hala'nın hayali de 
Deliriyordu. Birdenbire Stark'ı vurmak istedi ği,.* anladı. Ama .22'likle de ğil. 
Tilki George Stark daha büyük bir silaha layıktı. 
Belki bir havan topu bu i şe uygundu. 
Martha Hala ate ş etti ği zaman fareler ezilmi ş konserve tenekeleri ve kırık 
şi şelerin arasından fırlarlardı. Gövdeleri önce bükülü r, sonra tüy ve barsakları 
etrafa sıçrardı. 
Evet, George Stark'ın ba şına böyle bir şey geldi ğini seyretmek çok ho ş olacaktı. 
Thad direksiyonu çok sıkıca kavradı ğı için sol eli sancımaya ba şlamı ştı. Sanki 
eli kemik ve eklemlerinin içinden bo ğuk bo ğuk inliyordu. Gev şemeye çalı ştı. 
Göğüs cebinden ilaç şi şesini çıkarıp a ğrı kesici bir tableti kuru kuru yuttu. 
Sonra Veazie'deki dörtyol a ğzını dü şünmeye ba şladı. 
Rawlie DeLesseps'in söylediklerini de. Serçelerden «psiko-pompalar» diye söz 
etmi şti. «Ya şayan ölülerin elçileri.» 
  
Yirmi Bir 
 
Stark Đşe El Koyuyor 
 
George Stark istediklerini ve bunları nasıl yapaca ğını planlamakta hiç zorluk 
çekmedi. Oysa hayati boyunca Ludlow'a bir kez bile gelmemi şti. 
Ama rüyalarında o kentte az dola şmamıştı. 
Çaldı ğı arabayı Beaumont'ların evinden üç kilometre kadar  ötede yolun 
kenarındaki bir dinlenme yerine soktu. Thad ünivers iteye gitti, diye dü şündü. Bu 
da çok iyi. Bazen onun ne yaptı ğını ya da ne dü şündüğünü anlayamıyorum. Ama 
kendimi zorlarsam duygularının kokusunu alabiliyoru m... 
Thad'la ba ğlantı kurmakta güçlük çekti ği zaman satın aldı ğı o Berol kalemlerden 
birini kullanıyordu. 
Ve bunun yararı da oluyordu. 
«Bugün her şey çok kolay olacak. Çünkü Thad, bekçi köpeklerine ne söylemi ş 
olursa olsun, üniversiteye bir tek amaçla gitti. Çü nkü süre doldu ve benim 
kendisiyle ba ğlantı kurmaya çalı şaca ğımı dü şünüyor. Ben de öyle yapaca ğım. Evet, 
efendim! Ama bunu Thad'ın sandı ğı biçimde sa ğlamayaca ğım. 
Ve ba ğlantıyı onun bekledi ği yerden de kurmayaca ğım. 
Öğle yakla şıyordu. Dinlenme yerinde piknik yapan birkaç Ki şi vardı. Ama daha 
aşağıda, nehrin kıyısındaki masalarda oturuyorlardı. St ark arabadan inerek 
uzakla şırken ona kimse bakmadı. Bu da iyi oldu, çünkü onu görürlerse mutlaka 
hatırlayacaklardı. 
Hatırlayacaklardı. 
Ama tarif edemeyeceklerdi. 



Stark yoldan yürüyerek Beaumont'ların evine do ğru giderken H.G. Wells'in ünlü 
«Görünmeyen Adam»ına çok benziyordu. Alnını ka şlarından saç diplerine kadar 
sargıyla sarmı ştı. Çenesini de. Güne ş gözlü ğü takmı ş, kapitone bir yelek ve 
siyah eldivenler giymi şti. 
Sargı bezleri alttan yapı şkan gözya şları gibi sızan sarı iltihap yüzünden 
lekelenmi şti. Gözlüklerinin altından da sarı bir sıvı a ğır a ğır akıyordu. Stark 
ince, deri taklidi bir kuma ştan yapılmı ş olan eldivenleriyle yanaklarını 
siliyordu. Eldivenlerin parmakları ve avuçları kuru makta olan irin yüzünden 
yapı ş yapı ştı. Sargıların altında derisinin ço ğu soyulmu ştu. Geride kalan tam 
anlamıyla insan etine benzemiyordu. Durmadan sıvıla r sızan kara, sünger gibi bir 
dokuydu. Bu sıvı iltihaba benziyordu ama kötü, acay ip bir kokusu vardı. Koyu 
kahve ve Çini mürekkebi gibi bir kokusu. 
Başını biraz öne do ğru e ğmiş öyle yürüyordu. Yanından gelip geçen 
arabalardakiler sadece ellerini ceplerine sokarak b aşını e ğmiş, kasketli bir 
adamı görüyorlardı. 
Beaumont'larla kom şu evin arasındaki a ğaçlı ğa girerek diz Çöktü ve hayatında ilk 
kez inatçı ikizinin evine baktı. Bahçe yolunda bir devriye arabası vardı. Đki 
polis bir a ğacın gölgesinde durmu ş, sigara içerek konu şuyorlardı. Stark, güzel, 
dedi içinden. Her şey yolunda. Gerisi de kolay. Bir an Thad'ı dü şündü. O köpo ğlu 
köpe ğin bana kar şı çıkmaya ne hakkı var! Lanet olsun! Ne hakkı var o nun? Önce 
kendisi gerçek bir insan halini aldı ğı için mi? Yoksa ben nasıl, neden ve ne 
zaman gerçekle şti ğini bilmedi ğimden mi? Saçma! Öncelik bana vız gelir! "Piç 
Beaumont hiç itiraz etmeden yatıp ölmemi istiyor. B unu yapmak zorunda de ğilim. 
Kendime kar şı sorumluluklarım var. Yani... ya şamalıyım! Hepsi bu kadar da de ğil. 
Sadık hayranlarımı da dü şünmem gerekiyor. Öyle de ğil mi? 
Şu eve bak, şu eve! New England tarzı koskocaman bir kö şk bu. Büyük bir çim 
alan. Evin içi de zarif e şyalarla dö şenmi ş. Bütün bunları Thad Beaumont onun 
adıyla romanlar yazdı ğı sırada rüyalarında görmü ştü. 
Bir an bu güzel evi yakıp kül etmek istedi. Önce ba ltayla o zarif e şyaları 
parçalamalı, sonra da kö şkü ate şe vermeliydi. 
Thad Beaumont'un ikiz çocukları var. Güze! bir kadı nı. Bütün bunlara sahip olmak 
hakkı mı onun? Thad Beaumont'un aydınlıkta mutlu bi r ya şam sürmek hakkı mı? Bu 
kara ikizi olmasaydı yoksulluk içinde ya şayacak ve adını bile duyuramayacaktı. 
Ama şimdi o ikizi karanlıklar arasında hastalıklı bir so kak köpe ği gibi ölecek! 
Öyle mi?» 
Beaumont'un hiçbir hakkı yok. Sadece haklı oldu ğunu sanıyor. Ve bütün olanlara 
ra ğmen hâlâ buna inanmakta da ısrar ediyor. Ama Oxford 'lu George Stark de ğil, 
bütün bu inançları masal aslında. 
Stark a ğaçlara do ğru, «Sana ilk ciddi dersini vermenin zamanı geldi, ahbap,» 
diye homurdandı. Alnındaki sargıyı çözerek cebine t ıktı.. «Bu dersi hiçbir zaman 
unutamayacaksın!» 
Stark, New York polislerine oynadı ğı beyaz baston oyununun bir ba şka türlüsünü 
deneyecekti. Zaten bu iki polisle ba şının derde girece ğini hiç sanmıyordu. 
Sadece o iki domuzu öldürdü ğü sırada Liz pencereden bakarsa i şler karı şabilirdi. 
Ama öğleye geliyordu. Herhalde kadınla ikizler uyuyorlard ı. Zaten ne olursa 
olsun i şi ba şaraca ğından emindi Stark. 
Chatterton yere attı ğı izmariti söndürmek için aya ğını kaldırdı. Sonra onu alıp 
arabadaki tablaya atacaktı. Maine Eyalet polisi ver gi mükelleflerinin 
bahçelerini kirletmezdi. Chatterton birdenbire send eleyerek a ğır a ğır bahçe 
yolundan çıkan adamı gördü. Yabancının yüz derileri  soyulmu ştu. Bir elini yardım 
ister gibi ona ve Jack Eddings'e do ğru sallıyordu. Di ğer elini arkasına 
uzatmı ştı. Kolu kırılmı ş gibiydi. 
Chatterton neredeyse kalp krizi geçiyordu. 
«Jack!» diye haykırdı. Eddings döndü ve a ğzı bir karı ş açık kaldı. 
Yüzünün derileri yüzülmü ş olan adam bo ğuk bo ğuk, «Yardım edin...» diye inledi. 
Đki polis ona do ğru ko ştular. 
Eğer ya şasalardı herhalde arkada şlarına, «Adamın araba kazası geçirdi ğini 
sandık,» diyeceklerdi. «Ya da bir teneke benzin par ladı ğı zaman suratı yanmı ştı. 
Veya o çiftlik makinelerinden birinin içine yüzükoy un dü şmüştü.» 
Arkada şlarına belki böyle söyleyeceklerdi ama o anda hiçbi r şey dü şünmüyorlardı. 
Dehşet kafalarının içindeki her şeyi silmi şti. Yabancının suratının sol tarafı 



kaynıyordu sanki. Deri soyulduktan sonra biri çıpla k ete asit fenik dökmü ş gibi. 
Et yı ğınlarının arasından akla sı ğmayacak kadar korkunç, yapı şkan bir sıvı 
akıyor ve kara çatlaklara doluyordu. 
Đki polis de hiçbir şey dü şünmediler. Sadece tepki gösterdiler. 
Beyaz baston oyununun en güzel yanı da buydu. 
«Yardım edin...» 
Stark ayakları birbirine dola şmış gibi mahsus öne do ğru e ğildi. 
Chatterton arkada şına anla şılmaz bir şeyler ba ğırarak, yaralı adamı 
yuvarlanmadan tutmak için uzandı. Stark sol kolunu polisin boynuna dolayarak 
arkasına sakladı ğı sa ğ elini uzattı. Sedef saplı bir ustura vardı bu elin de. 
Ustura nemli havada ı şıldıyordu. Stark usturayı salladı ve Catterton'un s ağ gözü 
pat diye bir ses çıkararak yarıldı. Genç adam haykı rarak elini yüzüne kapattı. 
Stark, Chatterton'un saçlarını eline dolayarak ba şını geriye çekti. Ve boynunu 
bir kula ğından di ğerine kadar kesti. Polisin kaslı boynundan kanlar f ı şkırdı. 
Bütün bunlar dört saniye içinde oldu. 
Eddings alçak sesle ama tuhaf kaçan bir dikkatle, « Ne?» dedi. Stark'la 
Chatterton'un iki adım gerisinde duruyordu. «Ne?» 
Bir eli tabancasının kabzasının yakınındaydı. Ama S tark ona bir göz attı ve 
adamın bu durumun farkında bile olmadı ğını anladı. Eddings'in gözleri 
yuvalarından u ğramı ştı. Neler gördü ğünü, kimin kanlarının aktı ğını anlamıyordu. 
Stark, hayır, bu do ğru de ğil, diye dü şündü. Kanların benden aktı ğını sanıyor. 
Orada durdu ve arkada şının gırtla ğını kesmemi seyretti. Ama kanların benden 
aktı ğını sanıyor. Çünkü yüzümün yarısı hemen hemen yok. Akan kanlar benim. Öyle 
olması gerekiyor. Çünkü o ve arkada şı polis. Bu filmin kahramanları onlar. 
«Onu tutuver,» diyerek ölmekte olan Chatterton'u Ed dings'e do ğru itti. 
Genç adam tiz bir çı ğlık attı. Uzakla şmaya çalı ştı ama geç kalmı ştı. Tom 
Chatterton'un a ğırlı ğı altında sendeleyerek geriledi ve devriye arabasın a 
dayanıp kaldı. Arkada şının sıcak kanları yüzüne aktı. Eddings haykırarak 
Chatterton'u itmeye çalı ştı. Arkada şı son gücüyle dönerek körce arabaya 
tutunmaya çabaladı. Motor kapa ğına gelen sol eli kanlı bir iz bıraktı. Sa ğ eli 
ise son bir çabayla telsiz antenini kavrayarak kopa rdı. Genç adam bahçe yoluna 
yı ğıldı. Anteni sa ğlam tek gözüne do ğru tutuyordu. Ölüm anında bile çok ender 
bulunan bir örne ği elinden bırakmak istemeyen bir bilim adamı gibi. 
Eddings, derisi yüzülmü ş adamın yarı e ğilerek kendisine do ğru atıldı ğını belli 
belirsiz farketti. Gerilemeye çalı ştı ama arkasında araba vardı. 
Stark usturayı a şağıdan yukarıya do ğru salladı. Genç adamın bej üniformasının 
ağı yarıldı. Altındaki torbaları da. Pantolonun önü k an içinde kaldı. Eddings'e 
bir an biri kasıklarına avuç dolusu dondurma atmı ş gibi geldi. Sonra müthi ş bir 
can acısı duyarak haykırdı. 
Stark usturayı Eddings'in boynuna do ğru indirdi. Ama genç adam elini kaldırmayı 
başardı. Bu yüzden ilk darbe avucunu ba ştan a şağıya yardı. Eddings sola do ğru 
dönmeye çalı ştı, böylece boynunun sa ğ tarafı açıkta kaldı. 
Puslu güne ş ı şı ğında gümü ş gibi parlayan ustura yine havada bir kavis çizdi v e 
bu kez hedefi buldu. Eddings elleri bacaklarının ar asında, dizüstü dü ştü. Ba şı 
öne do ğru e ğildi. Şimdi puta tapanların kurban etti ği birine benziyordu. 
Stark sanki havadan sudan söz ediyormu ş gibi, «Güzel bir gün geçirmeni dilerim,» 
dedi. E ğilerek Eddings'in saçlarını yine eline doladı. Son darbe için ba şını 
geriye do ğru çekti. 
Stark, Eddings'le Chatterton'un ölülerini arabanın arka tarafına attı. O a ğır 
adamları ku ştüyü yastıklar gibi kaldırıvermi ş-ti. Sonra arabanın kapısını 
kapatıp büyük bir merakla eve do ğru baktı. 
Her taraf çok sessizdi. 
Stark usturayı kapattı. Sonra kapıya do ğru gitti. Verandanın yakınındaki ölü 
serçeleri görmedi. Dama ve garajın yakınındaki elma  a ğacına konmu ş olan di ğer 
kuşları da. Bu serçeler sessizce ,onu izliyorlardı. 
Liz bir iki dakika sonra kapıyı açmak için a şağıya indi. Hâlâ uyku sersemiydi. 
Liz haykırmadı. Çı ğlık atacaktı ama o kendisine bakan adamın suratı yü zünden 
sesi gırtla ğında dü ğümlendi sanki. 
Stark dı ştaki tel geçirilmi ş kapının arkasından, «Hey, hanımefendi, ördek almak  
ister misin?» diye sordu. Gülerken sivri di şleri ortaya çıktı. Artık di şlerinin 
çoğu çürümü ştü. Güne ş gözlü ğü yüzünden gözleri iri kara çukurlar gibi 



gözüküyordu. Yanaklarından ve çenesinden zamk gibi bir sıvı akıyor, yele ğine 
damlıyordu. 
Liz ancak o zaman kapıyı kapatmaya davrandı ama çok  geç kalmı ştı. Stark 
eldivenli eliyle teli delip kapıyı açtı. Liz sendel eyerek gerilerken ba ğırmaya 
çalı ştı, ama sesi çıkmadı. Bo ğazı sıkı şmıştı. 
Stark içeri girip kapıyı kapattı. 
Liz onun a ğır a ğır kendisine yakla şmasını seyretti. Stark nasılsa canlanmı ş, 
çürümü ş bir korkulu ğa benziyordu. Gülümsemesi daha da korkunçtu. Çünkü üst 
dudağı çürümü ş de ğil de kemirilmi ş gibi duruyordu. Liz onun gri-siyah di şlerini 
görüyordu. Dökülmü ş olan di şlerden kalan çukurları da. 
Stark o korkunç gülümsemesiyle, eldivenli elini kad ına do ğru uzattı. «Merhaba. 
Beth. Rahatsız etti ğim için kusuruma bakma. Ama buradan geçiyordum, bir  
uğrayayım, dedim. Ben George Stark'ım. Ve seninle tan ı ştı ğım için seviniyorum. 
Tahmin edemeyece ğin kadar seviniyorum.» Bir parma ğıyla kadının çenesini ok şadı. 
Siyah suni derinin altında eli sünger gibiydi. 
Liz aynı anda yukarıda uyuyan ikizleri dü şündü ve u ğradı ğı felçten kurtuldu. 
Dönerek mutfa ğa do ğru ko ştu. 
Stark da rüzgâr hızıyla pe şine takıldı. Liz kendini mutfa ğa attı. Oradan bir 
bıçak kapmak niyetindeydi. Ama Stark onu bluzunun a rkasıyla saçlarından 
yakaladı, geriye do ğru çekerek döndürdü. Liz kuma ş yırtılırken çıkan sesi duydu. 
Deli gibi, bana saldırırsa, diye dü şündü. Ah, Tanrım! Bana saldırırsa 
çıldırırım... O i ğrenç suratı yumrukladı. Stark'ın gözlü ğü önce burnundan kaydı, 
sonra yere dü ştü. Sol gözünün altındaki et yarılıp iyice sarkmı ştı. Bir ölünün 
dudakları gibi. Ve bütün göz küresi ortaya çıkmı ştı. 
Ama George Stark gülüyordu. 
Liz'in ellerini yakalayarak a şağıya indirdi. Kadın bir elini kurtararak onun 
suratını tırmaladı. Tırnakları yüzünde derin yarıkl ar bıraktı. Bu yarıklardan 
ağır a ğır kan ve irin akmaya ba şladı. Stark'ın etleri hiç sert de ğildi. Liz 
sanki tırnaklarını sineklerin pisledi ği bir kıymaya batırmı ştı. Şimdi ba ğırmak, 
çı ğlıklar atmak istiyordu ama sesi bo ğuk havlamalardan farksızdı. 
Stark, Liz'in elini tekrar yakaladı. Đki elini birden geriye çekerek bileklerini 
kavradı. Katilin eli sünger gibiydi ama yine de çok  güçlüydü. Di ğer elini Liz'in 
göğsüne do ğru götürdü. Kadın gözlerini yumarak gerilemeye çalı ştı. 
Stark, «Vazgeç,» diye homurdandı. Artık gülmüyordu ama a ğzının sol tarafı 
sırıtırcasına açılmı ştı. Çürümü ş dudakları o biçimde donmu ştu sanki. «Kendi 
iyili ğin için bundan vazgeç, Beth. Benimle bo ğuştu ğun zaman heyecanlanıyorum. 
Heyecanlanmamı istemezsin herhalde. Bence seninle a ramızda platonik bir ili şki 
olmalı. Hiç olmazsa şu ara, Beth.» Kadın çürümü ş elin o acımasız gücünü 
hissetti. 
Nasıl böyle güçlü olabiliyor, diye dü şündü. Sanki son nefesini verecekmi ş gibi 
bir hali var. Ama çok güçlü. Nasıl olabilir? 
Ama cevap belliydi. Đnsan de ğildi George Stark. Liz onun gerçekten canlı 
oldu ğuna bile inanmıyordu. 
«Yoksa bunu istiyor musun?» diye sordu Stark. «Mese le bu mu? Đstiyor musun? 
Hemen şimdi?» Di şlerinin arasından acayip bir biçimde çatlamı ş siyahlı, sarılı, 
kırmızılı dili uzandı. 
Liz hemen çırpınmaktan vazgeçti. 
Stark, «Bak böylesi daha iyi,» dedi. « Şimdi seni bırakaca ğım, Bethie, tatlım. 
Hayatım. Bıraktı ğım zaman içinden yine yüz metre ko şu rekorunu kırmak gelecek. 
6u normal. Ne de olsa birbirimizi hemen hiç tanımıy oruz. Benim de en yakı şıklı 
halimde oldu ğum söylenemez. Ama budalaca bir şey yapmadan önce dı şarıdaki iki 
polisi hatırlamanı istiyorum. Onlar öldüler. Sonra yukarıda mı şıl mı şıl uyuyan o 
iki bambino'yu da unutma. Çocukların dinlenmeye iht iyaçları var. Öyle de ğil mi? 
Özellikle seninkiler gibi çok savunmasız küçücük ço cukların? Anlıyor musun? Ne 
demek istedi ğimi kavrıyor musun?» 
Liz sessizce ba şını salladı. Şimdi burnuna Stark'ın kokusu geliyordu. Korkunç, 
kokmuş etinkine benzeyen bir kokuydu. Çürüyor, diye dü şündü. Kar şımda çürüyor. 
Artık onun Thad'ın yeniden roman yazmasını neden o kadar çok istedi ğini 
anlıyordu. Bo ğuk bir sesle, «Sen bir vampirsin,» dedi. «Kahrolası ca bir vampir. 
Ve Thad seni aç bırakıyor. O yüzden buraya zorla gi rdin. Beni korkutmaya 
çalı şıyor, bebeklerimi tehdit ediyorsun. Sen korka ğın birisin, George Stark.» 



Katil onun elini bırakarak, eldivenlerini düzeltti.  «Bence haksızlık ediyorsun, 
Beth. Sen benim durumumda olsaydın, ne yapardın? Yi yecek ve içecek olmayan bir 
adaya dü şseydin na şı! davranırdın? Üzgün üzgün oturur, cici cici içini  mi 
çekerdin? Yoksa sava şır miydin? Beni ya şamak kadar basit bir şeyi istedi ğim için 
suçlayabilir misin?» 
Liz tükürür gibi, «Evet,» dedi. 
«Gerçek bir militan gibi konu ştun... Ama belki fikrini de ği ştirirsin. 
Anlayaca ğın militanlı ğın bedeli şu ara sandı ğından daha yüksek, Beth. Kar şındaki 
kararlı ve kurnaz oldu ğu zaman bedel de yükseldikçe yükselir. Belki de Tha d'la 
i şbirli ği yapmamızı tahmin edemeyece ğinden daha büyük bir heyecanla 
desteklersin.» 
«Hayal kurmana devam et, köpek.» 
Stark o korkunç dudaklarıyla şirin şirin gülümsemeye çalı ştı. Đnce eldivenin 
mide bulandırıcı buz gibi eliyle Liz'in kolunu ok şadı. «Bu bir hayal de ğil, 
Beth. Bundan emin olabilirsin. Thad' la ben birlikt e çalı şacak ve yeni bir Stark 
romanı yazaca ğız... Đşbirli ği yapaca ğız... Bir süre için. Bunu şöyle de 
söyleyebiliriz. Thad beni şöyle bir itecek. Ben motoru teklemi ş bir araba 
gibiyim. Ama benim karbüratörüm bozulmadı. Sadece y azarlara özgü o engelle kar şı 
kar şıyayım. Hepsi o kadar, Bence bütün sorun bu. Tekerl eklerim dönmeye ba şladı 
mı... vııız! Hızla giderim.» 
Liz, «Sen delisin,» diye fısıldadı. 
«Evet. Ama Tolstoy da deliydi. Richard Nixon'da. Ve  o ya ğlı köpe ği Birle şik 
Devletler'in ba şına geçirdiler.» Stark ba şını çevirerek pencereden baktı. Bütün 
dikkatini dı şarıyı dinlemeye vermi ş gibiydi. 
Liz hiçbir şey duymamı ştı. «Sen ne...» diye ba şladı. 
Stark, «Bir dakika susar mısın, hayatım?» dedi. «Ke s sesini.» 
Liz havalanan ku şların kanat seslerini duydu. Bu ses inanılmayacak k adar uzak, 
inanılmayacak kadar güzeldi. Đnanılmayacak kadar özgür, Liz, Stark'a baktı. 
Kalbi hızla çarpıyordu. Belki ko şarak katedebilirim. Bir silah bulursam...» 
Stark çürümü ş eliyle tekrar onun bile ğini kavradı. «Erke ğinin kafasına girerek 
onun gözlerinden dı şarı bakabiliyorum. Onun neler dü şündüğünü hissediyorum. 
Seninle aynı şeyi yapamıyorum. Ama yüzüne baktı ğım zaman bazı esaslı tahminlerde 
bulunabiliyorum. Şu anda ne dü şünüyorsan, Beth... o polisleri hatırla... 
Çocuklarını da. Öyle yapmazsan i şi büyütmezsin.» 
«Neden beni böyle ça ğırıyorsun?» 
«Ne? Beth diye mi?» Stark bir kahkaha attı. Pek pis  bir ses çıkmı ştı. Sanki 
gırtla ğına çakıl ta şları dolmu ş gibi. «Thad bunu dü şünecek kadar zeki olsaydı o 
da seni böyle ça ğırırdı.» 
«Sen deli...» 
«Deliyim. Biliyorum. Çok sevimli sözler bunlar, sev gilim. Ama aklımla ilgili 
fikirlerini sonraya bırakaca ğız. Şu anda pek çok şey oluyor. Dinle: Thad'ı 
aramam gerekiyor. Ama bürosuna telefon etmek istemi yorum. Oradaki telefonu da 
dinliyor olabilirler. Thad böyle, bir şey olmadı ğını dü şünüyor. Ama polislerin 
bu i şi ona söylemeden yapmı ş olmaları ihtimali var. Kocan insanlara güveniyor. 
Ben onun gibi de ğilim.» 
«Sen nasıl...» 
Stark ona do ğru e ğilerek sanki Liz kafası a ğır çalı şan bir çocukmu ş gibi 
konu şmaya ba şladı. «Benimle tartı şmaktan vazgeçmeni ve sorularıma cevap vermeni 
istiyorum, Beth. Đstedi ğimi senden ö ğrenemezsem belki sorularımı ikizlere 
sorarım. Onların henüz konu şamadıklarını biliyorum. Ama belki ben onlara 
konu şmayı ö ğretebilirim. Biraz te şvik harikalar yaratır.» Yele ğinin fermuarlı 
ceplerinden birini açarak küçük bir kaynak lambası çıkardı. « Đkizlere belki 
konu şmasını ö ğretemem. Ama onlara şarkı söylemesini ö ğretebilece ğimden eminim. 
Herhalde bülbüller gibi şakırlar o zaman. O şarkıyı dinlemeyi istemezsin belki 
de, Beth.» 
Liz kaynak lambasına bakmamaya çalı şıyor ama gözlerini yine de ondan alamıyordu. 
Sonra, « Đstedi ğin her şeyi söyleyece ğim,» dedi. Ve için için de ekledi. 
Şimdilik. 
«Çok naziksin.» Stark kaynak lambasını tekrar cebin e soktu. O sırada yele ği 
hafifçe yana kaydı ve Liz büyük bir tabancanın kabz asını gördü. «Çok da 
mantıklısın.» diye ekledi Stark. « Şimdi dinle. Bugün üniversitede biri daha var. 



Đngilizce Bölümünde. Onu iyice görebiliyorum. Seni g ördü ğüm gibi. Kısa boylu, ak 
saçlı biri. Kendi boyu kadar bir pipo içiyor. Adı n e onun?» 
Liz sıkıntıyla, «Tarifin Rawlie Delesseps'e uyuyor, » dedi. Stark'ın profesörün o 
gün üniversitede oldu ğunu nasıl anladı ğını dü şündü... Sonra da bunu bilmek 
istemedi ğine karar verdi. 
«Burada fakülte rehberi var mı?» 
«Oturma odasında, telefon masasının çekmesinde.» 
«Đyi.» Stark koyarcasına ilerleyerek duvara asılı bıç aklardan birini aldı. Liz 
kaskatı kesildi. Stark ona baktı ve çakılların dökü lmesini andıran o sesi 
çıkardı yine. «Endi şelenme. Seni do ğrayacak de ğilim. Sen benim küçücük 
yardımcımsın. Öyle de ğil mi?» Güçlü ama i ğrenç, sünger gibi eliyle Liz'in 
bile ğini yakaladı yeniden. Onu oturma odasına götürdü. L iz kanapeye çöktü. Stark 
da telefona gitti. Önce bıçakla dinleme ve iz bulma  aygıtlarının kordonlarını 
kesti. Ba şını önüne e ğmiş olan Liz'e dönerek, «Nasıl davranman gerekti ğini 
biliyorsun,» dedi. «Bu çok önemli. Şimdi dinle: O Rawlie denilen adamın 
numarasını bulacak ve Thad'la kısaca sohbet edece ğim. Sen de o arada yukarıya 
çıkacak ve yazlık eve gitmek için gerekli şeyleri alacaksın. Đkizlerin 
eşyalarını filan. Bu i ş bitince de çocukları uyandırıp a şağıya indireceksin.» 
«Sen onların uyuduklarını...» 
Stark onun yüzündeki hayret dolu ifadeyi farkederek  güldü. «Ah, programını 
biliyorum. Hem de senden daha iyi biliyorum. Đkizleri kaldır, Beth. Onları 
hazırla ve a şağıya indir. Programın kadar evin içini de biliyorum.  Benden 
kaçmaya kalkarsan hemen anlarım, hayatım. Çocukları  giydirmen şart de ğil. 
Bebekleri ne şeli yolculu ğumuz sırasında giydirebilirsin.» 
«Castle Rock'a mı gitmek istiyorsun?» 
«Hı... Ama şu ara bunu dü şünmene gerek yok. Şimdi sana on dakika veriyorum. Asıl 
bunu dü şün. O on dakikanın sonunda a şağıya inmezsen ne oldu ğunu anlamak için ben 
yukarı çıkarım.» Stark güne ş gözlü ğünü yeniden takmı ştı. Şimdi etleri çürüyen, 
irinler akan alnının altında gözleri bir kurukafanı n kara oyuklarına benziyordu. 
«Ve elimde küçük kaynak lambamla, harekete hazır du rumda çıkarım. Anlıyor 
musun?» 
«Ben... Evet.» 
«Beth, hepsinden önemlisi şunu unutmamalısın! Benimle i ş birli ği yaparsan ba şına 
bir şey gelmez. Çocuklarının da öyle.» Stark gülümsedi. «Đyi bir anne oldu ğun 
için bunun senin bakımından her şeyden önemli oldu ğunu sanıyorum. Bana kurnazca 
oyunlar oynamaya kalkma. O iki Eyalet Polisi arabal arında arkaüstü yatıyorlar. 
Üzerlerine sinekler konuyor. Çünkü benim ekspres ge lirken onlar da 
şanssızlıklarından yoluna çıktılar. New York'ta da y ine şansları tersine dönen 
birkaç polis var... Bunu sen de biliyorsun. Çocukla rını ve kendini tehlikeye 
atmamanın tek yolu sesini çıkarmaman ve bana yardım  etmen. Hatta böylece Thad'a 
da yardım etmi ş olursun. Kocan istedi ğimi yaparsa ba şı derde girmez. Anlıyor 
musun?» 
Uz bo ğuk bir sesle, «Evet,» diye cevap verdi. 
«Aklına bir şey gelebilir. Đnsan kö şeye kıstırıldı ğı zaman öyle şeyler oldu ğunu 
biliyorum. Ama beyle bir fikir belirir belirmez onu  hemen kafandan kov. Şunu da 
unutma: Pek iyi halde de ğilim ama kulaklarım çok keskindir. Ben meleklerin 
cennette şarkı söylediklerini ve iblislerin de cehennemin en derin çukurlarında 
haykırdıklarını duyabilen bir adamım, Bethie. Kendi  kendine, bu tehlikeyi göze 
alabilir miyim, diye sormalısın. Sen zeki bir kadın sın. Bence do ğru kararı 
vereceksin. Haydi, kızım. Fırla bakalım.» Saatine b aktı. Onun zamanında a şağıya 
inip inmedi ğini anlayacaktı. 
Liz adeta uyu şmuş gibi olan bacaklarıyla merdivene do ğru atıldı. 
Liz gerekli e şyaları bavula ve çantalara atarken Stark'ın a şağıda telefonda 
konu ştu ğunu duydu. Tam ikizleri uyandıraca ğı sırada Stark a şağıdan seslendi. 
«Beth! Süre doldu!» 
«Geliyorum.» Wendy'i kuca ğına aldı. Çocuk uykulu uykulu a ğlamaya ba şladı. 
«Burada olmanı, istiyorum. Bir telefon bekliyorum. Siz fon müzi ğini 
sağlayacaksınız.» 
Ama Liz bu son sözleri hayal meyal duydu. Gözü ikiz lerin dolabının üzerindeki 
makasa takılmı ştı. Wendy'i tekrar karyolasına yatırdı. Makası alıp  çocuklar için 
kullandı ğı iri çengel i ğnelerle külotunun içine tutturdu. Ete ğin önünde hafif 



bir kabarıklık olmu ştu. Sıradan biri bunu farketmezdi. Ama George Stark  sıradan 
biri de ğildi. Liz bluzunu ete ğinin üzerine çıkardı. Böylesi daha iyiydi. 
«Beth!» Stark'ın öfkelenmek üzere oldu ğu anla şılıyordu. Doha da kötüsü, 
merdivenin ortasına kadar çıkmı ş olmalıydı. Ve Liz onun ayak seslerini hiç 
duymamıştı. 
Aynı anda telefon çalmaya ba şladı. 
Stark avaz avaz, «Hemen a şağıya in!» diye ba ğırdı. Liz tela şla William'ı da 
uyandırdı. Acelesinden fazla şefkatli davranamamı ştı. Merdivenden inerken 
kuca ğındaki bebekler a ğlıyorlardı. Hem de olanca sesleriyle. 
Stark telefondaydı. Bir elinde bir Berol kur şun kalemi vardı, Fakülte rehberinin 
arkasına kitap harfleriyle bir şeyler yazmı ştı. Liz yakla ştı ğı zaman iki cümleyi 
okuyabildi. «SANA NEREDEN TELEFON ETT ĐM DERSĐN, THAD?» ve «BUNU B ĐRĐLERĐNE 
SÖYLERSEN HEPSĐ ÖLÜR.» 
Stark bu sözleri desteklemek istermi ş gibi, «Hiçbir şey yapmadım,» dedi. 
«Seslerini sen de duyuyorsun. Onların o küçücük de ğerli kafalarındaki saçların 
bir teline bile dokunmadım.» Liz'e dönerek göz kırp tı. Güne ş gözlü ğünü elinde 
sallıyordu. Emmeye ba şlayan bir balmumu heykele benzeyen suratında gözler i 
bilyeleri andırmaktaydı. Sonra, «Henüz,» diye ekled i. Dinledi, sonra da sırıttı. 
«Ne olmu ş ona?» 
Liz'in ani öfkesi birdenbire korkusunu yendi. Aklın a ilk kez o zaman Martha 
Halayla fareler geldi. Makası almı ştı ama Stark'ın kullanmasına fırsat 
verece ğini pek sanmıyordu... Ama Thad... Thad, Martha Hala  şifresini biliyordu. 
Liz'in kafasında bir fikir belirdi. 
Telefon konu şmasından sonra Stark'a, «Ne yapacaksın?» diye sordu  Liz. 
«Hızla harekete geçece ğim. Benim özelli ğim budur.» Kollarını uzattı. 
«Çocuklardan birini bana ver.» 
Liz bebekleri gö ğsüne bastırarak geriledi. Sakinle şmiş olan çocuklar tekrar 
sızlanmaya ba şladılar. 
Stark ona sabırla baktı. «Seninle tartı şacak zamanım yok, Beth. Beni seni ikna 
etmeye zorlama.» Yele ğinin cebindeki silindire vurdu. «Çocuklarına zarar verecek 
değilim. Bir bakıma ben de onların babaları sayılırım. » 
Liz daha da gerileyerek haykırdı. «Bir daha böyle b ir şey söyleme!» Kaçmak 
üzereydi. 
«Kendine hakim ol, kadın. Stark'ın sesi ifadesiz ve  buz gibiydi. Liz'e biri 
suratına so ğuk su çarpmı ş gibi geldi. «Kendine gel, sevgilim. Şimdi gidip 
polislerin arabasını sizin garaja sokmam gerekiyor.  Ben bu i şi yaparken senin 
di ğer yöne do ğru ko şman ho şuma gitmez. Ama bebeklerden biri bende olursa o zam an 
endi şelenmem. Sana ve onlara kar şı dü şmanca duygularım olmadı ğını söyledi ğim 
zaman ciddiydim... Ama size dü şmanlık duysam da çocuklarından birine zarar 
vermemin bana ne yararı olur? Benimle i şbirli ği yapmanı istiyorum. Çocu ğunu 
yaralayarak bunu elde edemem. Haydi, bebeklerden bi rini bana ver. Yoksa ikisinin 
birden canını yakarım. Onları öldürmem ama yaraları m. Hem de ciddi bir biçimde. 
Ve bunun sorumlusu da sen olursun.» Ellerini uzattı . Mahvolmu ş suratında sert 
bir ifade vardı. Söylediklerini yapaca ğı kesindi. 
Liz ona do ğru gitti. Stark, Wendy'i alaca ğı zaman bir an kolları gerildi. Wendy 
hıçkırmaya ba şladı. Liz kollarını gev şeterek kızını almasına izin verdi. Kendisi 
de a ğlıyordu yine. Stark' m gözlerinin içine baktı. «Ona  bir şey yaparsan seni 
öldürürüm.» 
Stark ciddi ciddi, «Bunu deneyece ğini biliyorum,» dedi. «Annelere büyük saygım 
var, Beth. Benim bir canavar oldu ğumu dü şünüyorsun. Belki bu bakımdan haklısın. 
Ama gerçek canavarlar duygusuz de ğillerdir. Bence onlardan korkulmasının nedeni 
de görünü şleri de ğil, budur. Bu küçü ğe zarar verecek de ğilim, Beth... Kuca ğımda 
güvende olacak... Tabii sen istediklerimi yaptı ğın sürece.» 
Liz, William'a sıkıca sarıldı. 
Stark, «Ayrıca... bak!» diye ba ğırdı. Sesinde inanılmayacak bir şefkat vardı. 
Wendy'e rahatsız edici ve derin bir ilgiyle bakıyor du. Kız da gözlerini ona 
dikmi şti ve artık a ğlamıyordu. «Bu küçük, suratımın ne halde oldu ğunun farkında 
bile de ğil. Benden hiç korkmuyor, Beth. Hiç korkmuyor.» 
Liz sessiz bir deh şetle bakarken Stark sa ğ elini kaldırdı. Eldivenlerini 
çıkarmı ştı. Sa ğ elinde kalın bir sargı vardı. Thad' m elindeki gib i. Stark 
yumru ğunu sıkıp açtı. 



Liz, Thad da böyle yapar, diye dü şündü. Tıpkı böyle. Ah, Tanrım! TIPKI BÖYLE! 
Wendy iyice sakinle şmiş, gri gözlerini Stark'ın bulanık mavi gözlerine dik mişti. 
Gözlü ğünü çıkarmı ştı Stark. Gözlerinin altındaki deriler dü şmüştü. Sanki gözleri 
neredeyse saplarının ucunda sallanacaktı. 
Ve Wendy de Stark'a el salladı. 
Liz'in kuca ğında William kımıldandı. Kadın ba şını e ğerek çocu ğuna baktı. O ğlu da 
gözlerini aynı dikkatle George Stark'ın yüzüne dikm i şti. Sonra William el 
salladı. Liz usulca, «Hayır...» diye inledi. «Ah, T anrım, lütfen buna izin 
verme.» 
Stark ba şını kaldırarak Liz'e baktı. «Görüyor musun? Benden hoşlanıyorlar, Beth. 
Benden ho şlanıyorlar.» 
Stark güne ş gözlü ğünü tekrar takarak Wendy'le dı şarı çıktı. Liz pencereye ko şup 
kaygıyla onların arkasından baktı. Stark ba şını e ğerek bir süre devriye 
arabasının yanında durdu. Liz sonradan onun Thad'la  yeniden ba ğlantı kurmaya 
çalı ştı ğını dü şünecekti. Sonra do ğrulup arabaya girdi. Motoru çalı ştırarak aracı 
garaja soktu. Birkaç dakika sonra evdeydi. Wendy'i tekrar Liz'e veriyordu. 
«Gördün mü? Kızına hiçbir şey olmadı. Şimdi bana kom şularınızdan söz et. 
Clark'lardan,» 
Liz kendini çok aptal gibi hissetti. «Clark'lardan mı? Onları neden soruyorsun? 
Clark'lar Avrupa'dalar.» 
Stark gülümsedi. En i ğrenci de buydu. Çünkü insan normal durumda bu gülüm seyi şin 
çok çekici ve sevimli oldu ğunu seziyordu. «Harika! Bundan daha iyisi olamazdı.  
Arabaları var mı?» 
Wendy a ğlamaya ba şladı. Liz kızına baktı. Wendy tombul ellerini o sur atı çürümü ş 
adama do ğru uzatmı ştı. Stark'tan korktu ğu için de ğil, onun kuca ğına dönmek 
istedi ği için a ğlıyordu. 
Stark, «Ah, ne tatlı!» dedi. «Babasına gelmek istiy or.» 
Liz tükürür gibi, «Kes sesini, canavar!» diye ba ğırdı. 
Tilki George Stark ba şını arkaya atarak güldü. 
Stark kadının kendisi ve ikizler için birkaç şey daha almasına izin verdi. Ama 
bu i ş için sadece be ş dakika bekleyecekti. Liz gereken e şyaları kaparcasına 
alırken Wendy'nin a ğlayarak Stark'a ellerini nasıl uzattı ğını dü şünmemeye 
çalı ştı. «Babasına gelmek istiyor.» 
Liz a şağıya indi ği zaman Stark mutfak kapısında duruyor ye gülümsüyo rdu. Liz 
sakladı ğı makası o an kullanmayı öyle istedi ki! Öfkeyle ba vul ve çantaları 
i şaret ederek, «Bana yardım edemez misin?» diye ba ğırdı. 
«Tabii, Beth.» Bavullardan birini aldı. Sol elinin boş kalmasına dikkat 
ediyordu. 
Kısa bir süre sonra Clark'ların arabasına binmi şlerdi. George Stark, «Eh, her 
şey tamam!» diye ba ğırdı. «Artık yola çıkalım mı?» 
Đkizler kıkır kıkır gülerek ona ellerini salladılar.  Stark gaza basarken Liz 
elini usulca makasın olu şturdu ğu çıkıntıya sürdü. Şimdi olmaz... Ama bu i şi 
yakında yapaca ğım. Thad'ı beklemek niyetinde de ğilim. Bu kara yaratık ikizlere 
bir şey yapabilir. Bana da... 
Stark yola dalar dalmaz makası çıkaracak ve gırtla ğına saptayacaktı. 
  
III 
 
«PSĐKO-POMPA»LARIN GELĐŞĐ 
 
Machine usturayı kayı şa ipnotize edici, düzenli bir tempoyla sürerek, « Şairler 
aşktan söz ediyorlar,» dedi. «Çok uygun. A şk diye bir şey var. Politikacılar 
görevden dem vuruyorlar. Bu da uygun sayılır. Çünkü  görev diye bir şey de var. 
Eric Hoffer 'modernizm sonrası'ndan, Hugh Hefner se ksten, Hunter Thompson 
uyu şturuculardan, Jimmy Swaggart da gökleri ve yerleri yaratan ulu Tanrı'mızdan 
söz ediyor. Bütün bunların hepsinin varoldu ğunu biliyoruz. Onun için bu konular 
da uygun. Ne demek istedi ğimi anlıyor musun Jack?» 
Jack Rangely, «Evet, sanırım,» diye cevap verdi. As lında hiçbir şey anladı ğı 
yoktu. Ama Machine bu tavrı takındı ğı zaman ancak bir deli onunla tartı şmaya 
kalkı şırdı. 



Machine birdenbire usturayı yan çevirerek kayı şı kesti. Kayı şın uzun bir 
parçası, kopmu ş bir dil gibi bilardo salonunun zeminine dü ştü. Machine, «Ama ben 
felaketten söz ediyorum,» dedi. «Çünkü eninde sonun da en önemli olan şey 
felakettir.» 
George Stark'ın Babil'e Giderken adlı eserinden. 
  
Yirmi Đki 
 
Thad Kaçıyor 
 
Thad, College Caddesine saparken, bunun yazdı ğın bir roman oldu ğunu dü şün; dedi 
içinden. Ve kendinin de o romanın kahramanlarından biri oldu ğunu varsay. Đyi bir 
plan yapmalısın. Yoksa seni tutuklarlar. Liz'le çoc uklar da ölür. 
Ama ya serçeler? Onların bu olaydaki rolleri nedir?  Bunu bilmiyorum. Rawlie bana 
onların ya şayan ölülerin habercileri olduklarını söyledi. Bu d a uyuyor, öyle 
değil mi? Hiç olmazsa bir noktaya kadar. Çünkü tilki G eorge yeniden canlandı. 
Ama aynı zaman da ölü de... Ölü ve çürüyor. Öyleyse  serçeler de olaya uyuyor. 
Yalnız tümüyle de ğil... Serçeler George'u ölüler âleminden geri getir diler 
diyelim. O halde benim kara ikizimin neden ku şlardan hiç haberi yok. Niçin iki 
apartmanın duvarlarına da, 'SERÇELER Y ĐNE UÇUYOR,' diye yazdı ğını hatırlamıyor? 
Thad, «Çünkü onları ben yazdım,» diye mırıldandı. S onra da defterine 
yazdıklarını anımsadı. 
Soru: Ku şlar benim mi? 
Cevap: Evet. 
Soru: Serçelerle ilgili o cümleleri kim yazdı? 
Cevap: Bilen. Ben bilenim. Ben sahibim... 
Ansızın Thad'a bütün cevapları... o akla hayale sı ğmayacak korkunç cevapları 
yakalamak üzereymi ş gibi geldi. Đnledi. 
Soru: George Stark'ı yeniden kim canlandırdı? Cevap : Sahip. Bilen. 
Thad, «Bunu yapmak istemedim!» diye ba ğırdı. Ama bu do ğru muydu? Bir tarafı her 
zaman George Stark'ın o basit ama şiddetli karakterinden ho şlanmamı ş mıydı? Onun 
gibi sakar olmayan, gülünç ya da zayıf gözükmeyen v e içki dolabında kilitli olan 
ecinnilerden korkmayan George'a kar şı hayranlık duymamı ş mıydı? Karanlıkların 
sahibi oldu ğu için onlardan korkmayan o adamdan? 
Thad iyice ısınmı ş olan arabasının içinde yine ba ğırdı. «Ama o A ŞAĞILIK B ĐR 
KÖPEK!» 
«Evet, öyle... Đşte senin bir yanını ÇEKEN de bu de ğil mi?» 
«Belki ben aslında George'u yaratmadım... Belki de özlem dolu bir yanım 
George'un yeniden canlanmasını sa ğladı.» 
Soru: Serçeler benim olduklarına göre onları kullan abilir miyim? 
Cevap gelmedi. Thad yanıtın ne oldu ğunu sezdi ama yakalayamadı. Birden bunu 
kendi kendisinin engellemi ş olmasından korktu. Belki buna Stark'ı seven yanı 
neden oluyordu. 
Ben bilenim. Ben sahibim. Ben getirenim! 
Kafasında tasarladı ğı planda Rawlie'nin de rolü vardı. Ama arkada şı ona yardıma 
razı olmazsa ne yapacaktı? Bilmiyordu. 
Şimdi hurdacı Gold'un önünden geçiyordu. Alüminyum l evhalar birle ştirilerek 
yapılmı ş olan binanın etrafı göz alabildi ğine hurda araba doluydu. Cumartesi 
günleri kapalı olurdu burası. Thad, burada yirmi bi n kadar eski araba var, diye 
aklından geçirdi. Benimkini de onların arasına sakl ayabilirim. Zaten böyle 
yapmak zorundayım. 
Đleride beliren levhada, «Dikkat okul,» yazılıydı. « Lütfen yava şlayın!» Thad'ın 
karnına kızgın bir şi ş saplanmı ş gibi geldi. Karar anı yakla şıyordu. 
Dikiz aynasına bir göz attı. Polisler ondan iki ara ba gerideydiler. Artık 
dörtyol a ğzına yakla şıyordu. Yıllardan beri kaza oluyordu burada. Çünkü çok 
kimse kav şakta yeterince dikkatli davranmıyorlardı. 
Thad güneye do ğru gitmek için bekleyen arabalara katıldı. Kahveren gi devriye 
arabası yine iki ta şıt gerideydi. 
Thad gaza bastı ve yine o kızgın şi ş karnına saplandı. Önündeki iki araba sa ğa 
sola gittiler. Solundan bir süt kamyonu ilerledi. T had derin bir soluk alarak 
arabasıyla kav şakta normal hızla ilerledi. 



Onun arkasından yana sapmaya çalı şan gümü ş rengi süt kamyonu yolu kapattı. 
Kahverengi devriye arabası gözden kaybolur kaybolma z, Thad olanca gücüyle gaz 
pedalına bastı. 
Yarım blok ötede bir yan sokak vardı. Thad ona sapt ı. Sonra tekrar sa ğa. Gözleri 
dikiz aynasındaydı. Birkaç dakika sonra Gold'un ara ba mezarlı ğına giriyordu. Bu 
sessiz ve büyük mezarlık tüylerinin diken diken olm asına yol açtı. 
Sonra ansızın serçeleri gördü. Arabaların üzerlerin i kaplamı şlardı. Thad onların 
hemen yakınından geçti. Ku şlar endi şeyle kanatlarını oynattılar ama yerlerinden 
kımıldamadılar. Ya şayan ölülerin habercileri, diye dü şünerek alnındaki beyaz 
yara izini sinirli sinirli ovu şturuyordu. Sonra da bo ğuk bir sesle ku şlara 
sordu. «Benden ne istiyorsunuz? Tanrı a şkına, istedi ğiniz nedir?» 
Sonra kafasında bir tür cevap belirdi. Hayır, Thad. .. asıl SEN B ĐZDEN ne 
istiyorsun? Sen sahipsin. Getirensin. Bilensin. 
Thad, «Ben hiçbir şey bilmiyorum ki,» diye söylendi. Sonra arabayı bir  sıranın 
sonundaki açıklık yere soktu. Otomobilden inerek et rafına bakındı. Sürüyle 
sessiz küçük ku ş onu seyrediyorlardı. 
Sonra hepsi birden havalandılar. Yüzlerce, hatta be lki de binlerce ku ş. Bir an 
etrafı kanat sesleri doldurdu. Serçeler gökyüzünde güneye do ğru döndüler. Castle 
Rock'un bulundu ğu yöne do ğru. Thad birdenbire yine o garip duyguya kapıldı. 
Sanki derisinin altında kıvıl kıvıl kurtlar dola şıyordu. 
Kafamın içini görmeye mi çalı şıyorsun, George? 
Thad usulca bir şarkı söylemeye ba şladı. Bob Dylan'ın bir parçasını. «John 
'Wesley Harding... yoksulların dostuydu... Ellerind e birer tabancayla 
dola şırdı...» 
O garip ürperti ve ka şıntıya benzeyen duygu arttı. Bunun merkezi sol elin deki 
yaraydı. Thad, Stark'ın öfke ve dü ş kırıklı ğını hissetti. 
Şarkıyı sürdürdü. Bir yandan da, arabamı biraz ezers em onu hemen farkedemezler, 
diye dü şünüyordu. O zaman iki saat daha kazanmı ş olurum. Bu da Liz'le çocukların 
kaderlerini etkileyebilir. 
Yanda a ğır, paslı bir motor deste ği duruyordu. Kimsenin istemedi ği çarpık bir 
çelik heykelin kalıntısına benziyordu. Yine şarkı söylemeye devam ederek motor 
deste ğini aldı, kaldırdı ğı gibi arabasına do ğru fırlattı. Yan kapı ezildi. 
Deste ği yeniden kavrayıp panjura vurmaya ba şladı. Sonra motor kapa ğını hafifçe 
kaldırdı. Di ğer arabaların motor kapakları da açıktı. Motor dest eğini son kez ön 
cama do ğru fırlattı. Aynı anda elindeki sargıda kanlı bir l ekenin belirdi ğini 
gördü. Ön cam paramparça oldu. Artık arabası di ğer enkaza benziyordu. 
Dönüp kapıya do ğru gitti. Đçeri girerken orada bir telefon kulübesi oldu ğunu 
farketmi şti. Yarı yolda birdenbire durakladı. Şarkı da söylemiyordu artık. 
Etrafı dinliyormu ş gibi ba şını yana e ğmişti. O garip ka şıntı geçmi şti. Serçeler 
gitmi şlerdi. George Stark da. 
Thad hafifçe gülümseyerek adımlarını sıkla ştırdı. 
Telefon kar şıda iki defa çaldı. Thad terlemeye ba şlamı ştı. Rawlie odasında 
olsaydı telefonu açardı. Galiba gitmi şti. 
Telefon tam üçüncü defa çalaca ğı sırada Rawlie yeti şti. «Alo? Ben DeLesseps.» 
Thad onun tütünden kalınla şmış sesini duydu ğu zaman bir «an gözlerini kapattı. 
«Merhaba, Rawlie. Ben Thad.» 
«Merhaba, Thad.» Araması Rawlie'yi hiç şaşırtmamı ş gibiydi. «Bir şey mi 
unuttun?» 
«Hayır, Rawlie. Ba şım dertte.» 
«Evet.» Profesör soru sormayarak bekledi. 
«O iki...» Thad bir an durakladı. «Yanımdaki o iki genci hatırlıyor musun?» 
Rawlie sakin sakin, «Evet,» dedi. «Koruma polisleri .» 
Thad, «Onları atlattım,» diye açıkladı. «Daha do ğrusu bunu ba şardı ğımı 
umuyorum.» Bir an durdu. O önemli ana gelmi şti. «Yardıma ihtiyacım var, Rawlie. 
Bana polisin bilmedi ği bir araba gerekli.» 
Arkada şı sesini çıkarmadı. 
«Bana yapabilece ğin bir şey olursa senden istememi söyledin.» 
Rawlie uysalca, «Biliyorum,» diye cevap verdi. «San a ayrıca koruma polislerine 
elden geldi ğince yardım etmenin akıllıca bir şey olaca ğını da söyledim.» Bir an 
durdu. «Bu sözümü, dinlemedi ğin anla şılıyor.» 



Thad az kalsın, «Dinleyemezdim, Rawlie,» diyecekti.  «Karımla ikizlerimi kaçıran 
adam onları öldürebilir.» Ama böyle bir şey söyleyemezdi. Cesaret edemedi ğinden 
değil, arkada şıma kendisini deli sanmasından korktu ğundan. 
Rawlie uzun bir sessizlikten sonra, «Pekâlâ,» dedi.  «Sana arabamı verece ğim 
Thad.» 
Thad gözlerini kapattı. Yere yı ğılmamak için dizlerini dimdik tutmaya çalı ştı. 
Arkada şı ekledi. «Ama bir şartım var.» 
Thad yine gözlerini yumdu ama bu kez sıkıntıyla, «N eymi ş, bu?» 
Rawlie, «Her şey sona erdi ği zaman neler oldu ğunu ö ğrenmek istiyorum,» dedi. 
«Özellikle neden serçelerin folklordaki yerlerini ö ğrenmek istedi ğini. Ve sana 
psiko-pompaların ne oldu ğunu açıkladı ğımda niçin öyle bembeyaz kesildi ğini?» 
«Bembeyaz mı kesildim?» 
«Kar gibi bembeyaz.» 
Thad söz verdi. «Sana her şeyi anlataca ğım.» Hafifçe güldü. «Belki bunun bir 
kısmına inanırsın.» 
Rawlie, « Şimdi neredesin?» diye sordu. 
Thad yerini ona açıklayarak, «Mümkün oldu ğu kadar çabuk gel,» dedi. 
Thad telefonu kapatıp geri döndü. Eski bir okul oto büsünün çamurlu ğuna oturdu. 
On be ş dakika kadar sonra yine o» ka şıntıyı, ürpertiyi hissetti. Tekrar şarkıya 
başladı. Ve o duygu bir-iki dakika sonra kayboldu. 
Zaman çok yava ş geçti. Rawlie eski Volkswagen'iyle araba mezarlı ğına girdi ği 
sırada Thad artık onun gelmeyece ğini dü şünmeye ba şlamı ştı. 
Profesör arabasını durdurarak indi. Piposunu tüttür üyordu, 
Thad, « Şunu içmemen gerekiyor, Rawlie,» diyebildi. 
Arkada şı ciddi ciddi, «Senin de kaçmaman gerekiyor,» diye cevap verdi. 
Birbirlerine baktılar bir an, sonra da gülmeye ba şladılar. 
Sonra Thad, «Gelmeyece ğini dü şünmeye ba şlamı ştım...» dedi. 
Süpermarkete u ğradım. Sana gerekebilece ğini dü şündüğüm birkaç şeyi, aldım 
Thaddeus.» Eski arabasının içinden aldı ğı bir kesekâ ğıdını ona uzattı. 
Đçinde bir güne ş gözlü ğü ve saçlarını iyice örtecek kırmızı bir beyzbol ka sketi 
vardı. Bütün bunlar gülünç bir biçimde Thad'a dokun du. «Sa ğol, Rawlie.» 
Rawlie elini sallayarak yan yan ona baktı, kurnazca  gülümsedi. «Belki asıl ben 
sana te şekkür etmeliyim. On aydan beri şu eski pipomu tüttürmeyi istiyor ama 
önemli bir şey olmasını bekliyordum.» 
Thad, «Bu olay yeterince önemli,» diyerek hafifçe ü rperdi. 
«Evet. Đşin acele de ğil mi?» 
«Korkarım öyle.» 
«Sana bir şey daha getirdim. Kaybetmemek için ceketimin cebine  attım. Bu nesneyi 
süpermarketten aldı ğımı da sanma. Onu masamın gözünde buldum.» Ceplerin i 
ara ştırdı, sonunda boru biçimi bir şey çıkardı. Kabu ğu soyulmu ş bir dal 
parçasından yapılmı ştı. Çok eskiye benziyordu. 
Thad küçük boruyu alarak, «Nedir bu?» diye sordu am a aslında cevabı biliyordu. 
Rawlie piposunun üzerinden onu süzdü. «Bir düdük. K uşları ça ğırmak için. Belki 
sana yararı olur. Bunu almanı istiyorum.» 
«Sağol.» Thad düdü ğü gö ğüs cebine koyarken eli titriyordu. «Evet, gerçekten  
i şime yarayabilir.» 
Profesörün kalın ka şlarının gölgeledi ği gözleri birdenbire irile şti. Piposunu 
ağzından çekti. Alçak ve titrek bir sesle, «Ona ihtiy acın olaca ğından pek emin 
değilim,» diye fısıldadı. 
«Ne?» 
«Arkana baksana.» 
Thad döndü ama arkada şının ne gördü ğünü biliyordu... 
Şimdi Gold'un araba mezarlı ğında belki on binlerce ku ş vardı. Serçeler her yeri 
kaplamı ş, adeta bir örtü olu şturmu şlardı. 
Rawlie bo ğuk bir sesle, «Ah, Tanrım...» dedi. «Psiko-pompalar ... Bu ne anlama 
geliyor, Thad? Ne anlama geliyor?» 
Thad, «Galiba yava ş yava ş anlamaya ba şlıyorum,» diye cevap verdi. 
«Tanrım!» Rawlie kollarını havaya kaldırarak birden bire ellerini birbirine 
vurdu. Serçeler yerlerinden bile kımıldamadılar. Se ssizce bakıyorlardı. Ama 
Rawlie'ye de ğil. Onları Thad ilgilendiriyordu. 



Thad, fısıltı sayılacak kadar alçak bir sesle, «Geo rge Stark'ı bulun,» dedi. 
«George Stark. Onu bulun. Gidin!» 
Serçeler kara bir bulut gibi puslu gökyüzüne do ğru yükseldiler. Kanat sesleri 
gökgürültüsünden farksızdı. Bir yandan da cıvıldıyo rlardı. Daha önceki sürünün 
yaptı ğı gibi yeterince yükselince döndüler ve batıya do ğru gittiler. 
Rawlie gözlerini Thad'a dikti. Çok sarsılmı ş oldu ğu belliydi: ama artık kendini 
toparlamı ştı. «Nereye gidiyorlar? Sen biliyorsun, de ğil ini, Thad?» 
Thad VW'nin kapısını açtı. «Evet. Tabii... Benim de  gitmem gerekiyor, Rawlie. 
Sana nasıl te şekkür edece ğimi bilmiyorum.» 
«Dikkatli ol, Thaddeus! Çok dikkatli ol. Hiçbir ins an ölümden sonraki hayatla 
ilgili yaratıkları kontrol edemez. En azından uzun süre yapamaz. Ve her zaman 
bedeli ödemek zorunda kalır.» 
«Elimden geldi ği kadar dikkatli davranaca ğım.» Thad arabaya binip kasketi ba şına 
geçirdi. Güne ş gözlü ğünü taktı. Motoru çalı ştırarak Rawlie'ye elini salladı. 
ARTĐK Stark'ın kafama girmesini engellemeliyim, diye dü şünüyordu. Çünkü şimdi 
bir sırrım var. Belki psiko-pompaları kontrol altın da tutamam. Ama hiç olmazsa 
bir süre için onların sahibi benim. Ya da ku şlar benim sahibim. Ve George Stark 
bunu anlamamalı. 
  
Yirmi Üç 
 
Şerif Pangborn'u Telefonla Arıyorlar 
 
Şerif Pangborn o gün telefonla iki önemli konu şma yaptı. Bunlar Alan'ın yeniden 
olaya karı şmasına neden olacaktı. Şerifi önce saat üçü biraz geçe aradılar. Thad 
o sırada Rawlie'nin susamı ş Volkswagen'ine Augusta'da bir servis istasyonunda 
benzin doldurtuyordu. Alan ise kahve içmek için Nan 'ın Büfesine gidiyordu. 
Sheila Brigtham küçük hücresinin kapısından ba şını uzatarak «Alan?» diye 
bağırdı. «Biri seni ödemeli olarak arıyor. Hugh Pritch ard adında birini tanıyor 
musun?» 
Şerif hemen döndü. «Evet. Onunla konu şaca ğım!» Odasına ko şarak tela şla telefonu 
kaldırdı. «"Dr. Pritchard? Dr. Pritchard, orada mıs ınız?» 
«Evet, evet buradayım.» Ba ğlantı çok iyiydi ama Alan Pangborn bir an ku şkulandı. 
Kar şısındaki adamın sesi yetmi ş ya şında bir ihtiyarınkine hiç benzemiyordu. Kırk 
yaşında olabilirdi ama yetmi şinde de ğil. 
«Bir zamanlar New Jersey'de Bergenfield kentinde ça lı şan Dr. Hugh Pritchard 
mısınız siz?» 
«Bergenfield, Tenaffy, Hackensack, Englewood, Engle wood Heights... Tâ Peterson'a 
kadar çok yerde çalı ştım. Siz, beni bulmaya çalı şan Şerif Pangborn musunuz?» 
«Evet. Beni aradı ğınız için te şekkür ederim, doktor. Sesiniz bekledi ğimden daha 
genç.» 
Pritchard, «Bu çok güzel,» dedi. «Ama geri kalan kı smımı görmelisiniz. Şu anda 
iki aya ğının üzerinde yürüyen bir timsaha benziyorum. Sizin  için ne 
yapabilirim?» 
Pangborn doktorun bu soruyu soraca ğını tahmin etmi ş ve konuya dikkatle girmeye 
karar vermi şti. «Ben burada, Castle Rock'taki bir cinayet vakas ıyla 
ilgileniyorum. Kurban Homer Gawache adında buralı b iri. Cinayetin bir tanı ğı 
olabilir. Ama bu ki şi bakımından çok nazik durumdayım. Dr. Pritchard. B unun iki 
nedeni var. Birincisi, bu tanık çok ünlü. ikincisi,  sizin bir zamanlar çok iyi 
bildi ğiniz bir arazı gösteriyor. Çünkü yirmi sekiz yıl ön ce ameliyat 
yapmı şsınız. Beyninde tümör varmı ş. Korkarım yeni bir ur olu ştu ğu takdirde onun 
tanıklı ğı da...» 
Pritchard hemen Alan'ın sözünü kesti. «Thaddeus Bea umont. Şimdi ne tür bir araz 
gösterirse göstersin, beyninde yeni bir tümör olama z.» 
«Sözünü etti ğim kimsenin Beaumont oldu ğunu nasıl anladınız?» 
Pritchard, «Çünkü 1960'da onun hayatını kurtardım,»  dedikten sonra farkına 
varmadan küstah bir tavırla ekledi. «Ben olmasaydım  bir tek kitap bile 
yazamazdı. Çünkü daha on ikisine basmadan ölürdü. B eaumont'u ilk romanı için 
Ulusal Kitap Ödülüne aday gösterdiklerinden beri on un meslek ya şamlını dikkatle 
izliyorum. Kitabın arka kapa ğındaki foto ğrafa bir defa baktım ve onun eski 
hastam oldu ğunu hemen anladım. Suratı: de ği şmişti ama gözleri aynıydı. 



Ola ğanüstü gözlerdi onunki. Bu gözleri 'hülyalı' diye t anımlayabiliriz. Tabii 
ayrıca Beaumont ailesinin Maine'nde oturdu ğunu biliyordum. People dergisinde 
geçenlerde çıkan yazı dolayısıyla. O yazı biz karım la tatile çıkmadan hemen önce 
yayınlandı.» Bir an durdu, sonra da öyle şaşırtıcı, öyle sersemletici bir şey 
söyledi ki, Alan bir an do ğru dürüst cevap veremedi. «Onun bir cinayete tanık 
oldu ğunu söylediniz... Katilin o oldu ğundan şüphelenmedi ğinizden emin misiniz? 
«Şey... Ben...» 
Pritchard, «Sadece merak ettim,» diye konu şmasını sürdürdü. «Çünkü beyinlerinde 
tümör olan insanlar ço ğu zaman pek tuhaf şeyler yaparlar. Bu gariplikler 
hastanın zekâ derecesiyle de orantılıdır... Ama asl ında Beaumont'un beyninde 
tümör yoktu. Yani kabul edilen anlamda. Onunki ola ğanüstü bir vakaydı. Son 
derecede ola ğanüstü. 1960'dan beri onunkine benzeyen sadece üç v akayla ilgili 
yazı okudum. Bunlardan ikisi ben emekliye ayrıldıkt an sonra görüldü. Beaumont'a 
standart nöroloji testleri uygulandı mı?» 
«Evet.» 
«Ve?» 
«Bir şeyi olmadı ğı anla şıldı.» 
«Buna şaşmadım.» Pritchard durdu ve birkaç dakika konu şmadı. Sonra, «Benimle pek 
de dürüstçe konu şmuyorsunuz, genç adam,» dedi. «Öyle de ğil mi?» 
Alan koltu ğunda öne do ğru e ğildi. «Evet, galiba öyle. Ama 'Beaumont'un beyninde  
tümör yoktu. Yani kabul edilen anlamda,' dedi ğiniz zaman neyi kastetti ğinizi 
öğrenmeyi çok istiyorum. Doktorların hastalarıyla ilg ili sırları saklamaları 
gerekti ğini biliyorum. Hayatınızda ilk kez konu ştu ğunuz birine güvenip 
güvenemeyece ğinizi de bilmiyorum. Üstelik sizinle telefonda konu şuyoruz. Ama 
size 'Ben Thad'dan yanayım,' dedi ğim zaman bana inanaca ğınızı umuyorum. Ve Thad 
gereken şeyleri bana açıklamanızı isterdi. Bundan eminim. On un sizi aramasını 
sağlayacak zamanım yok, doktor. Her şeyi şimdi ö ğrenmeliyim.» Birdenbire aslında 
doğruyu söyledi ğini anladı. Sinirleri giderek geriliyordu. Bir şeyler oldu ğundan 
kuşkusu yoktu. 
Pritchard sakin sakin, «Size vakayı anlatabilirim,»  dedi. «Kaç defa kendi 
kendime, Beaumont'la konu şmalıyım, dedim. Hiç olmazsa ona ameliyat sona erdik ten 
hemen sonra hastanede olanları anlatmalıyım. Bana b u olay Beaumont'u 
ilgilendirirmi ş gibi geliyordu.» 
«Nasıl bir olaydı bu?» 
«Size onu da açıklayaca ğım. Beaumont'un annesiyle babasına ameliyat sırasın da 
öğrendiklerimizi açıklamadım. Çünkü pratik bakımından  önemli de ğildi. Ayrıca 
çocu ğun anne ve babasını bir daha görmek istemiyordum. Ö zellikle babasını. O 
adam mağara devrinde do ğmalı ve hayatını tüylü mamutları avlayarak 
geçirmeliymi ş. O günlerde çocu ğun annesiyle babasına duymak istedikleri şeyi 
söylemeye, sonra da onları olabildi ğince çabuk ba şımdan atmaya karar verdim. 
Tabii sonra zaman sorunu da vardı. Đnsan hastalarının izlerini kaybediyor. Karım 
bana Beaumont'un ilk kitabını gösterdi ğinde ona bir mektup yazmayı dü şündüm. 
Ondan sonra da öyle. Hem de birkaç kez.. Ama teredd üt ettim. Bana 
inanmayabilirdi... Ya da söyleyeceklerimi önemli bu lmazdı... Veya benim delinin 
biri oldu ğumu sanırdı. Ünlüleri tanımıyorum ama onlara acıyor um. Herhalde 
durmadan kendilerini savunmak zorunda kalıyor, düze nsiz ve korku dolu bir ya şam 
sürüyorlar. Bana uyuyan yılanın kuyru ğuna basmamak daha kolay geldi. Ve şimdi de 
bu...» 
«Thad'ın nesi vardı? Onu size neden getirdiler?» 
«Geçici olarak bilinç kaybı. Ba ş a ğrıları. Hayali sesler. Ve sonunda...» 
«Hayali sesler mi?» 
«Evet. Ama izin verin de, olayı bildi ğim gibi anlatayım, şerif.» Doktorun 
sesinde o farkında olmadı ğı küstahlık belirmi şti yine. 
«Pekâlâ.» 
«Sonunda çocuk kriz geçirdi. Bütün bu sorunlara bey nin ön kısmındaki küçük bir 
kitle neden oluyordu. Çocu ğun beyninde bir tümör oldu ğuna karar vererek onu 
ameliyat ettik. Ve tümörün aslında Thad Beaumont'un  ikizi oldu ğunu anladık.» 
«Ne?» 
«Evet.» Pritchard Alan'ın şok geçirmesine memnun olmu ş gibiydi. «Bu pek de 
görülmeyen bir şey de ğildir. Genellikle ikizlerden biri di ğerini ana rahminde 
içine alır. Ender vakalarda bu içe almanın tam olma dı ğı görülür. Ama Beaumont 



vakasında... ikizin bulundu ğu yer ola ğanüstüydü. Yabancı dokunun geli şme hızı 
da. Bu tür dokular hemen hemen her zaman hareketsiz  kalırlar. Thad'ın 
sorunlarına ergenlik ça ğının ba şlamı ş olmasının yol açtı ğını sanıyorum.» 
Alan, «Bir dakika,» dedi. «Lütfen bir dakika.» Kafa sı kaymaya ba şlamı ştı sanki. 
«Siz şimdi bana Thad'ın ikiz oldu ğunu ve... nasılsa... nasılsa erkek karde şini 
yedi ğini mi söylemek istiyorsunuz?» 
Dr. Pritchard, «Ya da kız karde şini,» diye cevap verdi. «Ama Thad'ın karde şinin 
erkek oldu ğunu sanıyorum. Çünkü ayrı cinsiyetten olan ve birbi rlerine tıpatıp 
benzemeyen ikizlerde bu tür olaylar pek ender görül ür. Đstatistikler bunu 
gösteriyor. Ama bu konuda elde sa ğlam kanıtlar yok. Ancak ben bu iddianın do ğru 
oldu ğuna inanıyorum. Ve sorunuza da, 'Evet,' diye cevap verece ğim. Sonradan Thad 
Beaumont adını alacak olan cenin annesinin rahminde  ikiz karde şini yedi.» 
Şerif alçak sesle, «Tanrım...» diye mırıldandı. Bütü n ya şamı boyunca böyle 
korkunç... böyle insanlı ğa yabancı bir şey hiç duymamı ştı. 
Dr. Pritchard ne şeyle, «Tiksinmi ş gibi konu şuyorsunuz,» dedi. «Ama olayı tam 
olarak kavrarsanız buna gerek olmadı ğını anlarsınız. Şimdi burada Kabil'in 
Habil'i ta şla vurarak öldürmesinden söz etmiyoruz. Bu bir cina yet olayı de ğil. 
Burada henüz anlayamadı ğımız biyolojik bir emrin yerine getirildi ğini görüyoruz. 
Belki annenin içsalgı bezlerindeki bir şey ceninin kötü bir sinyal almasına yol 
açtı. Aslında sözünü ettiklerimiz birer cenin bile sayılmaz. Yani bir ikizin 
di ğerini içine çekmesi olayının kesin zamanından söz e diyorsak. O sırada Bayan 
Beaumont'un rahminde dokulardan olu şan iki yı ğınak vardı. Henüz insan biçimine 
bile girmemi şlerdi. Bu ikizlerden 'hem karada, hem de suda ya şayabilen canlılar' 
diye söz edebiliriz. Ve onlardan biri... daha büyük  ve güçlü olanı zayıf ikizin 
etrafını sarıverdi. Ve onu içine aldı.» 
Alan, «Bu ancak ha şerelerde görülecek bir şey,» diye söylendi. 
«Öyle mi? Evet, belki biraz. Her neyse... Ama bu iç e alma tamamlanamadı. Di ğer 
ikizin bir bölümü ayrı kaldı. Bu yabancı madde... b unu ba şka biçimde 
tanımlayamam... sonradan Thaddeus Beaumont'un beyni  halini alacak olan dokuya 
sarıldı. Ve nedense çocu ğun on bir ya şına basmasından bir süre sonra faaliyete 
geçti. Büyümeye ba şladı. Ama beyinde bir si ğili alır gibi. Biz de öyle yaptık. 
Başarıyla hem de.» 
Bu konu şerifin hem ilgisini çekiyor, hem de midesini buland ırıyordu. «Bir 
si ğili alır gibi.» Kafasının içinde türlü dü şünce birbirini kovalıyordu. Kapkara 
düşüncelerdi bunlar. Ve içlerinden biri çok belirgindi . O iki ki şi... HER ZAMAN 
iki ki şiydi. Birtakım hayaller yazarak hayatını kazanan bi r insan öyle olmalı. 
Bunlardan biri normal dünyada ya şıyor... Đkincisi ise o hayali dünyaları 
yaratıyor. Đki ki şi onlar. Her zaman en a şağı iki ki şi... 
Pritchard, «Böyle ola ğanüstü bir vakayı zaten unutmazdım,» diyordu. «Ama çocuk 
kendine gelmeden önce bir şey oldu. Bu olay daha da ola ğanüstüydü. O olayı sık 
sık dü şündüm.» 
«Nasıl bir olaydı?» 
Pritchard, «Beaumont ba şı a ğrımaya ba şlamadan önce ku ş sesleri duyuyordu,» diye 
açıkladı. «Bu kendi ba şına öyle görülmemi ş bir şey de ğildi. Pek çok iyi 
belgelenmi ş beyin tümörü ve sara vakasında sık sık rastlanan b elirtilerdendi. 
Ama ameliyattan hemen sonra gerçek ku şlarla ilgili bir olay geçti. Yani serçeler 
Bergenfield Hastanesine saldırdılar.» 
«Ne demek istiyorsunuz?» 
«Đnsana çok gülünç geliyor de ğil mi?» Doktor pek memnundu. «Sözünü etmekten bile 
hoşlanmadı ğım türde bir olay. Ama son derecede kesin belgeler var. Hatta o 
günlerde Bergenfiefd Journal gazetesi bu olayı ba şsayfasında verdi. Bir de 
foto ğraf basmı şlardı. 1960'da 28 Ekim günü ö ğleden sonra iki sularında çok 
kalabalık bir serçe sürüsü hastanenin batı bölümüne  daldı. O günlerde yo ğun 
bakım bölümü oradaydı. Ve tabii Beaumont da ameliya ttan hemen sonra oraya 
götürülmü ştü. Pek çok cam kırıldı. Olaydan sonra hademeler üç  yüzden fazla ku ş 
ölüsünü süpürüp attılar. Gazetenin bir ornitoloji u zmanının görü şünü aldı ğını da 
hatırlıyorum. Adam binanın batı bölümündeki duvarın  hemen hemen camdan 
olu ştu ğunu söylemi ş, 'Ku şları güne şin cama vuran pırıltısı çekmi ş olabilir,' 
demi şti.» 
Alan, «Saçma,» dedi. «Ku şlar cama ancak onu göremedikleri zaman çarparlar.» 



«Yanılmıyorsam uzmanla konu şan muhabir de aynı şeyi söylemi şti. Ornitoloji 
uzmanı ise, 'Sürüyle dola şan ku şların bir grup telepatisini payla ştıklarını 
söyleyebiliriz,' demi şti. 'Bu onların kafalarını birle ştirir. Bir beyin halini 
almalarını sa ğlar. Tıpkı yiyecek toplayan karıncalar gibi. Bu dur umda ku şlardan 
biri cama çarpmaya karar vermi ş, di ğerleri de onu izlemi ş olabilir.' Ben olay 
sırasında hastanede de ğildim. Beaumont'la i şim bitmi şti. Çocu ğun hayati 
faaliyetlerinin düzenli olup olmadı ğını kontrol ettim, sonra da golf oynamaya 
gittim. Ama o ku şların batı bölümündekilerin ödünü patlattı ğını biliyorum. 
Havada uçan cam parçaları iki ki şinin yüzünü kesmi şti. Tabii ornitoloji 
uzmanının iddiasını kabul edebilirdim. Ama yine de kafamda bir soru i şareti 
belirdi... Çünkü çocu ğa kriz gelece ğini neyin haber verdi ğini biliyordum. Ku ş 
cıvıltılarının... Ama bunlar şu ya da bu tür ku şlar de ğillerdi. Serçeydiler.» 
Pangborn deh şet dolu bir sesle dalgın dalgın, «Serçeler yine uçu yorlar,» diye 
mırıldandı. 
«Efendim? Ne dediniz, şerif?» 
«Hiç, hiç. Lütfen devam edin.» 
«Bir gün sonra çocu ğu hastalı ğının belirtisi konusunda sorguya çektim. Bazen 
hastada ameliyattan sonra kısmi bir bellek kaybı gö rülür ve krizin habercilerini 
unutur. Ama bu kez öyle olmadı. Çocuk her şeyi gayet iyi hatırlıyordu. Yalnız 
kuş seslerini duymakla kalmadı ğını, onları gördü ğünü de söyledi. 'Ku şlar her 
tarafı kaplıyorlardı,' dedi. 'Ridgeway'in sokakları nı, evleri, çim alanları.' 
Beaumont, Bergenfietd'in Ridgeway semtinde oturuyor du. Đlgim uyandı ğı için 
çocu ğun hastane kartındaki bilgileri olayla ilgili haber lerle kar şıla ştırdım. 
Serçeler hastaneye ikiyi be ş geçe saldırmı şlardı. Beaumont ise ikiyi on geçe 
kendine gelmi şti. Hatta belki biraz daha önce... Hem şirelerden biri çocu ğun 
kırılan camların gürültüsü yüzünden uyandı ğını söyledi.» 
Alan usulca, «Vay vay vay...» dedi. 
Doktor, «Evet,» diyerek güldü. «Haklısınız. Ben o o laydan yıllardan beri söz 
etmedim, Şerif Pangborn. Bütün bu anlattıklarımın size bir ya rarı olacak mı?» 
Şerif dürüst cevap verdi. «Bilmiyorum. Olabilir. Dr.  Pritchard, belki o... 
yabancı dokunun hepsini alamadınız. Yani... belki d e tekrar büyümeye ba şladı.» 
«Beaumont'a testler uygulandı ğını söylediniz. Bundan da Beaumont'un beyninde 
öyle 'yabancı bir madde' olmadı ğı anla şılıyor. Ve ben kendimce bütün dokuyu 
aldı ğımıza inanıyorum.» 
«Teşekkür ederim, Doktor Pritchard.» Pangborn bu sözler i zorlukla söyleyebildi. 
Dudakları sanki uyu şmuştu. 
«Bu olay aydınlandıktan sonra bana olanları ayrıntı lı bir biçimde anlatır 
mısınız. Şerif Pangborn? Sizinle açık açık konu ştum. Buna kar şılık fazla bir şey 
istemiyorum. Đşin içyüzünü merak ediyorum.» 
«Mümkün olursa size her şeyi anlatırım.» 
«Benim bütün istedi ğim de bu. Haydi artık siz i şinizin ba şına dönün, ben de 
tatilime.» 
«Bana zaman ayırdı ğınız için te şekkür ederim.» 
«Benim için bir zevk oldu. Đşimi arıyorum, Şerif Pangborn. Ameliyatları de ğil. 
Ben o esrarı özlüyorum. Kafanın esrarını! Çok heyec an verici bir şey!» 
Alan, «Herhalde,» dedi. Ama, şu ara ya şamımda kafayla ilgili daha az sır olsaydı 
çok sevinirdim, diye dü şünüyordu. «Durum berraklık kazanırsa sizi ararım.» 
«Teşekkür ederim, şerif.» Doktor bir an durdu, sonra da ekledi. «Bu ol ay sizi 
çok endi şelendiriyor de ğil mi?» 
«Evet. Öyle.» 
«Hatırladı ğım Beaumont çok iyi bir çocuktu. Korkuyordu ama çok  terbiyeliydi. 
Şimdi nasıl bir insan?» 
Pangborn, « Đyi bir insan sanırım,» diye cevap verdi. «Belki bir az so ğuk ve içine 
kapanık. Ama yine de iyi bir insan.» Ve yine içinde n ekledi. Sanırım. 
«Teşekkürler. Artık i şinize dönmenize izin verece ğim. Ho şçakalın. Şerif 
Pangborn.» Doktor telefonu kapattı. 
Alan alıcıyı a ğır a ğır yerine bıraktı. Arkasına yaslanarak, ben şimdi neye 
inanıyorum, diye kendi kendine sordu. Galiba inanma dı ğı şeyleri sayması daha 
kolay olacaktı. Thad Beaumont'un katil oldu ğuna inanmıyorum. Onun duvarlara o 
esrarlı cümleyi yazdı ğına da inanmıyorum... 



Birdenbire do ğruldu. Hugh Pritchard ergenli ğin ba şlamasından söz etti. Ama... 
acaba o yabancı doku belirli bir olaydan sonra mı b üyümeye ba şladı? Yani Thad 
Beaumont yazı yazmaya ba şladı ğı zaman? 
Masasındaki iç haberle şme cırlamaya ba şlayınca Şerif Pangborn fena halde 
irkildi. Onu yine Sheila arıyordu. «Kıvırcık Martin  telefonda, Alan. Seninle 
konu şmak istiyor.» «Kıvırcık mı? Kahretsin! Ne istiyormu ş?» «Bilmiyorum. Bunu 
bana söylemeye yana şmadı.» Kıvırcık'ın, Castle Gölünden altı kilometre kadar 
ötede pek büyük ama bakımsız bir çiftli ği vardı. 
Sheila ekledi. «Ona büroda olmadı ğını söylememi ister misin? Clut şimdi geldi. 
Kıvırcıkla konu şabilir.» 
Alan bir an öyle yapmak istedi. Ama sonra içini çek erek ba şını salladı. «Onunla 
konu şaca ğım. Sheila. Te şekkür ederim.» Alıcıyı kula ğıyla omzunun arasına 
sıkı ştırdı. «Alo?» 
«Şerif? Ben Kıvırcık Martin. Şu 2 numaralı karayolunun üzerindeki çiftli ğin 
sahibi. Burada bir sorun olabilir, şerif.» 
«Ya? Nasıl bir sorun?» 
«Şey... Ne oldu ğunu ben de pek bilemiyorum. Bunun 'araba hırsızlı ğı' oldu ğunu 
söyleyebilirdim. Yani otomobil bildi ğim bir şey olsaydı. Ama yine de benim 
ambardan çıktı.» 
Alan sabırla, «Ambarından hangi araba çıktı, Albert ?» diye sordu. Rock'ta herkes 
onu «Kıvırcık» diye ça ğırırdı. Albert'in kendisi bile. Alan da belki kentt e on 
yıl ya şadıktan sonra aynı şeyi yapabilecekti. Ya da yirmi yıl ya şadıktan sonra. 
Kıvırcık Martin, bu adam da amma da aptal, dermi ş gibi, «Söyledim ya,» diye 
cevap verdi. « Đşte seni o yüzden arıyorum, şerif! Araba benimkilerden biri 
değildi. Bu kesin.» 
Kıvırcık para kar şılı ğı bazı kimselerin ambarına arabalarını koymalarına izin 
verirdi. Şerif, Kıvırcık'ın çiftli ğine son gidi şinde içeride iki araba oldu ğunu 
görmüştü. Ossie Brannigan'ın '59 model Thunderbird'üyle T had Beaumont'un eski 
pikabı. 
Yine Thad'dan söz ediliyordu. Bugün bütün yollar Th ad Beaumont'a gidiyordu 
anla şılan. 
Alan koltu ğunda dikle şti ve farkına varmadan telefonu kendine do ğru çekti. 
«Ambardan çıkan arabanın Thad Beaumont'un eski pika bı olmadı ğından emin misin?» 
«Tabii eminim. Bu öyle bir şey de ğildi. Simsiyah bir Toronado'ydu.» 
Şerifin kafasında bir ı şık yanıp söndü. Ama bunun nedenini bilmiyordu. Biri  
yakınlarda siyah bir Toronado'dan söz etmi şti. Kim ve ne zaman söylemi şti, 
anımsayamıyordu. Ama sonra her şeyin aklına gelece ğini biliyordu. «Arabanın 
numarasını aldın mı?» 
Kıvırcık, «Tabii aldım!» diye ba ğırdı. «O sırada mutfaktaydım. So ğuk bir 
limonata içecektim. Eski dürbün de oradaydı. Pencer enin içinde duruyordu. 
Yanında kalem var mı?» 
«Tabii var. Albert.» 
«Şerif, neden sen de beni herkes gibi, 'Kıvırcık' diy e ça ğırmıyorsun?» 
Pangborn içini çekti. «Pekalâ, Kıvırcık.» 
«Şimdi... arabada Missisipi plakası vardı.» Kıvırcık' ın sesi zafer doluydu. 
«Buna ne diyorsun?» 
Alan ne diyece ğini bilmiyordu ama kafasında yine bir şimşek çakmı ştı. Bu, 
di ğerlerinden de parlaktı. Bir Toranado araba. Ve Miss isipi. Missisipi 
Eyaletiyle ilgili bir şey. Ve bir kent. Oxford muydu bu? Telefona, «Bilmem  ki,» 
dedi. Sonra da Kıvırcık' m bu sözü duymak istedi ğini dü şünerek, « Şüpheli 
gözüküyor,» diye ekledi. 
Kıvırcık yine ba ğırdı. «Çok haklısın!» Sonra öksürerek ciddile şti. «Tamam. 
Missisipi plakası . 62284. Yazdın mı, şerif?» 
«62284.» 
«Evet, tamam. 62284. Gerçekten şüphe uyandıracak bir olaydı bu. Şimdi ne 
yapacaksın, şerif?» 
Alan, çıldırmadan bu konu şmayı sona erdirmeye çalı şaca ğım, diye dü şündü. Sonra 
da arabadan kimin söz etti ğini hatırlamaya çalı şaca ğım... 
O anda buz gibi bir ı şık her şeyi aydınlattı. Thad'la telefonda konu şurlarken 
yazar ona katili tarif etmi şti. 



«Annesiyle New Hampshire'dan Missisipi Eyaletindeki  Oxford kentine ta şındı. 
Belki siyah bir Toronado'su var. Hangi yılın modeli  oldu ğunu bilmiyorum... Siyah 
arabada Missisipi plakası olmalı. Ama plakaları de ği ştirmi ş de olabilir.» 
Alan, «Herhalde de ği ştirecek zaman bulamadı,» diye söylendi ve birdenbir e 
Thad'ın ekledi ği bir şeyi daha hatırladı. «Kıvırcık! Dinle! Arabanın tamp onuna 
bir kâ ğıt yapı ştırılmı ş mıydı? Belki sen...» 
«Bunu nasıl da bildin, şerif? Evet, tampona 'kâ ğıt yapı ştırılmı ştı. Üzerinde de, 
'Klas Köpo ğlu Köpek' yazılıydı. Đnanılacak şey mi bu?» 
Alan telefonu kapattı. Kendi kendine, ama bu hiçbir  şeyi kanıtlamaz ki, diyordu. 
Hiçbir şeyi kanıtlamaz. 
Sonra ses kayıtlarını ve parmak izlerini dü şündü. Bergenfield Hastanesine 
saldıran yüzlerce serçeyi de. Ve şiddetle titremeye ba şladı. Titremesi hemen 
hemen bir dakika sürdü. 
Alan Pangoborn ne korkaktı, ne de batıl inançları o lan cahil bir köylü, ünlü 
köprüleri ucuza satmaya kalkan kentli uyanıklara ka nacak bir tip de de ğildi. Ve 
dünyaya daha dün gelmemi şti. Mantı ğa ve akla yakın açıklamalara inanırdı. Bu 
yüzden titremesi geçinceye kadar bekledi. Sonra tel efon defterini açarak Thad'ın 
numarasını buldu. Kıvırcık'ın gördü ğü arabada herhalde Thad vardı, diye 
düşünüyordu. Ba şka türlü olamaz! O delice ayrıntıları bir tarafa at arsan geride 
ne kalıyor? 
Thad'la ailesi Eyalet Polisinin koruması altında. E ğer Beaumont'lar hafta sonunu 
burada geçirmeye karar verselerdi, Eyalet Polisi bu nu bana mutlaka bildirirdi. 
Ama zaten Thad'ın Rock'a gelmekten vazgeçirmeye de çalı şırlardı. 
Beaumont'ların numarasını çevirdi. Telefon kar şıda daha çalarken açıldı. Alan'ın 
tanımadı ğı bir ses cevap verdi. «Alo? Beaumont'ların evi.» K ar şıdaki adam 
ihtiyatla konu şuyordu. 
Şerif, «Ben Alan Pangborn,» dedi. «Castle Đlçesi Şerifi. Thad Beaumont'la 
konu şacaktım. Siz kimsiniz?» 
Kısa bir sessizlik oldu. Sonra kar şıdaki, «Ben Steve Harrison'um, şerif,» dedi. 
«Maine Eyalet Polisinden. Ben de sizi arayacaktım. Bu i şi en a şağı bir saat önce 
yapmı ş olmam gerekirdi. Ama burada her şey... her şey altüst. Beaumont'u neden 
aradı ğınızı sorabilir miyim?» 
Alan hiç dü şünmeden, «Thad'ın nasıl oldu ğunu ö ğrenmek istedim,» diye yalan 
söyledi. «Epey zaman oldu. Galiba bir sorun çıktı.»  
Harrison sertçe, «Hem de öyle bir sorun ki,» dedi. «Đnanılacak gibi de ğil. 
Adamlarımdan ikisi öldü. Bunu Beaumont'un yaptı ğından hemen hemen eminiz.» 
Alan bütün bunları daha önce de ya şamış gibi bir duyguya kapıldı. Thad... Her 
şey eninde sonunda Thad'da toplanıyordu. «Ne oldu?» 
Harrison, «Tom Chatterton'la Jack Eddings'i parça p arça do ğramı ş,» diye ba ğırdı. 
Öfkesinin şiddeti şerifi şaşırttı. « Şimdi ailesi de yanında. Ve ben o köpo ğlu 
köpe ği elime geçirmek istiyorum!» 
«Ne... nesi kaçtı?» 
Harrison, « Şimdi bunu anlatacak kadar zamanım yok,» dedi. «Utan ılacak, berbat 
bir olay bu. Beaumont kırmızı-gri bir Chevrolet'ye binmi şti. Koskoca bir 
arabaydı. Ama onun arabayı bir yere bırakıp bir ba şkasına bindi ğini sanıyoruz. 
Beaumont'un orada bir yazlık evi var de ğil mi? Onun yerini biliyorsunuz 
sanırım.» 
«Evet.» Alan'ın kafası hızla çalı şıyordu. Duvardaki saate bir göz attı. Üçü otuz 
dokuz dakika geçiyordu. Zaman. Her şey zamanla ilgiliydi. Şerif birdenbire 
Kıvırcık'a Toronado'nun saat kaçta ambarından çıktı ğını sormadı ğını hatırladı. O 
sırada bunun önemli olmadı ğını dü şünmüştü. Ama şimdi önemi oldu ğu anla şılıyordu. 
«Beaumont'u ne zaman kaybettiniz, Memur Harrison?» diye sordu." 
Harrison'un öfkesinden çıldırdı ğını seziyordu. Ama adam yine de sakin bir 
tavırla cevap verdi, kendini savunmaya da kalkmadı.  «Saat yarıma do ğru. Araba 
deği ştirdiyse bu i ş biraz zaman almı ştır. Sonra Ludlow'daki eve giderek...» 
«Onu gözden kaybetti ğiniz sırada Beaumont neredeydi? Evinin yakınında mı ydı?» 
«Şerif bütün sorularınızı cevaplamak isterim ama zama nım yok. Şimdi önemli olan 
şu: Beaumont belki yazlık evine do ğru gidiyor. Buna pek ihtimal vermiyorum ama 
adam deli, ne yapaca ğı belli de ğil. Yazlık eve henüz eri şmiş olamaz. Ama yakında 
orada olur. O ve bütün ailesi. Oraya gidip onu kar şılarsanız çok seviniriz. Bir 
mesele çıkarsa Oxford Eyalet Polis Merkezine, Henry  Payton'a telsizle durumu 



bildirirsiniz. O zaman oraya sizi desteklemeleri iç in şimdiye dek görmedi ğiniz 
kadar çok polis yollarız. Ne olursa olsun Beaumont' u tek ba şına tutuklamaya 
kalkmayın! Onun karısını rehine olarak aldı ğını sanıyoruz. Tabii kadını çoktan 
öldürmediyse! Çocuklar için de aynı şeyi söyleyebiliriz!» 
Alan, «Evet,» diye mırıldandı. «Koruma polisini öld ürdüyse o zaman karısını da 
zorla götürmü ş demektir.» Sonra içinden ekledi. Kararını vermi şsin ve fikrini de 
deği ştirmeyeceksin, Harrison. Öyle de ğil mi? Kahretsin! Arkada şlarının kanları 
kuruyun-caya kadar do ğru dürüst dü şünemeyeceksin bile. 
Şerif bir an durakladı, Harrison'a o en önemli nokta yı sormayı öyle istiyordu 
ki. Beaumont evine gidecek kadar zaman bulabildi mi ? Bundan emin misiniz? Đlk 
yardımcılar eve varmadan oraya gidecek, koruma poli sini öldürecek ve ailesini 
alıp kaçacak zamanı oldu mu? Ama bu soruyu sorarsa Harrison'a çok acı veren o 
yarayı yeniden kanatmı ş olacaktı. Çünkü bu sorunun gerisinde çürütülemeyec ek bir 
suçlama vardı. Beaumont'un izini kaybettiniz. Bir g öreviniz vardı ve bunu 
yüzünüze gözünüze bula ştırdınız. 
Harrison, «Size güvenebilir miyim, şerif?» dedi. Şimdi sesi yorgun ve bitkindi. 
Alan'ın kalbi sızladı. 
«Tabii. Evi hemen sardıraca ğım.» 
«Sağolun! Oxford Merkeziyle de ba ğlantı kuracaksınız de ğil mi?» 
«Tabii. Henry Fayton arkada şımdır.» 
«Beaumont tehlikeli bir yaratık, şerif. Son derece tehlikeli. Eve geldi ği 
takdirde kendinizi koruyun.» 
«Olur.» 
«Ve bana da haber verin.» Harrison, « Đyi günler» demeden telefonu kapattı. 
Alan'ın kafası... daha do ğrusu protokolla ilgilenen yanı sorular sormaya 
başladı... Ama protokolü dü şünecek zamanı olmadı ğına karar verdi. Kimseye haber 
verecek de ğildi. 
Hiç olmazsa kendi adamlarını topla! 
Ama bunu da yapmaya hazır oldu ğunu sanmıyordu. Bu i şi bir süre yalnız ba şına 
sürdürecekti. 
Kafasının protokolla ilgili yanı, «Sen çıldırmı şsın!» diye ba ğırdı. 
Alan yüksek sesle, «Evet, olabilir,» dedi. Rehberde n Albert Martin'in numarasını 
buldu. Daha önce sorması gereken soruyu yöneltmek i çin onu aradı. 
Martin telefona cevap verdi ği zaman, «Toronado senin ambardan kaçta çıktı?» diy e 
sordu. Sonra da için için ekledi. Bundan haberi bil e yok sanırım. Belki saate 
bakmasını bile bilmiyor. 
Ama Kıvırcık hemen cevap vererek onu şaşırttı. «Saat üçü kıl payı geçmi şti.» 
«Ama sen beni...» Alan, Kıvırcık'ın telefonunu dü şünmeden kaydetti ği telefon 
kâğıdına baktı. «Ancak üçü yirmi sekiz geçe aradın.» 
Kıvırcık, «Oturup dü şünmem gerekti,» diye açıkladı. « Đnsan atlamadan önce nereye 
düşece ğine bakmalıdır, şerif. Hiç olmazsa ben böyle dü şünürüm. Seni aramadan 
önce adamın ambarda bir i şler karı ştırıp karı ştırmadı ğını anlamak için oraya 
gittim.» 
Şerif, herhalde samanlıktaki çömlek dolusu marijuana ya bir şey olup olmadı ğını 
anlamak istedin, dedi içinden. Sonra, « bir i şler karı ştırmı ş mı?» diye sordu. 
«Hayır. Sanmıyorum.» 
«Kilit ne durumdaydı?». 
Kıvırcık kısaca, «Açılmı ştı,» dedi. 
«Kırılmı ş mıydı?» 
«Hayır. Düzgünce açılmı ştı.» 
«Yani adamın anahtarı mı vardı sence?» 
«O köpe ğin kapının anahtarını bulmu ş olması imkânsız! Herhalde maymuncuk gibi 
bir şey kullandı.» 
Alan, «Adam arabada yalnız mıydı?» diye sordu. «Bun u farkedebildin mi?» 
Kıvırcık bir süre dü şündükten sonra, «Kesinlikle söyleyemem,» dedi. «Ne 
düşündüğünü biliyorum, şerif. O çılgınca yazıyla plakayı okuyabildi ğime göre 
arabanın içinde kaç ki şi oldu ğunu da görmem gerekirdi. Ama güne ş arabanın 
camlarını parlatıyordu. Üstelik sıradan camlar da d eğildi sanırım. Galiba 
renkliydiler. Dumanlı gibi.» 
«Pekâlâ, Kıvırcık. Te şekkürler. Bu olayı inceleyece ğiz.» Alan telefonu kapatıp 
saate baktı. 



Kıvırcık, «Üçü kıl payı geçe,» demi şti. Thad üç saatte Ludlow'dan Castle Rock'a 
gelmi ş olamazdı. Bunun için roketle yolculuk yapması gere kirdi. Üstelik o arada 
evine u ğraması, karısıyla çocuklarını kaçırması ve iki Eyal et Polisini de 
öldürmesi gerekiyordu. 
«Ama... diyelim ki, ba şka biri Beaumont'ların evindeki iki polisi öldürdü.  Ve 
Thad'ın karısıyla çocuklarını kaçırdı. Koruma polis ini atlatmak ve arabasını 
deği ştirmek zorunda de ğildi. Biri Liz Beaumont'la ikizleri arabaya atarak Castle 
Rock'a do ğru yola çıktı. O zamanlar onlar Kıvırcık Martin'in söyledi ği saatte 
adamın çiftli ğinde olabilirler. Yani üçü biraz geçe. Hem de rahat lıkla. 
Polis... özellikle şimdiki halde Harrison... katilin Thad oldu ğunu dü şünüyor. 
Ama Harrison ve arkada şlarının Toronado arabadan haberleri yok. 
Kıvırcık arabada Missisipi plakası oldu ğunu söyledi. 
Thad'ın uydurma biyografisine göre George Stark da Missisipi'li. Ama Thad... hiç 
olmazsa zaman zaman... Stark oldu ğunu sanacak kadar şizofrenikse, o zaman bu 
hayali desteklemek için bir Toronado da almı ş olabilir... Ama Missisipi 
plakasını ele geçirebilmek için orada oturmu ş olması gerekir. 
Saçmalama, Alan! Thad, Missisipi plakası çalmı ş olabilir. Ya da eski plakaları 
bir yerden satın almı ştır. 
Ama o Toronado Thad'ın de ğil ki. Olamaz da. Liz bunu bilirdi, öyle de ğil mi? 
Belki de bilemezdi. Thad deliyse bilemezdi belki de . 
Sonra ambarın kilitli kapısı. Thad kilidi kırmadan oraya nasıl girdi? O bir 
yazar ve ö ğretmen, kasa hırsızı de ğil... 
Şimdi son bir soru. En zoru da bu: Toronado bir süre  ambarda durdu ğuna göre, 
Kıvırcık nasıl oldu da arabayı görmedi? Bu nasıl ol abilir? 
Şerif şapkasını kapıp bürodan çıkarken, kafasının derinlik lerinden bir ses, bir 
de şunu dene, dedi. Bu çok komik bir fil kir, Alan! Gül mekten katılacaksın! 
Diyelim ki, Thad Beaumont tâ ba şından beri haklıydı. Yani şimdi etrafta George 
Stark adında bir canavar dola şıyor... Ve ya şamının unsurları, yani Thad'ın 
yarattı ğı unsurlar, onlara ihtiyaç duydu ğu zaman etkili oluyorlar. ĐHTĐYAÇ 
duydu ğu zaman. Ama HER YERDE de ğil. Günkü bu unsurlar daima yaratıcının 
yaşamıyla ilgili yerlerde beliriyorlar. Stark da o yüz den otomobilini, Thad'ın 
arabasını koydu ğu yerden almak zorundaydı. Đşe, Thad'ın onu sembolik bir biçimde 
gömdüğü mezardan ba şlamak zorunda kaldı ğı gibi. Bu fikri sevmedin mi? Ne komik 
değil mi? 
Alan bu fikirden hiç ho şlanmadı. Komik de bulmadı. Hem sadece inandı ğı her şeyi 
değil, dü şünme tarzını da altüst ediyordu. 
Pangborn, Thad'ın söyledi ği ba şka bir şeyi hatırladı. «Yazı yazarken kim 
oldu ğumu bilmiyorum. Daha da garibi, şimdiye kadar bunu merak etmek de aklıma 
hiç gelmedi.» 
Şerif usulca, «Sen oydun de ğil mi?» diye sordu. «Sen oydun ve o da sen. Ve kati l 
böyle böyle geli şti.» 
Titredi. Sheila Brigham santralden ba şını kaldırarak bu halini farketti. «Hava 
çok sıcak. Alan. Titredi ğine göre galiba so ğuk aldın.» 
Pangborn, «Evet, bir derdim var sanırım,» dedi. « Şimdi.. şu telefona bak, 
Shelia. Önemsiz şeyleri Seat Thomas'a bırak. Önemli olanları da bana  ba ğla. Clut 
nerede?» 
Genç adamın sesi tuvaletten yükseldi. «Buradayım!» 
Alan ona, «Kırk be ş dakika sonra dönerim,» diye seslendi. «Ben gelince ye kadar 
yerime sen geç.» 
Clut tuvaletten çıktı. «Nereye gidiyorsun, Alan?» Şerif yalnızca, «Göle,» dedi. 
Ve Clut'la Sheila ba şka bir soru soramadan dı şarı fırladı. Kendine dü şünme 
fırsatı bırakmamak için de yapmı ştı bunu. Böyle bir durumda gidece ği yeri 
kesinlikle belirtmemek kötüydü... insanın felaketi çağırması demekti. Hatta 
ölümü. 
Ama Alan'ın aklından geçenler do ğru olamazdı. Đmkânsızdı. Olayların daha 
mantıklı bir açıklaması olmalıydı. 
Şerif devriye arabasıyla kentten çıkarak hayatının e n tehlikeli olayına do ğru 
giderken hâlâ kendi kendini ikna etmeye çalı şıyordu. 
Beş numaralı karayolunun üzerinde, Kıvırcık Martin'in çiftli ğinden yedi yüz elli 
metre kadar ötede bir dinlenme yeri vardı. Alan Pan gborn içinden gelen sese 
uyarak oraya girdi. Bunun nedeni basitti. Siyah Tor onado olsun olmasın, onlar 



Ludlow' dan buraya sihirli halıya binerek gelmedile r. Bir arabaya binmi ş 
olmaları gerekir. Bu da bu civarda terkedilmi ş bir araba bulmam gerekti ği 
anlamına gelir. Aradı ğım adam Homer Gamache'ın kamyonetini bir park yerin e 
bırakmı ştı. Bir suçlu, aynı şeyleri tekrarlar... 
Dinlenme yerinde üç ta şıt vardı: bir bira kamyonu, yeni bir Ford ve tozlu bir 
Volvo. 
Şerif devriye arabasından inerken ye şil tulumlu bir adam tuvaletten çıkarak bira 
kamyonuna do ğru gitti. Kısa boylu, siyah saçlı, dar omuzlu bir a damdı. George 
Stark'ın tarifine hiç benzemiyordu yani. 
Şoför, « Şerif,» diyerek Alan'ı selamladı. Pangborn da ona ba şıyla selam vererek 
yaşlıca üç kadının oturdu ğu bir masaya do ğru gitti. Kadınlardan biri, «Merhaba,» 
dedi. «Bir şey mi istemi ştiniz?» 
Alan, «Ford'la Volvo'nun size ait olup olmadı ğını soracaktım,» diye cevap verdi. 
Di ğer bir kadın, «Ford benim,» dedi, «Üçümüz buraya on unla geldik. Volvo'nun 
kimin oldu ğunu bilmiyoruz.» 
Şerif dostça bir tavırla gülümsedi. «Volvo'nun buray a girdi ğini göreniniz var 
mı?» 
Üç kadın da, «Hayır,» der gibi ba şlarını salladılar. 
«Şu son birkaç dakika içinde Volvo'nun sürücüsü olabi lecek birini de görmediniz 
mi?» 
Üçüncü kadın, «Hayır, görmedik,» diye cevap verdi. 
Alan «Te şekkür ederim,» diyerek döndü. Volvo'ya do ğru gitti. Direksiyonun 
yanındaki kapıyı açtı. Arabanın içi çok sıcaktı. Bi r süreden beri orada durdu ğu 
anla şılıyordu. Alan arkaya bir göz attı. Yerde bir paket  vardı. E ğilip aldı. 
Paketin üzerinde «Elbezi» diye yazılıydı. Biri Alan 'ın midesinin içine bir 
bowling topu attı sanki. Kafasındaki protokol ve ma ntıkla ilgili bölüm, bunun 
hiç önemi yok, dedi. Yani öyle olması şart de ğil. Ne dü şündüğünü biliyorum. 
Aklına ikizler geldi. Ama Alan, bu paketleri yollar ın kenarındaki i şportalarda 
dağıtıyorlar. Yani kızarmı ş tavuk aldı ğın zaman. Tanrı a şkına, kendine gel! 
Ama yine de... 
Alan paketi üniforma gömle ğinin cebine sokarak do ğruldu. Tam kapıyı kapataca ğı 
sırada durakladı. Biri midesine ikinci bir bowling topu daha atmı ştı. Bo ğuk bir 
ses çıkardı. Kötü bir yumruk yemi ş biri gibi. 
Panelden teller sarkıyordu. Bakır uçları ortaya çık mış ve biraz da bükülmü ştü. 
Kendisinde Volvo'nun kontak anahtarı olmayan biri m otoru böyle çalı ştırmı ştı. 
Arabayla buraya geldi ği zaman da durabilmek için telleri birbirinden ayır mıştı. 
Demek do ğruymu ş... Hiç olmazsa bir kısmı. Ama önemli soru şu: Ne kadarı? Alan 
gitgide kendini çok derin bir uçurumun kenarına yak la şan biri gibi hissediyordu. 
Devriye arabasına binip motoru çalı ştırdı, mikrofonu aldı. 
Protokol ve mantık, do ğru olan nedir, diye fısıldadılar. Tanrım! Ne çıldır tıcı 
bir sesti bu. Beaumont'ların gölün kıyısındaki evin de birinin oldu ğu mu? Evet, 
bu do ğru olabilir. Şimdi... sence George Stark siyah Toronado'yu Kıvırc ık 
Martin'in ambarından çıkardı öyle mi? Haydi, Alan, yapma canım! 
Alan Pangborn'un kafasında aynı anda iki dü şünce belirdi. Biri Oxford Eyalet 
Polisi Merkezini arayarak Henry Payton'la -onun ist edi ği gibi- ba ğlantı kurarsa 
olayın nasıl geli şti ğini ö ğrenemeyecekti. Beaumont'ların yazlık evinin bulundu ğu 
Göl Yolu biraz ilerde sona eriyordu. Eyalet Polisi ona; oraya yalnız ba şına 
yakla şmamasını söyleyecekti. Ne de olsa Liz'le ikizleri k açıran adam en a şağı 
altı ki şiyi öldürmü ştü. Alan'dan yolu kapatmasını ve ba şka bir şey yapmamasını 
isteyeceklerdi. O arada merkezden sürüyle araba yol layacaklardı. Hatta belki bir 
helikopter de. 
Đkinci dü şünce ise Stark'la ilgiliydi. 
Eyalet Polisinin George Stark'dan haberi bile yoktu . 
Ama ya Stark gerçekten varsa? O zaman dünyadan habe rleri olmayan bir grup polisi 
Göl Yolundan yollamak onları kıyma makinesine gönde rmekten farksız olur. 
Alan, mikrofonu yerine taktı. Göl kıyısındaki eve g idecekti. Hem de yalnız 
başına. Böyle yapması hatalı olabilirdi. Belki de gerç ekten bir hataydı. Ama 
Alan gidecekti. Kendi aptallı ğını kabul, edebilirdi. Tanrı da biliyordu ya, daha 
önce de katlanmı ştı buna. Ama durumu iyice anlamadan yardım isteyere k bir 
kadınla iki çocu ğun ölümüne neden olursa kendini hiçbir zaman affede mezdi. 
Arabayla dinlenme yerinden çıkarak Göl Yoluna do ğru gitti. 



  
Yirmi Dört 
 
Serçelerin Geli şi 
 
Thad paralı yola sapmaktan kaçındı. O yüzden ya Lew iston-Auburn ya da Oxford'dan 
geçmek zorunda kalacaktı. Kentlilerin kısaca L.A. d edikleri Lewiston-Auburn daha 
büyük bir yerdi. Buna kar şılık Eyalet Polisi Merkezi ise Oxford'daydı. 
Lewiston-Auburn'ü seçti. 
Auburn'de trafik ı şıklarının de ği şmesini bekler ve polislerin gelip 
gelmediklerini anlamak için devamlı dikiz aynasına bakarken Rawlie'yle otomobil 
mezarlı ğında konu şurken aklına ilk kez gelen dü şünceyi anımsadı. Ama bu şimdi 
belli belirsiz bir şey de ğildi. Sanki biri suratını tokatlamı ştı. 
«Ben bilenim. Ben sahibim. Ben getiriciyim.» 
Thad, burada sihirle kar şı kar şıyayız, diye dü şündü. Bîr i şe yarayan bir 
sihirbazın da sihirli bir de ğneği olması gerekir. Herkes bilir bunu. Neyse ki, 
böyle bir şeyi nerede bulabilece ğimi birliyorum. Hatta onlardan düzinelerle 
satılan o yeri. 
En yakındaki kırtasiyeci Court Soka ğındaydı. Thad o yöne do ğru saptı. Castle 
Rock'taki evde Berol kur şun kalemlerinden, oldu ğundan emindi. Stark'ın yanında 
kalem getirdi ğinden de. Ama onları istemiyordu. Onun istedi ği, Stark'ın Thad'ın 
bir parçası ya da ayrı bir varlık olarak elini hiç sürmedi ği kalemlerdi. 
Rawlie'nin VW'ini durdurarak arabadan indi. Kırtasi yeciye girip bir kütü Berol 
kur şun kaleminden aldı. Bunlardan altısını ma ğazadaki kalemtra şla yonttu, sonra 
göğüs cebine koyarak sırayla dizdi. Sivri kur şun uçlar ufak, öldürücü füze 
başlıkları, gibi duruyordu. 
Rawlie'nin arabasına binerken, bu i ş çok tehlikeli olabilir, diye dü şünüyordu. 
Kendine pek aldırmıyordu. Sonuçta George Stark'ı dü nyaya o getirmi şti. O yüzden 
de herhalde ondan sorumluydu. Aslında bu adil bir şey sayılmazdı. Çünkü George 
Stark'ı kötü bir niyetle yaratmamı ştı. Kendisini o adları kötüye çıkmı ş 
doktorlara, Jekyll'la Frankestein'a benzetmiyordu. Karısıyla çocuklarının ba şına 
ne gelirse gelsin bu böyleydi. Çok para kazanabilme k için roman yazmamı ştı. Hele 
bir canavar yaratmayı hiç istememi şti. Sadece yazmasını engelleyen o şeyi 
ortadan kaldırmaya çalı şmıştı. Yine güzel bir roman yazmanın yollarını aramı ştı. 
Çünkü bunu yapmak onu mutlu edecekti. 
Onun yerine bir türlü do ğaüstü bir hastalı ğa yakalanmı ştı sanki. Tabii bu 
dünyada pek çek hastalık vardı. Ve böyle bir şeyi hak etmemi ş pek çok insan da 
bu illetlere tutuluyorlardı. 
Kafası oldukça mantıklı bir biçimde, ama bu Liz'le çocuklar için çok tehlikeli 
olabilir, diye ısrar etti. 
Evet. Beyin tümörü de tehlikeli olabilir... Ama kaf anda bir ur olu şursa ne 
seçene ğin kalır? 
O bakacak. Usulca gözetleyecek. Ama kur şun kalemlerin bir sakıncası yok. Hatta 
belki bu durum gururunu bile ok şar. Ama o kalemlerle ne yapmayı planladı ğını 
sezerse ba şın belaya girer... Düdü ğü... serçeleri tahmin ederse de öyle. 
Kahretsin! Tahmin etmesi gereken bir şey oldu ğunu sezerse bile! 
Gelgelelim kafasının bir ba şka tarafı, ama ba şarılı olabilirsin, diye 
fısıldıyordu. Planın ba şarılı olabilece ğini sen de biliyorsun. 
Evet, biliyordu. Kafasının o en derin yanı, yapılac ak ya da enenecek ba şka bir 
şey olmadı ğı noktasında ısrar etti ği için arabayı çalı ştırdı ve Castle Rock'a 
doğru döndü. 
On be ş dakika sonra Auburn'den çıkmı ş, kırların arasından batıya. Göller 
Bölgesine do ğru gidiyordu. 
Stark yolun altmı ş kilometrelik son bölümü boyunca durmadan Thad'la b irlikte 
yazacakları Çelik Machine adlı kitaptan söz etti. L iz yazlık evin kapısını 
açarken ikizlerle ilgilenerek ona yardım etti. Ama yine de bir elini kemerine 
sokulu tabancaya uzatmı ştı. Liz bazı evlerin bahçesine arabaların park edil miş 
olaca ğını ummu ştu. Đnsan sesleri ve testere gıcırtıları duyaca ğını da. Ama 
sadece böceklerin uykulu vızıltıları ve Toronado'nu n motorunun güçlü homurtusu 
duyuluyordu. Bu köpe ğin iblis kadar şanslı oldu ğu belliydi. 



Eşyaları arabadan indirerek eve sokarlarken da Stark konu şup durdu. Usturasıyla 
telefon prizlerinin bir teki dı şında hepsini sökerken de susmadı. Roman güzel 
olaca ğa benziyordu. Đşte bu da korkunç bir şeydi. Kitap gerçekten çok güzel 
olacaktı. Belki de Machine'in Yöntemi kadar güzel. Hatta ondan da üstün. 
Bavullar içeri alındıktan sonra Liz, hâlâ konu şan Stark'ın sözünü kesti. 
«Banyoya gitmem gerekiyor.» 
Stark sakin sakin, «Çok iyi...» diyerek dönüp ona b aktı. Oraya varır varmaz 
güneş gözlü ğünü çıkarmı ştı. Liz ba şını çevirmek zorunda kaldı. O garip bakı şlı, 
çürümü ş gözlere bakmaya dayanamayacaktı. Stark ekledi. «Be n de gelirim.» 
«Tuvalette yalnız kalmak isterim. Sen de öyle de ğil mi?» 
Stark sakin bir ne şeyle, «Öyle ya da böyle, bu benim için önemli de ğil,» dedi. 
Gates Falis'daki turnikeden geçtiklerinden beri böy le keyifliydi. Onda her şeyin 
yoluna girece ğinden emin olan bir adam hali vardı. 
Liz aptal bir çocukla konu şuyormu ş gibi, «Ama benim için önemli,» diye cevap 
verdi. Parmaklarının bükülerek ellerinin birer penç eye dönü ştüklerinin 
farkındaydı. Hayalinde o göz kürelerini gev şek çukurlarından koparıp atıyordu... 
Sonra bütün tehlikeyi göze alarak ona baktı. Stark' ın alaycı suratından 
kendisinin neler dü şündüğünü sezdi ğini anladı. 
Stark sahte bir alçakgönüllülükle, «Kapıda dururum, » diye mırıldandı. «Uslu bir 
çocuk gibi davranır ve bakmam.» 
Bebekler oturma odasındaki halının üzerinde emekliy or, ne şeyle ba ğırıp 
duruyorlardı. Oraya geldikleri için sevinmi ş gibiydiler. 
Liz, «Çocukları yalnız bırakamam,» dedi. «Banyoya b izim yatak odasından 
geçiliyor. Đkizleri burada bırakırsam ba şları derde girer.» 
«Sorun de ğil, Beth.» Stark bebekleri kolaylıkla yerden kaldır arak kollarının 
altına sıkı ştırdı. O sabah Liz'e sorsalardı, kendisi ve Thad'da n ba şka biri 
böyle bir şey yaparsa ikizlerin, ciyak ciyak ba ğıracaklarını söylerdi. Ama 
bebekler şimdi kıkır kıkır gülüyorlardı. «Onları yatak odasın a götürece ğim. 
Böylece sana de ğil, çocuklara bakarım.» Dönüp Liz'e baktı. Birdenbi re 
soğukla şmıştı. «Onlara dikkat edece ğim. Çocukların ba şlarına bir şey gelmesini 
istemem, Beth. Onlardan ho şlanıyorum. Bebeklerin ba şlarına bir şey gelirse suçu 
bende arama.» 
Liz banyoya girdi. Stark da kapıya arkasını dönerek  durdu. Liz onun sözünü 
tutaca ğını ve dönüp bakmayaca ğını umuyordu. Bakarsa çama şırının içindeki diki ş 
makasını görebilirdi. 
Stark, «Ama ahırdan çıkmaya çalı ştıkları zaman,» diyordu. «Machine gece binanın 
etrafındaki hende ğe döktükleri benzini tutu şturuyor. Harika de ğil mi? Bu kitabın 
filmini de yapacaklar, Beth. Filmci denilen ahmakla r alevlere bayılıyorlar.» 
Liz üstünü ba şını düzeltti. 
«Westerman'la Jack Rangely tekrar içeri dalıyorlar.  Arabaya binerek alevlerin 
arasından geçmek niyetindeler. Ama Ellington pani ğe kapılıyor ve...» Stark 
birden susup ba şını yana e ğdi. Sonra kadına do ğru döndü. Liz eteklerini 
düzeltiyordu. 
Stark, «Çık oradan,» dedi. Bütün ne şesi sönmü ştü. «Kahretsin! Banyodan çık!» 
«Ne...» 
Stark kaba bir güçle kadını kolundan tuttu ğu gibi yatak odasına çekti. Banyoya 
dalarak ilaç dolabını açtı. «Konuklarımız var. Gele n Thad olamaz. Onun gelmesi 
için daha erken.» 
«Ama...» 
Stark kısaca, «Motor sesi,» diye açıkladı. «Güçlü b ir motor. Polis arabası 
olabilir. Duyuyor musun?» Đlaç dolabının kapa ğını vurarak kapattı. Bu kez 
lavabonun sa ğındaki çekmeceyi hızla açtı. Çekmecedeki flasteri k aptı. 
Liz hiçbir şey duymadı ğını söyledi ona. 
Stark, «Önemli de ğil,» dedi. «Benim i şitmem ikimize de yeter. Ellerini arkana 
uzat.» 
«Ama sen ne yapmak...» 
«Sesini kes ve ellerini arkana uzat!» 
Liz bu emre uydu. Stark bileklerini flasterle sıkıc a birbirine ba ğladı. «Motor 
şimdi sustu.» Araba galiba yolun biraz yukarısında. Biri aklısıra kurnazlık 
ediyor.» 
Liz, Tanrım, diye dü şündü. Kulakları ne kadar keskin! 



Stark, «Bu flasterin ucunu kesmem gerekiyor,» dedi.  «Bir iki saniye için fazla 
samimi davranaca ğım. Kusura bakma. Terbiyeli davranmak için zaman yo k.» Daha Liz 
ne oldu ğunu anlayamadan elini kadının ete ğinin içine soktu. Bir dakika sonra 
diki ş makası elindeydi. Bir an Liz'in gözlerinin içine b aktı. Sonra da arkasına 
uzanarak flasteri kesti. Yine keyiflenmi ş gibiydi. 
Liz ifadesiz bir sesle, «Onu gördün,» diye mırıldan dı. «O kabarıklı ğı yine de 
farkettin.» 
«Makası mı?» Stark güldü. «Onu gördüm ama kabarıklı ğı de ğil. Makası gözlerinde 
gördüm, sevgili Bethie. Daha Ludlow'da. Sen a şağıya indi ğin an durumu anladım.» 
Elinde flasterle kadının önünde diz çöktü. Gülünç.. . ve tehlikeli ...bir biçimde 
evlenme teklif eden bir adama benziyordu. Sonra ba şını kaldırarak Liz'e baktı. 
«Beni tekmelemeye kalkı şmak gibi şeyler aklına gelmesin, Beth. Emin de ğilim ama 
gelenin polis oldu ğunu sanıyorum. Ve çok istememe ra ğmen seninle oyunlar 
oynayacak zamanım yok. Onun için hiç kımıldama.» 
«Bebekler...» 
Stark, «Kapılan kapataca ğım,» dedi. «Çocuklar aya ğa kalksalar bile tokmaklara 
eri şemezler. Yata ğın altında a ğızlarına biraz toz kaçar ama bundan daha kötü bir 
şey de olmaz. Ben hemen dönerim.» Liz'in bileklerine  flaster sarmı ştı. Ucunu 
keserek aya ğa kalktı. «Uslu uslu bekle, Beth. Katandaki o mutlu  dü şünceleri 
kovma sakın. Yoksa böyle bir şeyi sana ödetirim.. Ama önce bunu çocuklara 
ödetir, sana da olacakları seyrettiririm.» Sonra ba nyo ve yatak odasının 
kapılarını kapayarak gitti. El çabuklu ğu yapan usta bir sihirbaz gibi birdenbire 
ortadan kayboldu sanki. 
Liz araç gerecin kondu ğu kulübedeki .22'li ği dü şündü. Kur şun da vardı orada. 
Bileklerini öne arkaya oynatmaya ba şladı. Stark kurnazca flasteri önden arkadan 
dola ştırmı ştı. Bir süre de ğil ellerini kurtarmak, flasteri gev şetemeyece ğini 
bile dü şündü. Ama sonra flasterin hafifçe esnedi ğini hissetti. Soluk solu ğa yine 
ellerini öne arkaya oynattı. Öne arkaya... Öne arka ya... 
Alan Pangborn'un görebildi ği kadarıyla Göl Yolu bo ştu. Daha do ğrusu ilerlemeye 
cesaret etti ği noktaya kadar öyleydi. Daha da ilerleyebilirdim, diye dü şündü. 
Motor gürültüsünün Beaumont'ların evinden duyulabil ece ğini sanmıyorum. Arada iki 
tepe var. Ama i şi güvenceye almak daha do ğru. Arabayı durdurup indi. 
Başını kaldırdı ğında serçeleri gördü. 
Kuşlar Pangborn'un arabasını bahçesine soktu ğu evin sivri damına tünemi şlerdi. 
Williams'ların villasını saran dallara, gölün kıyıs ındaki kayalıklara da. 
Williams'ların rıhtımında yer bulabilmek için birbi rlerini itiyorlardı. 
Serçelerin sayısı o kadar fazlaydı ki, iskelenin ta htaları görünmüyordu bile. 
Yüzlerce yüzlerce ku ş vardı orada. 
Ve serçeler son derecede sessizdi. Küçücük siyah gö zleriyle Alan Pangborn'a 
bakıyorlardı. 
Adam, «Tanrım...» diye fısıldadı. 
Etrafa derin bir sessizlik çökmü ştü. Gölde bîr tek motor bile yoktu. 
Sadece bu ku şlar vardı. 
Bütün bu ku şlar. 
Alan buz gibi bir korkunun iliklerine kadar sızdı ğını his-, setti. Đlk ya da 
sonbaharda serçelerin biraraya toplandıklarını görm üştü. Bazen sayıları iki yüzü 
de bulurdu. Ama ya şamı boyunca böyle bir şeyle hiç kar şıla şmamıştı. 
Telsiz mikrofonuna bakarak, acaba merkezi arasam mı , diye dü şündü. Bu durum çok 
garip. Her şey kontroldan çıkmı ş gibi. 
Ya ku şların hepsi birden havalanırlarsa? Stark buradaysa ve kulakları Thad'ın 
söyledi ği kadar da keskinse o zaman gürültüyü mutlaka duyar . 
Alan yürümeye ba şladı. Serçeler kımıldanmadılar... Ama yeni bir sürü  belirdi ve 
ağaçların dallarına kondu. Şimdi etrafını serçeler sarmı ştı. Ba şlarını e ğmiş, 
ona bakıyorlardı. Suçlu yerindeki bir katile bakan ta ş kalpli jüri üyeleri gibi. 
Sadece arka yolda serçe yoktu. Göl Yolunun iki yanı ndaki korularda da henüz 
görülmüyordu: 
Alan o yoldan gitmeye karar verdi. 
Sonra kafasında sıkıcı bir dü şünce belirdi. Önsezi gibi bir şeydi. Ona meslek 
hayatının en büyük hatasını yapmak üzereymi ş gibi geliyordu. 
Sadece etrafa bir göz ataca ğım, diye aklından geçirdi. Ku şlar uçu şmazlarsa ba şım 
derde girmez. Serçelerin de havalanacakmı ş gibi bir halleri yok. Bu bahçe 



yolundan ilerlerim. Göl Yolunu a şarak koruya girerim. Oradan usulca 
Beaumont'ların evine do ğru giderim. Toronado araba oradaysa onu görebilirim . 
Arabayı görürsem belki Stark'ı da görebilirim. Onu görürsem hiç olmazsa kar şımda 
nasıl bir şey oldu ğunu anlarım. Onun Thad mı... yoksa ba şka biri mi oldu ğunu... 
Ama kafasında ba şka bir dü şünce vardı ki, üzerinde durmaya bile cesaret 
edemiyordu. O zaman şansı dönebilirdi. Toronado'yu görebilirse onu vurab ilirdi 
belki. O köpe ği devirir ve her şeyi orada sona erdirirdi. Tabii kesin emirlere 
kar şı geldi ği için Eyalet Polisi ona iyice çatardı... Ama Liz v e çocuklar 
güvende olurdu. O anda onu da sadece bu ilgilendiri yordu. 
Yine sürüyle serçe sessizce a şağıya indiler. Williams'ların bahçesindeki garaja 
giden asfalt yolu dipten itibaren kaplamaya ba şlıyorlardı. Onlardan biri Alan'ın 
botlarından bir buçuk santim kadar öteye kondu. Ada m serçeye bir tekme 
indirecekmi ş gibi yaptı ve hemen pi şman oldu. Ku ş... ve o dev sürü birdenbire 
havalanabilirdi. 
Ama serçe hafifçe sıçradı. Hepsi o kadar. 
Başka bir serçe Alan'ın omzuna kondu. Şerif gözlerine inanamadı ama i şte ku ş 
omzundaydı. Serçeyi atmaya çalı ştıysa da ku ş eline sıçradı. Gagasını e ğdi. 
Alan'ın avucunu gagalayacaktı... ama sonra durdu. K albi hızla çarpan şerif elini 
indirdi. Ku ş sıçradı, bir kere kanat çırptı. Sonra da yola, di ğerlerinin yanına 
kondu. O duygusuz, akılsız parlak gözleriyle ona ba kıyordu. 
Alan yutkundu. Gırtla ğı duyulacak bir biçimde tıkırdadı. «Siz nesiniz?» d iye 
homurdandı. «Kahretsin! Nesiniz siz?» 
Serçeler ona baktılar sadece. Şimdi Castle Gölünün bu kıyısındaki her çam ve 
isfendan ku ş doluydu. Alan bir yerde bir dalın serçelerin a ğırlı ğı altında 
çatırdadı ğını duydu. 
Kemiklerinin içi bo ş, dedi kendi kendine. A ğırlıkları pek az. Bir dalın böyle 
çatırdaması için kaç ku şun konmu ş olması gerekiyor? 
Bunu bilmiyordu. Bilmek de istemiyordu. 
.38'li ğinin kılıfının kapa ğını açtı. Williams'ların dik bahçe yolundan çıkarak  
serçelerden uzakla ştı. Göl yoluna geldi ği sırada yüzü ya ğlı bir terle kaplanmı ş, 
ıslak gömle ği sırtına yapı şmıştı. Çevresine bakındı. Durdu ğu yerden gerideki 
serçeleri görebiliyordu. Ku şlar arabasının üzerini kaplamı şlardı. 
Alan, sanki fazla yakla şmak istemiyorlar, diye dü şündü.. Hiç olmazsa şimdilik... 
Burası toplantı yeriymi ş gibi... 
Bozuk toprak yolun a şağısına yukarısına baktı. Yüksek bir sumak a ğacının 
arkasına sinmi şti. Gözükmedi ğini umuyordu.. Görünürde hiç kimse yoktu. 
Serçelerden ba şka. Ku şlar Williams'ların evinin bulundu ğu yamacı kara bir örtü 
gibi kaplamı şlardı. Alan yüzünün etrafında dönerek vızıldayan si vrisineklerin ve 
cırcır böceklerinin seslerinden ba şka hiçbir şey duyulmuyordu. 
Đyi. 
Alan dü şman topraklarına girmi ş bir asker gibi yolu ko şarak a ştı. Omuzlarını 
kaktırıp ba şını e ğmişti. Kar şı taraftaki kaya, ve ot dolu hende ğin üzerinden 
atladı ve koruya daldı. Böylece; gizlendikten sonra  mümkün oldu ğu kadar sessizce 
ve hızla. Beaumont'ların yazlık evine do ğru gitmeye ba şladı. 
Alan Pangborn yamaçtaydı ve evler a şağıda kalıyordu. Bazı evleri hiç 
göremiyordu. Bazılarının ise sadece damlan gözüküyo rdu. Ama Göl Yolunu 
görebiliyordu. Ona açılan bahçe yollarını da. 
Alan, Williams'lardan sonraki be şinci bahçe yolunun hizasına geldi ği zaman 
durdu. Serçelerin onu izleyip izlemediklerini anlam ak için arkasına baktı. Ama 
görünürde hiç ku ş yoktu. Belki kafam çok dolu oldu ğu için hayal gördüm, diye 
düşündü.. Sonra için için ekledi. Haydi, haydi, unut b unu. Haya! görmedin. 
Kuşlar geridelerdi... Hâlâ da oradalar. 
Beaumont'ların bahçe yoluna baktı ama bulundu ğu yerden bir şey gözükmüyordu. 
Đkibüklüm olarak a ğır a ğır yamaçtan inmeye ba şladı. Çok sessiz hareket ediyordu. 
Bu yüzden kendini kutladı ğı sırada George Stark tabancanın namlusunu sol 
kula ğına sokarak, «Kımıldama, aziz dostum,» dedi. «Yoksa  beyninin önemli bir 
kısmı sa ğ omzuna akar.» 
Alan Pangborn ba şını a ğır a ğır çevirdi. 
Ve gördü ğü şey yüzünden az kalsın, «Ke şke do ğuştan kör olsaydım,» diyecekti. 
Stark, «Resmimi herhalde Go dergisine kapak yapmazl ar, öyle de ğil mi?» diye 
sordu. Gülümsüyordu. Di şleri ve di şetleri ortaya çıkmı ştı. Dökülmü ş di şlerinden 



geride kalan bo ş çukurlar da. Yüzü yara içindeydi. Derisi alttaki d okudan pul 
pul dökülüyormu ş gibiydi. Ama bütün mesele... Alan'ın mide kasların ın deh şet ve 
tiksintiyle büzülmesine neden olan şey bu de ğildi. Adamın surat yapısında bir 
bozukluk varmı ş gibiydi. Sanki suratı çürümüyor, korkunç bir biçim de 
deği şiyordu. 
Ama Alan her şeye ra ğmen bu tabancalı adamın kim oldu ğunu anlamı ştı. 
Adamın bir korkulu ğun kafasına yapı ştırılmı ş eski bir peruk kadar cansız olan 
saçları sarıydı. Omuzları içi vatkalı gömle ğini giymi ş bir Amerikan futbol 
oyuncusununkiler kadar geni şti. Kımıldamamasına ra ğmen çevik, küstah bir 
zarafetle duruyor ve ne şeyle Alan'a bakıyordu. 
Varolmayacak, hiçbir zaman varolmayan adamdı bu. 
Missisipi eyaletindeki Oxford kentinden, üst tabaka dan olan Bay George Stark. 
Her şey gerçekti. 
Stark uysalca, «Sirke ho şgeldin, ahbap,» dedi. « Đriyarı olmana ra ğmen yine de 
sessizce ilerleyebiliyorsun. Az kalsın, seni elden kaçırıyordum. Oysa seni 
aramaya çıkmı ştım. Haydi, şimdi a şağıya inip eve gidelim. Seni o küçük kadınla 
tanı ştırmak istiyorum. Bir tek yanlı ş hareket yaparsan ölürsün. Kadın da öyle. O 
şirin küçükler de. Şu koskoca dünyada kaybedecek hiçbir şeyim yok. Buna inanıyor 
musun?» Çürümekte olan korkunç suratıyla Alan'a sır ıttı. Gölde bir gerdanlı 
dalgıç ku şu tatlı ve tiz sesiyle öterek havalandı. Alan bütün  kalbiyle o ku şun 
yerinde olmayı istedi. Çünkü Stark'ın o patlak gözk ürelerine baktı ğı zaman 
ölümden ba şka bir tek şeyi daha görüyordu... Hiçli ği. 
Alan birdenbire olanca berraklı ğıyla gerçe ği kavradı. Karısını ve o ğullarını bir 
daha göremeyecekti. 
«Đnanıyorum,» dedi. 
«O halde tabancanı at da gidelim.» 
Alan söyleneni yaptı. O önde, Stark arkada yola ind iler Yolu a şıp Beaumont'ların 
bahçe yoluna girdiler. Yoku ştan eve do ğru inmeye ba şladılar. Yazlık ev, kalın 
tahta direklerin üzerinde, yamaçtan ileriye do ğru uzanıyordu. Alan'ın 
görebildi ği kadarıyla etrafında serçe yoktu. Bir tek serçe bi le. 
Toronado kapının önüne park edilmi şti. Ak şam güne şinde pırıldayan kara bir 
örümcek gibiydi. Alan hafif bir hayretle tampona ya pı ştırılmı ş olan kâ ğıttaki 
yazıyı okudu. Bütün duyguları garip bir biçimde yum uşamış, belirsizle şmişti. 
Sanki yakında uyanaca ğı bir rüyadaydı. 
Kendi kendisini uyardı. Böyle dü şünmemelisin. Yoksa bu yüzden öldürülürsün. 
Bu da komikti. Çünkü aslında o artık ölmü ş sayılırdı. Öyle de ğil mi? Usulca 
Beaumont'ların evine yakla şırken Stark kula ğına tabancayı dayayıvermi şti. Onun 
yakla ştı ğını duymadım bile. Önsezilerim de bana haber vermed iler. Herkes benim 
sessizce ilerlemekte usta oldu ğumu sanıyor. Ama bu adamın yanında sanki iki sol 
aya ğım varmı ş kadar beceriksizim. 
Stark, «Benim tekerlekleri be ğendin mi?» diye sordu. 
Alan, « Şu anda Maine'deki. her polis senin tekerlekleri be ğeniyor sanırım,» 
dedi. «Çünkü hepsi de onları arıyorlar.» 
Stark ne şeyle güldü. «Ah, acaba neden bu sözlerine inanmadım ?» Tabancasının 
kabzasını şerifin sırtına dayayarak ona dürttü. « Đçeri gir, ahbap. Biz sadece 
Thad'ı bekliyoruz. O buraya geldi ği zaman rock and roll yapmaya hazır olaca ğız.» 
Alan ba şını çevirerek Stark'ın bo ş olan di ğer eline baktı.. Ve o zaman acayip 
bir şeyin farkına vardı. Adamın ovucunda çizgi yoktu. Hi ç bir çizgi. 
Liz, «Alan!» diye ba ğırdı. « Đyisin ya?» 
Şerif, «Kendini çok aptal gibi hisseden bir insan ne  kadar iyi olabilirse,» 
dedi. «Ben de o kadar iyiyim.» 
Stark, «Senden inanmanı bekleyemezlerdi,» diyerek k omodinlerden birinin üzerine 
koydu ğu makası i şaret etti. «Beth'in ayak bileklerindeki flasterleri  kes, Memur 
Alan. El bileklerine bo şver. Onları gev şetmi ş bile sanırım... Yoksa sen Şef Alan 
mısın?» 
Pangborn, « Şerif Alan,» dedi. Sonra, bunu o da biliyor, diye dü şündü. BEN Đ 
tanıyor. Castle Đlçesi Şerifi Alan Pangborn oldu ğumu biliyor. Ama üstünlük 
kendisinde oldu ğu zaman bile bildiklerini açıklamıyor. Kümeslere da danan bir 
sansar kadar sinsi. 
Alan ikinci kez sıkıntılı bir kesinlikle ölümünün y akla ştı ğına karar verdi. 
Sonra serçeleri dü şünmeye çalı ştı. George Stark" in bu kâbusun bir parçası olan 



kuşları bildi ğini sanmıyordu. Sonra dü şünmekten vazgeçti. Katil çok zekiydi. 
Umutlandı ğı takdirde bunu farkedecek... ve ne oldu ğunu anlamaya çalı şacaktı. 
Alan makası alarak Liz'in ayak bileklerindeki flast erleri kesti. Kadın o sırada 
bir elini kurtararak di ğer bile ğindeki flasterleri açmaya ba şladı. 
Sonra da Stark'a endi şeyle, «Canımı yakacak mısın?» diye sordu. 
Adam hafifçe gülümsedi. «Hayır. Normal gelen bir şey yaptı ğın için seni 
suçlayamam, öyle de ğil mi, sevgili Beth?» 
Kadın ona tiksinti ve korkuyla baktı. Sonra da ikiz leri yanına çekti. «Onları 
mutfa ğa götürüp yiyecek bir şeyler verebilir miyim?» 
Stark, «Tabii ya,» dedi. Ne şeli ve keyifliymi ş gibi bir hali vardı... Ama 
tabanca elindeydi ve bir Liz'e bakıyordu bir Alan'a . «Neden biz de mutfa ğa 
gitmiyoruz? Şerifle konu şmak istiyorum.» 
Mutfakta Liz ikizler için yemek hazırlamaya ba şladı. Şerif de o sırada çocuklara 
gözkulak oldu. 
Stark ona, «Seni öldürece ğimi sanıyorsun,» dedi. «Bunu inkâr etmen yersiz, 
şerif. Bu dü şünceni bakı şlarından okuyorum. Tanıdık bir ifade. Sana yalan 
uydurabilir, öyle bir şey yapmayaca ğımı söyleyebilirim. Ama bana inanmazsın 
sanırım. Böyle konularda bir dereceye kadar deneyim in var, öyle de ğil mi?» 
Alan, «Galiba...» diye mırıldandı. «Ama böyle bir şey... normal polis 
vakalarının biraz dı şında kalıyor...» 
Stark ba şını arkaya atarak güldü... Đkizler ona do ğru baktılar, sonra da 
kahkahalarına katıldılar. Alan Liz'e bir göz attı. Kadının yüzünde deh şet ve 
nefret vardı. Şerif kendi kendine, ama ba şka bir şey daha yok mu, dedi. «Evet. 
Galiba kıskançlık. Acaba George Stark'ın serçeler d ı şında bilmedi ği bir şey daha 
mı var? Bu kadının ne kadar tehlikeli olabilece ğinin farkında de ğil mi? 
Stark hâla gülüyordu. «Bunu iyi anlamı şsın.» Alan'a do ğru e ğildi. Şerifin 
burnuna çürüyen etlerin peynirinkini andıran kokusu  geldi. «Ama her şeyin böyle 
olması şart de ğil, şerif. Tabii buradan serbestçe çıkıp gitmen ihtimali  çok az. 
Bunu kabul ediyorum. Ama yine de bir ihtimal var. B urada bir şey yapmak 
zorundayım. Yani biraz yazı yazaca ğım. Thad da bana yardım edecek. Yani 
tulumbanın i şlemesini sa ğlayacak. Bütün gece çalı şaca ğız sanırım. Thad ve ben. 
Ama yarın sabah güne ş do ğarken i şlerimi düzene sokmu ş olaca ğım.» 
Ocağın önünde duran Liz, «Thad'ın ona kendi kendine yaz ı yazmasını ö ğretmesini 
istiyor,» diye açıkladı. 
«Bu pek de do ğru de ğil.» Stark bir an ona baktı. Ne şeli yükünde öfkeli bir ifade 
belirip kayboldu. «Sonra, bildi ğin gibi onun bana borcu var. Belki Thad ben 
ortaya çıkmadan önce de yazı yazmasını biliyordu. A ma ona herkesin okumak 
isteyece ği şeyleri yazmasını ben ö ğrettim. Kimse okumak istemedikten sonra -
yazdı ğın yazının ne de ğeri olur?» 
Liz, «Tabii,» diye söylendi. «Sen böyle şeyleri nereden anlayacaksın?» 
Stark, Alan'a, «Thad'dan bana kan vermesini istiyor um,» dedi. «Sanırım... bir 
salgı bezim artık çalı şmıyor. Geçici olarak. Thad'ın bu bezin na şı! 
çalı ştırılaca ğını bildi ğini sanıyorum. Bilmesi gerekir. Çünkü benimkini ken di 
salgı bezinden 'klon'lama yöntemiyle o yarattı. Bil mem ne demek istedi ğimi 
anlıyor musun? Yani ço ğu şeyimi Thad'ın yaptı ğını söyleyebiliriz.» 
Alan, ah, hayır, dostum, diye dü şündü, i şte bu do ğru de ğil. Belki farkında 
değilsin ama bu söylediklerin yanlı ş. Bu i şi birlikte yaptınız. Siz, ikiniz. Sen 
her zaman oradaydın. Ve çok da ısrarcıydın. Thad da ha do ğmadan önce seni ortadan 
kaldırmaya çalı ştı ama pek ba şaramadı. On bir yıl sonra bu kez bunu Dr. 
Pritchard denedi. Ba şarılı da oldu ama bir süre için. Sonunda Thad seni geri 
çağırdı. Evet, ça ğırdı ama ne yaptı ğını bilmiyordu... Çünkü SENDEN haberi yoktu. 
Pritchard ona bu gerçe ği söylememi şti. Ve sen çıkageldin. Öyle de ğil mi? Sen, 
Thad'ın ölmü ş olan ikizinin hayaletisin... Ama bundan daha fazla  bir şeysin. Ve 
daha az bir şey de. 
Stark, William'la Wendy'e baktı, sonra da yine Alan 'a döndü. «Thad'la ben 
ikizleri bol olan bir sülaledeniz. Ben de ikizlerin  ölümünden sonra yaratıldım. 
Onlar ikimizin abla ya da a ğabeyleri olacaklardı. Đstersen buna do ğaüstü bir 
dengeleme-i şlemi de diyebilirsin.» 
Alan, «Ben buna delilik diyorum,» diye cevap verdi.  



Stark bir kahkaha attı. «Aslında ben de öyle. Ama o ldu bu. Kelime et haline 
dönüştü. Bunun nasıl oldu ğu o kadar önemli de ğil. Önemli olan şu anda burada 
bulunmam.» 
Alan içinden, yanılıyorsun, dedi. Belki de şu anda tek önemli şey bunun nasıl 
OLDUĞU. Senin için de ğilse bile bizim için bu böyle... Çünkü belki de hep imizi 
ancak bu kurtarabilir. 
Stark, «Bir noktadan sonra ben kendimi yarattım,» d iye konu şmasını sürdürdü. 
«Yazı yazma konusunda bazı sorunlarla kar şıla şmam da şaşılacak bir şey sayılmaz. 
Öyle de ğil mi? Đnsanın kendi kendisini yaratması çok enerji harcama yı 
gerektiriyor. Böyle bir şeyin her gün oldu ğunu sanmıyorsun ya?» 
Liz, «Tanrı korusun,» dedi. 
Kadın galiba can alacak noktaya ya da hemen bunun y akınına vurmu ştu. Stark 
sokmaya hazırlanan bir yılan hızıyla ba şını ona do ğru çevirdi. Bu kez 
suratındaki öfke ifadesi daha belirgindi. «Bence di lini tutman daha iyi olur, 
Beth. Yoksa konu şarak kendini savunamayacak bir kız ya da erkek çocu ğun ba şına 
dert açabilirsin.» 
Liz ocaktaki tencereye baktı. Alan'a kadının rengi uçmuş gibi geldi. Sonra Liz 
usulca, «Alan, onları getirir misin?» dedi. «Mama h azır.» Wendy'i o kuca ğına 
aldı, Alan da William'ı. 
Stark şerife, «Gerçek şu,» diye açıkladı. «Senden yararlanabilirim. Seni E yalet 
Polisi mi aradı? Buraya gelip etrafı kolaçan etmeni  mi istediler? Şimdi bu 
yüzden mi buradasın?» 
Şerif yalan söyleyip söylememeyi dü şündü. Sonra gerçe ği açıklamaya karar verdi. 
Çünkü Stark yalanı hemen seziyordu. «Pek de de ğil.» Ona Kıvırcık Martin'den söz 
etti. 
Onun daha sözleri sona ermeden Stark ba şını sallamaya ba şladı. «Bana o çiftlik 
evinin penceresinde bir ı şıltı belirmi ş gibi geldiydi. Vay vay vay! Ta şralılar 
fazla meraklı oluyorlar, de ğil mi, şerif? Bu onların ellerinde de ğil.» Güldü. 
Keyfi yine yerine gelmi ş gibiydi. «Telefonu kapattıktan sonra ne yaptın?» 
Alan bu soruyu da yanıtladı. Ona Stark yalan söyley ip söylemeyece ğini anlamaya 
çalı şıyormu ş gibi geliyordu. 
Sözleri sona erdi ği zaman, «Pekâlâ,» dedi Stark. « Đyi. Bu ba şka, bir gün 
sava şmak için ya şama ihtimalini arttırıyor, Şerif Alan. Şimdi beni dinle. Sana, 
bu bebeklerin karınları doyurulduktan sonra ne yapa cağımızı anlataca ğım.» 
Stark tekrar, «Ne söyleyece ğini biliyorsun de ğil mi?» diye sordu. Ön holdeki 
telefonun yanında duruyorlardı. Evdeki çalı şan tek telefon oydu. 
«Evet.» 
«Santral memuruna küçük gizli bir mesaj vermeye kal kı şmayacaksın de ğil mi?» 
«Evet.» 
Stark, « Đyi,» dedi. « Đyi, çünkü olgun bir adam oldu ğunu unutarak hırsız 
polisçilik oynamanın sırası de ğil. Yoksa birinin canı yanabilir.» 
«Hiç olmazsa bir süre için beni tehdit etmekten vaz geçsen.» 
Stark'ın gülümsemesi yayılarak daha da i ğrenç bir hal aldı Liz'in bir şeye 
kalkı şmaması için William'ı da birlikte getirmi şti. «Bunu yapamam. Do ğaya kar şı 
gelen bir insan kabız olur, şerif.» 
Telefon büyük bir pencerenin önündeki masada duruyo rdu. Alan.alıcıyı kaldırırken 
koruya do ğru baktı. Serçelerin gelip gelmediklerini anlamaya çalı şıyordu. Ama 
görünürde bir tek ku ş bile yoktu. Hiç olmazsa şimdilik. 
«Neye bakıyorsun, ahbap?» 
«Ha?» Şerif Stark'a bir göz attı. Adam çürüyen çukurlarınd aki gözleriyle ona dik 
dik bakıyordu. 
«Ne dedi ğimi duydun.» Stark bahçe yolunu ve Toronado'yu i şaret etti. «Dı şarıya, 
bir şey görece ğini uman bir insan gibi bakıyorsun. Bunun ne oldu ğunu ö ğrenmek 
istiyorum.» 
Alan'ın sırtı deh şetinden buz gibi oldu. «Thad'ı bekliyorum.» Sesi sa kindi. 
«Senin gibi. Biraz sonra burada olur.» 
Stark, «Bana bütün gerçe ği söyledi ğini umarım,» diyerek William'ı biraz yukarıya 
kaldırdı ve tabancanın namlusunu çocu ğun tombul karnında a şağı yukarı 
dola ştırarak onu gıdıkladı. 
«Anlıyorum...» A ğzı kurumu ş olan Alan yutkundu. 



Stark tabancanın namlusunu yukarıya kaydırarak Will iam' in gerdanını titretti. 
Bebek güldü. 
Alan, Liz kö şeden çıkıp bu sahneyi görürse çıldırır, diye dü şündü. 
«Bana her şeyi söyledi ğinden emin misin. Şerif Alan? Benden bir şey 
gizlemiyorsun ya?» 
«Hayır... Gizledi ğim bir şey yok.» Şerif için için ekledi. Sadece Williams'ların 
evlerinin etrafını serçelerin sardı ğını gizliyorum. 
«Pekâlâ. Sana inanıyorum. Hiç olmazsa şimdilik. Haydi şimdi istedi ğimi yap.» 
Alan bürosunun numarasını çevirdi. Stark konu şmayı dinlemek için ona do ğru iyice 
eğildi. O çürük kokusu yüzünden neredeyse ö ğürecekti Alan. Telefon daha çalarken 
Sheila Brigham hemen cevap verdi. 
«Merhaba, Sheila. Ben Alan. Şu anda Castle Gölündeyim. Seni telsizle aramak 
istedim ama burada ba ğlantının nasıl oldu ğunu bilirsin.» 
Kız, «Ba ğlantı hiç kurulamaz ki,» diyerek güldü. 
Stark da gülümsedi. 
Đki adam kö şeyi döner dönmez, Liz tezgâhın altındaki çekmeceyi açtı ve oradaki 
en büyük et bıça ğını aldı. Bunu yapmak zorundayım, diye dü şünüyordu. Hem de tek 
başıma. Alan'ı bir kedi gibi gözetliyor. Ve ben Thad'a  bir şey söylemeyi 
başarsam bile bu, durumu daha da kötüle ştirir... Çünkü o kocamın kafasının içine 
girebiliyor. 
Liz, Wendy'i kuca ğına alarak ayakkabılarını çıkardı. Hemen oturma oda sına gitti. 
Bıça ğı oradaki kanepenin büzgülü etekli örtüsünün altına  sakladı. Ama fazla 
uza ğa itmedi. Kanepeye oturursa et bıça ğını çabucak alabilecekti. 
Wendy'i odada bıraktı. Tela şla mutfa ğa dönerken, onun kanepede yanıma oturmasını 
sağlayabilirim, diye dü şündü. Evet, bunu ba şarabilirim belki. Benden ho şlanıyor. 
Đğrenç bir şey... Ama yararlanmayacak kadar da i ğrenç sayılmaz. Şansım yardım 
ederse, Thad buraya geldi ği sırada George Stark da ölmü ş olur. 
Kocasıyla Stark'ın kar şıla şmalarını istemiyordu. Bunun bütün nedenlerini 
anlıyamıyor, ama hiç olmazsa birini biliyordu. Onla rın birlikte çalı şmaları 
durumunda ba şarılı olmalarından korkuyordu. O ba şarının ürünlerinin nasıl şeyler 
olacaklarını da tahmin edebiliyordu. 
Sonunda ancak bir ki şi Thad Beaumont ve George Stark'ın ' Đkili ki şili ğine sahip 
olabilirdi. Bu tür temel bir bölünmeye ancak bir te k fiziksel varlık 
dayanabilirdi. Thad, Stark'ın ihtiyacı olan şeyi sa ğlarsa, adam kendi ba şına 
yazı yazmaya ba şlarsa yaraları iyile şecek mi? Öyle sanıyorum... Hatta belki de 
Stark kocamın biçimini almaya ba şlayacak. Ve Stark hepimizi sa ğ bırakıp kaçmayı 
başarırsa yaralar Thad'ın yüzünde ne zaman belirmeye b aşlayacak? Bunun fazla 
uzun sürece ğini sanmıyorum. Stark'ın, Thad'ın çürüyüp yok olmas ını engellemeye 
kalkaca ğını da. 
Liz ayakkabılarını giyerek bula şık yıkamaya ba şladı. Seni köpek. Takma ad 
SENSĐN. Ba şkasının hakkını elinden alan da sen. Kocam de ğil. Burada yerin yok. 
Đğrenç bir yaratıksın. Đnsanın gözünü de kafasını da rahatsız ediyorsun... 
Kanepenin altındaki bıça ğı dü şündü. Ama bu i şi düzeltece ğim. Tanrı, istedi ğimi 
yapmama izin verirse seni ortadan kaldıraca ğım. 
Stark'ın kokusu Alan'ı fena etkiliyor, her an ö ğürmeye ba şlayaca ğını 
düşünüyordu. Ama bunun sesinden anla şılmaması için elinden geleni yapmaktaydı. 
«Norris Radgewick döndü mü, Sheila?» Stark yanında .45'likle yine William'ı 
gıdıklamaya ba şlamı ştı. 
«Henüz dönmedi, Alan. Üzgünüm.» 
«Norris gelince ona masama geçmesini söyle. O zaman a kadar Clut bu i şi yapsın.» 
«Ama onun...» 
«Biliyorum, onun nöbeti sona erdi. Artık ona fazla mesai ücreti öderler. Keeton 
bana kızacak ama ne yapabilirim? Telsiz bozuk, devr iye arabası ise arızalı. Yine 
karbüratör meselesi. Ben Beaumont'ların yazlık evin den arıyorum. Eyalet Polisi 
burayı kontrol etmemi istemi şti. Ama bir şey bulamadım.» 
«Yazık. Bu haberi birilerine iletmemi ister misin? Eyalet Polisine meselâ?» 
Alan, Stark'a bir göz attı. Katil hâlâ bebe ği gıdıklıyordu, usulca ba şını 
salladı. «Evet. Benim adıma Oxford'daki merkeze tel efon et. Gidip tavuklu 
sandviç satan büfede bir şeyler yemeyi sonra buraya dönerek etrafı tekrar 
kolaçan etmeyi dü şünüyorum. Tabii e ğer motoru çalı ştırabilirsem, çalı ştıramazsam 
Beaumont'ların kilerine bir göz atarım. Ha, not alı r mısın, Sheila?» 



«Tabii, Alan.» 
«Beaumont sözümona yaratıcı bir adam. Yedek anahtar ı paspasın altından ba şka bir 
yere saklayabilirdi.» 
Sheila güldü. «Anladım. Şimdi Henry Payton'la mı konu şmamı istiyorsun?» 
«Evet. Henry yoksa Danny Eamons'la konu ş.» 
«Tamam.» 
«Sağol, Sheila. Kendine iyi bak.» 
«Sen de, Alan.» 
Şerif telefonu usulca kapatarak Stark'a döndü. «Tama m mı?» 
Katil, «Tamam,» dedi. «Özellikle paspasın altındaki  anahtar bölümünü be ğendim. 
Her şeyi daha gerçekmi ş gibi yaptı.» 
«Ne garip adamsın!» Aslında bu akıllıca bir söz de ğildi. Ama öfkesi Alan'ı 
şaşırtmı ştı. 
Stark da onu şaşırtan bir şey yaptı. Bir kahkaha attı. «Beni kimse sevmiyor, 
Şerif Alan. Öyle de ğil mi?» 
Alan, «Öyle,» dedi. 
«Neyse, zararı yok. Ben kendimi herkese yetecek kad ar seviyorum. Bu bakımdan 
gerçekten Yeni Ça ğa yakı şacak bir adamım. Neyse. Önemli olan, şu anda burada iyi 
durumda bulunmamız. Bence her şey yolunda gidecek.» Telefonun kordonunu eline 
sararak çekti. Prizi yerinden çıkardı. 
Alan, «Herhalde...» diye mırıldandı. Stark, Portlan d'ın kuzeyindeki bütün 
polislerin uyu şuk birtakım ahmaklar olduklarını sanıyor .olmalıydı . Belki Dan 
Eamons habere aldırmayacaktı. Ama Henry Payton? Her halde Alan'ın, Henry 
Gamache'ın katiline çabucak kayıtsızca bir göz attı ktan sonra tavuk yemeye 
gitti ğine pek inanmayacaktı. Stark'ın bebe ği .45'li ğin namlusuyla gıdıklamasını 
seyrederken, böyle olmasını istiyor muyum, diye ken di kendine sordu. Yoksa 
istemiyor muyum? Cevabı bilmiyordu. 
Stark'a, « Şimdi ne olacak?» dedi. 
Katil derin bir nefes alarak büyük bir zevkle güne şin aydınlattı ğı koruya baktı. 
«Bethie'ye soralım bakalım, bize yiyecek bir şeyler hazırlayabilir mi? Ben 
acıktım. Kırlar arasında ya şamak harika de ğil mi, şerif? Kahretsin!» 
«Pekâlâ.» Alan mutfa ğa gitmek için döndü. Stark onu tek eliyle yakaladı.  « Şu 
arabanın arızalandı ğıyla ilgili laflar. Onların özel bir anlamları yokt u de ğil 
mi?» 
Alan, «Hayır,» dedi. «Geçen yıl devriye arabaları k arbüratör yüzünden 
arızalandı.» 
Stark o ölü gözleriyle Alan'a baktı. «Bu sözlerinin  do ğru oldu ğunu umarım.» Koyu 
bir iltihap göz pınarlarından a şağıya do ğru akıyordu. «Kurnazca bir oyuna 
kalkı ştı ğın için çocuklardan birini yaralamak zorunda kalırs am üzülürüm. Thad 
seni hizaya sokmak için ikizlerden birinin beynini uçurdu ğumu anlarsa pek de iyi 
çalı şamaz.» Gülerek namluyu William'ın koltukaltına daya dı. Bebek bir kahkaha 
atarak kımıldandı. «Sıcacık bir kedi yavrusu kadar sevimli. Öyle de ğil mi?» 
Alan'ın bo ğazına sanki tüyden olu şmuş iri, kuru bir top tıkanmı ştı. Yutkundu. 
«Bu yaptı ğın sinirlerimi bozuyor, ahbap.» 
Stark gülümsedi. «Sinirlerinin bozuk olması daha iy i. Ben insanın yanındayken 
sinirlerinin bozulaca ğı tipte bir adamım. Haydi, yemek yiyelim, Şerif Alan. 
Bebek galiba kız karde şini özlemeye ba şladı.» 
Liz, Stark için mikro-dalga fırınında çorba ısıttı.  Önce ona dondurulmu ş yemek 
teklif etti ama adam gülümseyerek, «Hayır,» der gib i ba şını salladı. Sonra da 
elini a ğzına sokarak bir di şini çıkardı. Di ş i ğrenç bir kolaylıkla çıkıvermi şti. 
Di şi çöp tenekesine atarken Liz ba şını çevirdi. Dudaklarını birbirine bastırmı ş, 
hatları gerilen yüzü tiksinti dolu bir maskeye dönü şmüştü.' 
Stark sakin sakin, «Endi şelenme,» dedi. «Çok geçmeden bütün di şlerim iyile şecek. 
Zaten çok geçmeden her şey düzelecek. Seninki neredeyse gelecek.» 
Thad on dakika sonra Rawlie'nin VW'iyle geldi ğinde, Stark hâlâ çorba içiyordu. 
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Beaumont'ların yazlık evi 5 numaralı karayolundan b ir buçuk kilometre 
uzaklıktaydı. Ama Thad daha bu yolun ba şlarında arabayı durdurdu. Gözleri 
yerlerinden u ğramı ştı. Gördüklerine inanamıyordu. 
Etraf serçe doluydu. 
Kuşlar bütün a ğaçların dallarını, her kayayı, her açıklık yeri kap lamı şlardı. 
Sanki Maine Eyaletinin bu bölgesinde toprakların tü yleri çıkmı ştı. Thad'ın 
önündeki yol kaybolmu ştu. Tümüyle kaybolmu ştu. 
Yıllardan beri kimse böyle sürüyle ku ş görmedi, diye dü şündü. Geçen yüzyılın 
sonlarında göçmen güvercinlerin öldürülmelerinden b eri. Ama belki de o sırada bu 
kadar ku ş yoktu. Daphne du Maurier'in o ünlü öykülerinin bir  sahnesine benziyor. 
Bir serçe arabanın burnuna konarak sanki ona baktı.  Thad küçük ku şun siyah 
gözlerinde korkutucu, duygusuz bir merak oldu ğunu sezdi. 
Acaba bu sürü nereye kadar gidiyor, diye kendi kend ine sordu. Eve kadar mı? E ğer 
öyleyse George ku şları görmü ş demektir... i şte o zaman kıyamet kopar. E ğer hâlâ 
kopmadıysa. Ku ş sürüsünün oraya kadar uzanmadı ğını dü şünelim. Eve nasıl 
gidece ğim? Yolu kaplamı şlar. Hayır. Sanki yeni bir yol olu şturmu şlar. 
Ama tabii Thad sorunun çözümünü biliyordu. Eve ula şmak Đsterse ku şların 
üzerinden geçmek zorunda kalacaktı. 
Kafası sanki inledi. Hayır. Olmaz. Bunu yapamazsın.  Sonra, «Ama yapaca ğım,» diye 
söylendi. «Yapaca ğım, çünkü ba şka çarem yok.» Hafifçe gülümsedi. Yüzünde yo ğun, 
yarı delice bir dikkat ifadesi belirdi. O anda gari p bir biçimde George Stark'a 
benziyordu. Arabayı hareket ettirerek usulca bir şarkı mırıldanmaya ba şladı. 
Taşıtın burnundaki serçe uçtu. Thad solu ğunu tutarak di ğerlerinin de 
havalanmasını bekledi. Ama öyle olmadı. VW'nin iler isinde yolun yüzeyi kıvrılıp 
bükülmeye, hareket etmeye ba şladı. Serçeler... hiç olmazsa bir bölümü geriliyor,  
böylece yolda iki çizgi olu şuyordu. Bu çizgilerin arası tam VW'nin 
tekerleklerininkine e şitti. 
Thad, «Tanrım...» diye fısıldadı. 
Sonra birdenbire kendini ku şların arasında buldu. Tanıdı ğı dünyadan yabancı bir 
âleme girmi şti. Orada sadece ya şayanlarla ölülerin ülkelerinin arasındaki sınırı 
koruyan bu nöbetçiler vardı. 
Thad ku şların açtıkları çifte çizginin üzerinden a ğır a ğır ilerlerken, ben şimdi 
bu sınırdayım, diye dü şündü. Şimdi ya şayan ölüler ülkesindeyim. Tanrı yardımcım 
olsun. VW'nin altı tekerlek izlerinin arasına topla nmış olan serçelerin 
üzerinden geçiyordu. Ama Thad onları öldürmüyor olm alıydı. Hiç olmazsa dikiz 
aynasından baktı ğı zaman hiç ölü ku ş görmüyordu. Ancak serçelerin kokusunu 
duymaktaydı. O hafif, kötü kokuyu. Şimdi aracın tavanından hafif takırtılar 
geliyordu. Galiba oraya da serçeler konmu ştu. Di ğer ku şlarla ba ğlantı kurmu ş 
,onlara yol gösteriyor, ne zaman yanlara çekilmeler i gerekti ğini haber 
veriyorlardı. 
Thad Göl Yolundaki ilk tepeye eri şerek a şağıya, «serçeler vadisine baktı. Etraf 
serçe doluydu. Her cismi kaplamı ş, her a ğaca ü şüşmüşlerdi. Kar şısındaki 
kâbuslardan fırlamı ş bir ku şlar dünyasıydı. Bayılmak üzere oldu ğunu hissederek 
yana ğına öfkeyle bir tokat indirdi. Ku şlardan olu şan örtü dalgalandı. 
Aşağıya inemem. Đmkânsız... 
Đnmen gerekiyor. Sen bilensin. Sen getirensin. Sen s ahipsin. 
Zaten gidebilece ği ba şka bir yer yar mıydı? Rawlie'nin sözlerini dü şündü. «Çok 
dikkatli ol, Thaddeus. Hiçbir insan ölümden sonraki  ya şamın yaratıklarını 
kontrol edemez. En azından uzun süre edemez.» 
Thad kendi kendine, geri geri gitsem, dedi. 5 numar alı karayoluna dönsem. Ku şlar 
önümde yol açtılar... Ama onların arkamda da yol aç acaklarını sanmıyorum. 
Fikrimi de ği ştirirsem Olacakları dü şünmek bile istemiyorum. 
Usul usul yoku ştan inmeye ba şladı. Ku şlar önünde yine yo* açtılar. 
Sonraları yolculu ğun geri kalan bölümünü hatırlayamadı. Sadece tekrar  tekrar, 
«Tanrı a şkına, onlar sadece SERÇE,» dedi ğini anımsıyordu. «Kaplan, timsah ya da 
pirana balıkları de ğil... sadece SERÇE.» 
Göl Yolundaki keskin virajı alırken yandaki açıklı ğın da serçelerle kaplanmı ş 
oldu ğunu gördü. Kaç tane bunlar? Kaç milyon? Yoksa milya r mı demem gerekiyor? 
Önünden geçti ği evler de ku ş doluydu. Alan Pangborn'un William'ların bahçe 
yoluna bıraktı ğı arabayı farketmedi bile. Orada sadece kanatlı bir  tümsek vardı. 
Yazlık eve dört yüz metre kala ku ş sürüleri sona erdi. Thad ilerledi, sonra da 



adsızın arabayı durdurdu. Kapıyı açıp yere kustu. Đnleyerek alnında belirmi ş 
olan terleri koluyla sildi. Đleride iki yanda korular uzanıyordu. Solda mavi göl  
ı şıldıyordu. 
Geriye baktı; kara, sessiz ve bekleyen o dünyayı gö rdü. Psiko-pompalar, diye 
düşündü. Ba şarısızlı ğa u ğrarsam Tanrı yardımcım olsun. George o ku şların 
kontrolünü ele geçirmenin yolunu bulursa Tanrı hepi mizin yardımcısı olsun. 
Kapıyı çarparak kapattı ve gözlerini yumdu. 
Kendini topla, Thad. Bütün bunlara son anda her şeyi beraat etmek için 
katlanmadın. Kendine gel. Serçeleri de unut. 
Kafasında bir yer, unutamam, diye inledi. Deh şete kapılmı ş, sarsılmı ştı. 
Delili ğin e şi ğinde yalpalıyordu. Yapamam! Yapamam! 
Ama yapabilirdi. Yapacaktı. 
Serçeler bekliyorlardı. O da bekleyecekti. Uygun an  gelene kadar bekleyecekti. 
Bu i şi kendisi için de ğilse bile Liz'le ikizler için yapacaktı. 
Bunun bir öykü oldu ğunu dü şün. Yazmakta oldu ğun bir öykü. Đçinde ku şların 
olmadı ğı bir şey. 
Thad, «Pekâlâ,» diye mırıldandı. «Pekâlâ. Deneyece ğim.» 
Arabayı yeniden sürdü. Yine usulca bir şarkı mırıldanıyordu. 
Thad, VW'ni durdurarak küçük arabadan a ğır a ğır indi. Gerindi. George Stark 
kapıdan çıktı. Bu kez Wendy'i kuca ğına almı ştı. Veranda da durup Thad'a baktı. 
Ve o da gerindi. Alan'ın yanında duran Liz'in içind en haykırmak geldi. Dünyada 
en çok iki adama bakmamak istiyor ama yapamıyordu. Onları seyretmek, aynanın 
önünde gerinme egsersizleri yapan bir adama bakmaya  benzemekteydi. 
Thad'la Stark aslında birbirlerine hiç benzemiyorla rdı. Stark'ın etleri gitgide 
artan bir hızla çürümeseydi bile bu böyleydi. Thad ince ve esmerimsiydi. Stark 
ise geni ş omuzlu ve sarı şın. Ama yine de birbirlerinin aynadaki görüntülerin e 
benziyorlardı. Bu benzerlik, buna kar şı, çıkan deh şet dolu gözler bir dayanak 
bulamadı ğı için daha da korkunçla şıyordu. Gerinirken ayaklarını çaprazlama 
koymaları, parmaklarını kalçalarının hizasında açma ları. Gözlerin etrafındaki 
sık çizgiler. 
Đki adam da aynı anda gev şediler. 
«Merhaba, Thad.» Stark adeta utangaç bir tavırla ko nuş muştu. 
Thad ifadesiz bir sesle, «Merhaba, George,» dedi. « Aile? 
«Çok iyiler. Sa ğol. Demek bunu yapacaksın? Hazır mısın?» 
«Evet.» 
Geride bir a ğaç dalı çatırdadı. Stark hemen o tarafa baktı. «O d a neydi?» 
Thad, «Bir a ğacın dalı,» diye cevap verdi. «Dört yıl kadar önce tayfun çıktı, 
George. Ölü dallar hâlâ kopuyor. Bunu sen de biliyo rsun.» 
Stark ba şını salladı. «Nasılsın, ahbap?» 
«Đyiyim.» 
«Biraz yorgun gibisin.» Stark bakı şlarını Thad'ın yüzünde dola ştırdı. Thad onun, 
kafasındaki dü şünceleri anlamaya çalı ştı ğını sezdi. 
«Sen de pek iyiye benzemiyorsun.» 
Stark güldü ama ne şesizce. «Herhalde...» . 
Thad sordu. «Onlara, ili şmedin de ğil mi? Đstedi ğini yapar sam onlara bir zarar 
vermeyeceksin.» 
«Evet.» 
«Bana söz ver.» 
Stark, «Tamam,» dedi. «Söz veriyorum. Güneyli bir a damın sözü bu. Onlar bo ş yere 
yemin etmezler.» Đnsanı deh şete dü şüren sade bir vekarla konu şuyordu. Đki adam 
akşam güne şinde birbirlerine baktılar. 
Thad kısa bir sessizlikten sonra, «Pekâlâ,» diye mı rıldandı. Sonra da kendi 
kendine, bilmiyor, dedi. Gerçekten bilmiyor. Serçel er... Onları hâlâ 
farkedemiyor. Bu benim sırrım. Sonra da ekledi. «Ha ydi, çalı şmaya ba şlayalım.» 
Đkisi kapıda dururlarken Liz, Alan'a kanepenin altın da bıçak oldu ğunu 
söyleyebilirdim, diye dü şündü. Bu fırsatı kaçırdım. Yoksa kaçırmadım mı? Şerife 
doğru döndü. 
Aynı anda Thad seslendi. «Liz?» 
Sesi sertti. Pek yapmadı ğı bir biçimde, emir verircesine konu şmuştu. Sanki onun 
neye kalkı şaca ğını biliyor ve... yapmamasını istiyordu. Ama bu imk ânsızdı tabii. 
Öyle de ğil mi? Liz bunun cevabını bilmiyordu. Zaten hiçbir şeyi bilmiyordu 



artık. Kocasına baktı. Stark'ın bebe ği Thad'a verdi ğini gördü. Thad, Wendy'i 
göğsüne bastırdı. Çocuk da kollarını babasının boynuna  doladı. Stark'ın boynuna 
da doladı ğı gibi. 
Liz'in kafası, şimdi! diye haykırdı. Ona şimdi söyle! Ona kaçmasını söyle! Şu 
anda ikizler bizde! 
Tabii Stark'ın tabancası vardı ve Liz bir kur şundan daha hızlı ko şamayacaklarını 
biliyordu. Ayrıca Thad'ı çok iyi tanıyordu. Kocası kendi aya ğına takılıp 
düşebilirdi. Şimdi Thad ona iyice yakla şmıştı. Liz kocasının bakı şlarındaki 
mesajı anlayamadı ğını dü şünecek, böylece kendi kendini kandıracak halde de ğildi. 
Thad bakı şlarıyla ona, sen karı şma, Liz, diyordu. Bu benim oyunum. Sonra di ğer 
koluyla karısına sarıldı. Böylece bütün aile beceri ksizce ama sevgiyle 
kucakla şmış oldu. 
Thad karısının so ğuk dudaklarını öptü. «Liz... Liz, Liz, çok üzgünüm.  Bu olanlar 
yüzünden o kadar üzgünüm ki. Böyle bir şey olmasını istemedim. Bilmiyorum. Bunun 
zararsız bir şaka oldu ğunu sanıyordum.» 
Liz kocasına sıkıca sarılarak onu öptü. Thad'ın dud aklarının onunkileri 
ısıtmasını sa ğladı. «Üzülme. Her şey düzelecek, de ğil mi, Thad?» 
«Evet.» Kocası Liz'in gözlerinin içine bakabilmek i çin biraz geriledi. 
«Düzelecek.» Sonra, «Merhaba, Alan,» diyerek hafifç e gülümsedi. «Herhangi bir 
konuda fikrini de ği ştirdin mi?» 
«Evet. Birkaç açıdan de ği ştirdim. Bugün eski bir arkada şımla konu ştum, Thad.» 
Şerif, Stark'a bir göz attı. «Senin de arkada şın.» 
Stark ka şlarının kalıntılarını kaldırdı. «Thad'la ortak dost larımız oldu ğunu 
sanmıyordum. Şerif Alan.» 
Alan, «Ah, onunla çok sıkı fıkıydınız Stark,» dedi.  «Hatta bir keresinde seni 
öldürdü de.» 
«Sen neden söz ediyorsun?» Thad'ın sesi sertle şmişti. 
«Konuştu ğum Dr. Pritchard'dı. Đkinizi de çok iyi hatırlıyor. Anlayaca ğın, 
ola ğanüstü bir ameliyatmı ş bu. Kafandan onu çıkarıp almı ş.» Alan ba şıyla Stark'ı 
i şaret etti. 
Liz, «Neden söz ediyorsun?» diye sordu. Son kelimey i söylerken sesi çatalla ştı. 
Alan onlara Pritchard'ın anlattıklarını tekrarladı. .. Ama son anda serçelerin 
hastaneye pike yaptıklarını açıklamaktan vazgeçti. Thad ku şlardan hiç söz 
etmedi ği için böyle yaptı... Ve Thad oraya gelebilmek için  Williams'ların evinin 
önünden geçmi şti. Şimdi ortada iki ihtimal vardı: Ya Thad geldi ği sırada ku şlar 
çoktan gitmi şlerdi... Ya da Stark'ın serçelerin geldi ğini bilmesini istemiyordu 
Thad. 
Alan dikkatle Thad'a bakarak, kafasından bir şeyler geçiriyor, diye dü şündü. Bir 
planı var. Tanrıdan iyi bir şey olmasını dilerim. 
Alan'ın sözleri sona erdi ği zaman Liz sersemlemi şti. Thad ba şını sallıyordu. 
Şerifin şiddetli bir tepki gösterece ğini sandı ğı Stark ise pek etkilenmemi ş 
gibiydi. Alan adamın mahvolmu ş suratında sadece alaylı bir ifade oldu ğunu 
farketti. 
Thad, «Bu birçok şeyi açıklıyor,» dedi. «Sa ğol, Alan.» 
Liz, «Kahretsin!» diye ba ğırdı. «Hiçbir şeyi açıklamıyor!» Sesi o kadar 
tizle şmişti ki ikizler hıçkırmaya ba şladılar. 
Thad, George Stark'a baktı. «Sen bir hayaletsin. Ac ayip bir hayalet. Biz de 
burada durmu ş bir hayalete bakıyoruz. Ne şaşılacak bir şey, öyle de ğil mi? Bu 
sadece psi şik bir olay de ğil, lanet olasıca bir epik!» 
Stark rahat bir tavırla, «Bence bunun önemi yok,» d edi. «Onlara William 
Burroughs hikâyesini anlat, Thad. Onu çok iyi hatır lıyorum. O sırada içerideydim 
tabii... ama dinliyordum.» 
Liz'le Alan, Thad'a soru sorarmı ş gibi baktılar. «Onun neden söz etti ğini 
biliyor musun?» diye sordu, Liz. 
Thad, «Tabii biliyorum,» dedi. « Đke'la Mike aynı biçimde dü şünüyorlar.» 
Stark ba şını arkaya atarak güldü. «Harika, ahbap! Haaarika!»  
«1981'de Burroughs'la bir açık oturuma katıldım... Belki de 'biz katıldık' demem 
daha do ğru olacak. New York'ta Yeni Okulda oldu açık oturum . Çocuklardan biri 
Burroughs'a, 'Ölümden sonra hayat oldu ğuna inanıyor musunuz?' diye sordu. O da, 
' Đnanıyorum,» dedi. ' Đşte şimdi ya şadı ğımız da bu.'» 



Stark, «O adam çok zekî,» dedi, gülümseyerek. «Taba ncayla do ğru dürüst ate ş 
edemiyor ama zeki. Şimdi... anlıyor musunuz? Bu durumun önemsiz oldu ğunu 
kavrayabiliyor musunuz?» 
Alan, Thad'ı dikkatle inceleyerek, ama önemli bu, d iye dü şündü. Hem de çok 
önemli. Böyle oldu ğu Thad'ın yüzünden anla şılıyor, Stark'ın farkında olmadı ğı o 
serçeler de öyle... Thad' in bilgisinin onun sandı ğından daha da tehlikeli 
oldu ğunu seziyordu. Ama belki de ellerinde bundan ba şka bir silah yoktu. 
Stark, «Bu kadar gevezelik yeti şir, Thad,» dedi. 
Yazar ba şını salladı. «Öyle. Gerçekten yeti şir.» Liz'le Alan'a baktı. « Đkinizin 
de... şey... gereksiz bir şey yapmanızı istemiyorum. Ben Stark'ın iste ğini 
yerine getirece ğim.» 
«Thad! Olmaz! Yapamazsın!» 
«Hi şş...» Kocası parma ğını duda ğına götürdü. «Yapabilirim. Ve yapaca ğım. Oyun 
yok, hile de. Stark'ı kâ ğıttaki kelimeler yarattı. Ve şimdi onu ancak kâ ğıt 
üzerindeki kelimeler gönderebilir.» Stark'a bir göz  attı. «Bu planın ba şarılı 
olaca ğını bildi ğini mi sanıyorsun? Bilmiyor. Sadece umut ediyor.» 
Stark, «Do ğru,» dedi. « Đnsanın gö ğsünde sonsuz bir umut kayna ğı vardır.» Bir 
kahkaha attı. Çılgınca bir sesti bu. Alan, Stark'ın  uçurumun kenarında öne 
arkaya sallandı ğını anladı. 
Aynı anda gözucuyla ani bir hareketin farkına vardı . Ba şını biraz çevirdi. Bir 
serçenin oturma odasının batı duyarını olu şturan büyük camın önündeki verandanın 
parmaklı ğına kondu ğunu gördü. Ona bir ikinci, sonra da üçüncü ku ş katıldı. Alan, 
Thad'a döndü. Onun gözlerini hafifçe oynattı ğını farketti. O da serçeleri görmü ş 
müydü? Alan gördü ğünü sanıyordu. Kendi kendine, demek yanılmamı şım, dedi. Thad 
bu durumu biliyor... Ama Stark'ın ö ğrenmesini de istemiyor. 
Thad, « Đkimiz biraz yazı yazacak sonra da vedala şaca ğız.» diye açıkladı. 
Bakı şları Stark'ın çürümü ş suratına kaydı. «Yapaca ğımız im, öyle de ğil mi, 
George?» 
«Đyi bildin, ahbap.» 
Thad karısına döndü. «Onun için şimdi bana söyle, Liz. Sakladı ğın bir şey var 
mı? Kafanda bir şey tasarladın mı? Bir plan yaptın mı?» 
Liz çaresizce kocasının gözlerinin içine baktı. Böy lece ona, «Bu sözlerinde 
ciddi de ğilsin sanırım,» diyordu. «Bu bir oyun. Öyle de ğil mi, Thad? Onu 
oyalamak, şüphelerini gidermek için bir oyun?» 
Yazar da gri gözleriyle, «Hayır,» diye cevap verdi.  «Sözlerimde çok ciddiyim. 
Đstedi ğim de bu.» Gözlerinde ba şka bir şey daha yok muydu? Çok derinlerde gizli 
oldu ğu için sadece karısının görebildi ği bir şey. Onun icabına bakaca ğım, 
bebeğim. Bunu nasıl yapaca ğımı biliyorum. Bu i şi ba şaraca ğım.» 
Liz de sessizce, «Ah, Thad,» diye cevap verdi. «Yan ılmadı ğını umarım.» Sonra da 
gözleri kocasının yüzünde, açıkladı. «Kanepenin alt ında bir bıçak var... Onu 
Alan'la... o ön holde telefon ederlerken mutfaktan aldım.» 
Alan neredeyse avaz avaz haykırıyordu. «Liz! Tanrım !» Bebekler irkildiler. 
Şerifin sesi aslında istedi ği kadar endi şeli çıkmamı ştı. Bu i şi ancak Thad'ın 
halledebilece ğini anlamı ştı. 
Liz dönüp Stark'a baktı. Katilin yüzünde kadının ne fret etti ği gülümseme 
belirmi şti. 
Thad, «Ben ne yaptı ğımı biliyorum,» dedi. «Bana güven, Alan Liz bıça ğı al ve 
verandadan at.» 
Alan, benim de burada rol yapmam gerekiyor, diye dü şündü. Küçük bir rol bu. Ama 
üniversitedeki tiyatro derslerinde ö ğretmenin ne dedi ğini unutma! «Küçük rol 
değil, sadece küçük oyuncular vardır.» Sonra inanamıyo rmuş gibi Thad'a sordu. 
«Onun çıkıp gitmemize izin verece ğini mi sanıyorsun? Kuzu kuzu buradan 
uzakla şaca ğını? Sen çıldırmı şsın, be adam!» 
«Evet, çıldırdım.» Thad güldü. Bu kahkaha korkunç b ir biçimde Stark'ınkine 
benziyordu. Yok olmanın e şi ğinde dans eden bir adamın gülü şüydü bu. «O var ve 
benden çıktı. Öyle de ğil mi? Üçüncü sınıf bir Zeus'un alnından çıkan adi bir cin 
gibi. Ama ne olması gerekti ğini biliyorum.» Dönerek ilk kez Alan'a dikkatle, 
ciddi ciddi baktı. A ğır a ğır, sözcüklere basa basa tekrarladı. «Ne olması 
gerekti ğini biliyorum. Haydi, Liz.» 
Alan öfkelenmi ş gibi kaba bir ses çıkararak arkasını onlara döndü.  Sanki 
hepsiyle ili şkisini kesiyordu. 



Liz, rüyada gibi oturma odasına giderek kanepenin a ltından bıça ğı aldı. 
Stark, «Dikkatli ol,» dedi. Çok ciddi ve tetikteydi . «Çocukların 
konu şabilselerdi onlar da sana aynı şeyi söylerlerdi.» 
Liz ba şını çevirerek yüzüne dü şen saçlarını itti. Stark'ın tabancayla Thad ve 
William'a ni şan almı ş oldu ğunu gördü. 
Titrek bir sesle, «Dikkatli davranıyorum,» diye ada mı azarladı. Neredeyse 
ağlayacaktı. Camı yana kaydırarak balkona çıktı. Şimdi oradaki parmaklıkta altı 
serçe vardı. Kadın yakla şırken üçer üçer yana çekildiler ama uçmadılar. 
Alan kadının bir an durup serçelere baktı ğını gördü. Thad'a bir göz attı. 
Endi şeyle karısına bakıyordu. Stark da dikkatle kadını i zliyordu ama suratında 
hayret ya da ku şku yoktu. Alan Pangborn'un kafasında birdenbire çıl gınca bir 
düşünce belirip kayboldu. Stark serçeleri göremiyor! A partmanın duvarlarına ne 
yazdı ğını hatırlamıyor! Şimdi de ku şların farkında de ğil! Orada olduklarını 
bilmiyor bile! 
Alan birden Stark'ın kendisine baktı ğını farketti. O çürümü ş gözleriyle onu 
inceliyordu. «Bana neden bakıyorsun?» diye sordu. 
Alan, «Gerçek çirkinli ğin nasıl bir şey oldu ğunu hatırlamak istiyorum,» dedi. 
«Đleride bir gün torunlarıma bunu anlatmak isteyebili rim.» 
Stark, «O kopasıca dilini tutmazsan,» diye homurdan dı. «Torunlarını dü şünüp 
endi şelenmene gerek kalmaz. Hiç kalmaz. Gözlerini bana d ikmekten vazgeç, Şerif 
Alan. Hiç de akıllıca bir davranı ş de ğil.» 
Liz bıça ğı balkon parmaklı ğının üzerinden attı. Yedi metre a şağıdaki çalıların 
arasına dü ştü ğünü i şitti ği zaman da a ğlamaya ba şladı. 
Stark, «Hepimiz yukarı çıkalım,» dedi. «Thad'ın çal ı şma odası orada. Sanırım 
yazı makinesini kullanmak isteyeceksin, ahbap.» 
Thad, «Bu roman için kullanmayaca ğım,» diye cevap verdi. «Bunu sen de 
biliyorsun.» 
Stark gülümserken çatlak dudakları aralandı. «Öyle mi?» 
Thad gö ğüs cebine dizdi ği kalemleri i şaret etti. «Alexis Machine ve Jack 
Rangely'le ba ğlantı kurmak istedi ğim zaman bunları kullanırım.» 
Stark gülünç denilecek bir biçimde sevindi. «Evet. Öyle ya. Galiba bu kez ba şka 
türlü davranmak istedi ğini dü şündüm.» 
«Hayır. Arada bir fark olmayacak, George.» 
Stark, «Ben de kendi kalemlerimi getirdim,» diye aç ıkladı. «Hem de üç kutu. 
Şerif Alan neden uslu bir çocuk gibi arabama ko şup onları getirmiyorsun? 
Kalemler torpido gözünde. Geri kalanlar bebek bakıc ılı ğı yaparlar.» Thad'a 
bakarak çılgın gibi güldü. Sonra da ba şını salladı. «Seni köpek seni!» 
«Öyle, George.» Thad hafifçe gülümsedi. «Ben bir kö peğim. Sen de öyle. Ve kimse 
yaşlı köpeklere yeni numaralar ö ğretemez.» 
«Bu i şi yapmayı çok istiyorsun, de ğil mi, ahbap? Ne dersen de, bir yanın i şe 
başlamak için sabırsızlanıyor! Bunu gözlerinden okuyor um.» 
Thad kısaca, «Evet,» dedi. Alan onun do ğruyu söyledi ğini dü şündü. 
Stark, «Alexis Machine,» diye mırıldandı. Gözleri ı şıl ısıldı. 
«Öyle.» Thad'ın gözlen de parlamaya ba şlamı ştı. «'Ben burada durmu ş seyrederken 
onu do ğrayıver.'» 
Stark, « Đyi anlamı şsın!» diye ba ğırarak gülmeye ba şladı. «'Kanın aktı ğını görmek 
istiyorum. Bunu bana ikinci kez söyletme.'» 
Şimdi ikisi de gülüyorlardı. 
Liz bir Thad'a baktı, bir Stark'a. Sonra tekrar koc asına döndü. Yüzü bembeyaz 
kesildi. Çünkü artık onları birbirlerinden ayırt ed emiyordu. 
Uçurumun kenarına daha da yakla şmıştı sanki. 
Alan kalemleri almaya gitti. Arabanın içindeki o kö tü, kara koku biraz ba şını 
döndürdü. Tıpkı ba şını birinin kloroform döktü ğü tavanarasındaki bir odanın 
kapısından içeriye uzatmaya benziyordu. E ğer rüyaların kokusu böyleyse, diye 
düşündü. Ben bir daha rüya görmek istemem. 
Elinde kalem kutularıyla bir an arabanın yanında du rup garaja giden yola baktı. 
Serçeler gelmi şlerdi. 
Yol ku şlardan olu şan halının altında kaybolmaya ba şlıyordu. Şerif öyle bakarken 
başka serçeler de geldi. Ve koru da ku ş doluydu. Serçeler yere konarak korkunç 
bir sessizlik içerisinde Alan'a baktılar. 



Şerif, onlar seni almaya geliyorlar, George, diye dü şünerek eve do ğru gitti. 
Sonra aklına pek korkunç bir şey geldi ği için durakladı. Yoksa serçeler bizim 
için mi geliyorlar? 
Uzun bir an geriye, ku şlara baktı. Ama serçeler sırlarını açıklamadılar. O  da 
içeri girdi. 
Stark, «Yukarı,» diye emretti. «Önce sen çık. Şerif Alan. Misafir yatak odasının 
dibine do ğru git. Oradaki duvarın önünde camlı bir dolap var.  Đçine resimler, 
camdan yapılmı ş kâ ğıt a ğırlıkları ve ba şka küçük hatıra e şyalar konmu ş. Dolabın 
soluna bastırdı ğın zaman bir eksen üzerinde dönüyor. Thad'ın çalı şma odası onun 
gerisinde.» 
Alan, Thad'a baktı. Yazar, «Evet,» der gibi ba şını salladı. 
Şerif, «Burayı çok iyi biliyorsun,» diye söylendi. « Oysa buraya hiç 
gelmemi şsin.» 
Stark ciddi ciddi, «Ama geldim,» dedi. «Rüyalarımda  sık sık geldim buraya.» 
Odanın penceresi yoktu. Thad karısına, «Göle bakan bir pencere olursa iki kelime 
yazar, sonra da iki saat kahrolasıca manzarayı seyr ederim,» demi şti. 
Stark, Thad'ın masasının ba şındaki koltu ğa oturdu. Thad da dı şarıdan getirdi ği 
portatif sandalyeye. Birinin kuca ğında Wendy vardı, di ğerininkindede William. 
Đkisinin arasındaki o garip benzerlik Liz'in midesin i bulandırdı. 
Thad, Liz'le kapıda duran Alan'a, «Ne kadar zamanım ız var?» diye sordu. 
«Yani biri şüphelenip burayı kontrola gelinceye kadar? Dürüst d avran ve mümkün 
oldu ğu kadar da kesin konu şmaya çalı ş.. Tek şansımızın bu oldu ğunu söyledi ğim 
zaman bana inanmalısın.» 
Liz deli gibi ba ğırdı. «Thad! Ona bir bak! Ona neler oldu ğunu göremiyor musun? O 
sadece kitap yazabilmek için yardım istemiyor! Haya tını da çalmak niyetinde! 
Bunu göremiyor musun?» 
Thad, «Hi şş,» dedi. «Onun ne istedi ğini biliyorum. Hatta daha ba şlangıçta bunu 
anlamı ştım sanırım. Ben ne yaptı ğımı biliyorum. Ne kadar zamanımız var, Alan?» 
Şerif dikkatle dü şündü. «Belki karim telefon ederek ne oldu ğumu soruncaya kadar 
bir sorun çıkmaz. O bir polis e şi. Uzun yıllardan beri. Uzun saatlere ve garip 
gecelere alı şık.» Bu sözleri söylemek ho şuna gitmiyordu ama Thad bakı şlarıyla 
onu zorluyordu. 
Stark ise sanki onları dinlemiyordu. Kâ ğıtların uçmalarını engellemek için 
kullanılan arduvazdan yapılmı ş bir küreyi masadan almı ş onunla oynuyordu. 
«Bence en a şağı dört saatimiz var, Thad.» Sonra Alan istemeye ist emeye ekledi. 
«Belki de sabaha kadar. Andy Chutterbuck'ı yerime g eçirdim. Ama Clut fazla zeki 
değildir. Endi şelense endi şelense Harrison endi şelenir. Ya da Oxford'da Eyalet 
Polisi Merkezindeki bir tanıdık. Henry Payton adınd a biri.» 
Thad, Stark'a baktı. «Bu süre yeterli mi?» 
Stark'ın çürümü ş çukurlarındaki mücevherlere benzeyen gözleri bulan ıkla şmıştı. 
Sargılı eliyle dalgın dalgın kâ ğıt a ğırlı ğıyla oynuyordu. Sonra yerine bırakarak 
Thad'a gülümsedi. «Sen ne dersin? Bu konuda senin d e benim kadar bilgin var.» 
Thad, ikimiz de neden söz etti ğimizi biliyoruz, diye dü şündü. Ama ikimiz de bunu 
kelimelerle açıklayamayız. Aslında burada yapaca ğımız yazı yazmak de ğil. Yazmak 
sadece bir tören. Biz aslında gücün el de ği ştirmesinden söz ediyoruz. Daha 
doğrusu bir takastan. Liz'le ikizlerin hayatlarına kar şılık... ne? Kesin olarak 
ne? 
Ama tabii Thad bu sorunun cevabını biliyordu. Stark 'ın istedi ği onun gözüydü. 
Hayır, istemiyor, hak iddia ediyordu. O garip üçünc ü göz beyninde gömülü oldu ğu 
için sadece içeriye bakabiliyordu. Thad tüylerini d iken diken eden o duyguyu 
hissetti yine ve bununla sava şmaya çalı ştı. Usulca gözetleme, George. Sende ate ş 
gücü var. Bendeyse tüyleri karı şmış bir sürü ku ş. Onun için haksızca gözetleme 
yok. Sonra, «Bu süre yeterli sanırım,» dedi. «Öyle olup olmadı ğını biri geldi ği 
zaman anlarız. Öyle de ğil mi?» 
«Evet.» 
«Bir tahterevalli gibi bir şey bu. Bir ucu havaya kalktı ğı zaman... di ğeri 
aşağıya iniyor.» 
«Thad, neyi gizliyorsun? Benden sakladı ğın nedir?» 
Odada bir an elektrikli bir sessizlik oldu. 
Thad, «Ben de sana aynı soruyu sorabilirim,» dedi. 



Stark a ğır a ğır, «Hayır,» diye cevap verdi. «Ben bütün kartlarım ı masaya açtım. 
Söyle, Thad.» Çürümü ş so ğuk eliyle onun bile ğini kavradı. Eli çelik bir kelepçe 
kadar güçlü ve amansızdı. «Sakladı ğın nedir?» 
Thad kendini zorlayarak ba şını döndürdü ve Stark'ın gözlerine baktı. Bir anda 
tüyleri diken diken oldu. «Bu romanı yazmak istiyor  musun, yoksa istemiyor 
musun?». 
Liz ilk kez o zaman Stark'ın suratındaki ifadenin d eği şti ğini gördü. Katilin 
yüzünde birdenbire bir kararsızlık belirdi. Ya kork u? Belki korku da vardı. Ama 
belki de yoktu. «Buraya seninle tatlı yemeye, gelme dim, Thad.» 
«O halde sorunu kendin cevapla.» Biri usulca inledi . Liz bunu yapanın kendisi 
oldu ğunu anladı sonra. 
Stark ba şını kaldırarak ona bir göz attı, sonra tekrar Thad' a döndü. «Bana 
numara yapma, Thad. Böyle bir şeye kalkı şmamalısın, ahbap.» 
Thad güldü. Kahkahası so ğuk ve çaresizceydi. Ama sesinde yine de ne şe vardı. 
Đşin en kötü yanı da buydu. Liz, Thad' • in kahkahası nda Stark'ın sesini duydu. 
Katil bebeklerle oynarken onun gözlerinde Thad'ı gö rdü ğü gibi. 
«Neden olmasın, George? Ben neyi kaybetmem gerekti ğini biliyorum. 'Bu kart da 
masaya açıldı. Şimdi... yazmak mı istiyorsun, yoksa konu şmak mı?» 
Stark bir an Thad'ı süzdü. Öfkeli yassı gözlerini o nun yüzüne dikmi şti. «Ah, 
boşver. Haydi ba şlayalım.» 
Thad güldü. «Evet, ba şlayalım.» 
Stark, Liz'e, «Sen polisle git,» dedi. «Artık bu i ş ikimizi ilgilendiriyor. 
Sonunda bu noktaya geldik.» 
Liz mırıldandı. «Bebekleri alayım.» 
Stark bir kahkaha attı. «Çok komiksin, Beth. Olmaz.  Bebekler benim sigortam. 
Öyle de ğil mi, Thad?» 
Kadın, «Ama...» diye ba şladı. 
Thad, «Merak etme,» dedi. «Bebeklere bir şey olmaz. Ben romanımıza ba şlarken 
George da çocuklarla ilgilenir. Đkizler ondan ho şlanıyorlar, farketmedin mi?» 
Liz nefret dolu bir sesle usulca, «Tabii farkettim, » diye cevap verdi. 
Stark, «Sadece çocukların burada, yanımızda oldukla rını unutma,» dedi Alan'a. 
«Bunu kafana sok, Şerif Alan. Yaratıcılık gücünü kullanmaya kalkı şma. Şirin bir 
oyuna kalkı şırsan her şey Jonestow'daki gibi olur. Hepimizin buradan ölüle rini 
çıkarırlar. Anladın mı?» 
Alan, «Anladım,» diyerek ba şını salladı. 
«Kapıyı da dı şarıdan kapat.» Stark, Thad'a döndü. «Zamanı geldi.»  
Thad, «Öyle,» deyip bir kalem aldı. Liz'le Alan'a d öndü. Şimdi Thad Beaumont'un 
yüzünden George Stark'ın gözleri onlara bakıyordu. «Haydi! Gidin artık.» 
Aşağıya inerlerken Liz merdivenin ortasında durdu. Alan  az kalsın ona 
çarpıyordu. Kadın oturma odasının dibindeki camdan dı şarıya bakıyordu. 
Dünya artık sadece serçelerden olu şuyordu sanki. Balkonu kaplamı şlardı. 
Sönükle şen ı şıkta göle inen yamacın da ku şlarla kaplı oldu ğu görülüyordu. 
Gökyüzü, batıdan Beaumont'ların yazlık evlerine do ğru uçan serçeler yüzünden 
kapkara kesilmi şti. 
Liz, «Ah, Tanrım...» diye fısıldadı. 
Alan onun kolunu tuttu. «Sus. O seni duymamalı.» 
«Ama ne...» 
Şerif kadının kolunu bırakmadan onu a şağıya indirdi. Mutfa ğa girdikleri zaman 
Liz'e Dr. Pritchard'ın açıklamasının geri kalan böl ümünü anlattı. 
Liz, «Bu ne anlama geliyor? diye fısıltıyla sordu. Rengi uçmu ş, yüzü kül rengine 
dönüşmüştü. «Alan, çok korkuyorum.» 
Şerif ona sarıldı. «Bilmiyorum. Ama ku şlar buraya Thad ya da George Stark onları 
çağırdı ğı için geldiler. Ama Thad'ın olanları bildi ğinden hemen hemen eminim. 
Çünkü kocan buraya gelirken herhalde ku şları gördü,., gördü ama onlardan söz 
etmedi.» 
«Alan, Thad eskisi gibi de ğil.» 
«Bunu biliyorum.» 
«Kocamın bir yanı Stark'ı seviyor. Bir yanı Stark'ı n... o kapkara ruhundan 
hoşlanıyor.» 
«Biliyorum.» 



Telefon masasının arkasındaki pencereye gittiler. B ahçe yolu, koru ve .22'li ğin 
durdu ğu kulübeci ğin etrafı serçe doluydu. Rawlie'nin VW'i ku şlardan 
gözükmüyordu. 
Ama George Stark'ın Toronado'suna bir tek serçe bil e konmamı ştı. Arabanın 
etrafında, sanki bu karantinaya alınmı ş gibi daire biçimi düzgün bir açıklık 
bırakılmı ştı. 
Bir ku ş hafif bir gürültüyle cama çarptı. Liz usulca ba ğırdı. Di ğer ku şlar 
huzursuzca kımıldandılar. Bir dalgalanma oldu. Sonr a serçeler yine hareketsiz 
kaldılar. 
Liz, «Ku şlar Thad'ın olsalar bile,» dedi. «Kocam onları Star k'a kar şı 
kullanmayabilir. Thad'ın bir yanı deli, Alan. Bir y anı her zaman deliydi onun. 
O... o bundan ho şlanıyor.» 
Alan bir şey söylemedi ama o da bunu biliyordu. Bu gerçe ği sezmi şti. 
Liz, «Bütün bunlar korkunç bir kâbusa benziyorlar,»  diye mırıldandı. «Ke şke 
uyanabilsem. Uyansam ve her şeyin eskisi gibi oldu ğunu görsem. Clawson'dan 
önceki gibi de ğil. Stark'tan önceki gibi.» 
Alan ba şını salladı. 
Liz ona baktı. «Ee, şimdi ne yapaca ğız?» 
Şerif, «En zor olan şeyi yapaca ğız,» diye cevap verdi. «Bekleyece ğiz.» 
Akşam sonsuza dek sürdü sanki. 
Dı şarıda son serçe sürüleri de gelerek di ğerlerine katıldı. Liz'le Alan onların 
dama konduklarının farkındaydılar. Ama ku şların hiç sesleri çıkmıyordu. Onlar da 
bekliyorlardı. 
Alacakaranlık yerini yava ş yava ş geceye bırakırken şerif, «Bu i ş uzarsa yer 
deği ştirecekler, de ğil mi?» diye sordu. «Thad hastalanmaya ba şlayacak... Stark 
da iyile şmeye.» 
Liz o kadar sarsıldı ki, az kalsın elindeki kahve f incanını dü şürecekti. 
«Evet... Öyle sanırım.» 
Gölde bir gerdanlı dalgıç ku şu öttü. Acı dolu, yalnızlı ğı simgeleyen bir sesti 
bu. Alan yukarıdakileri dü şündü. Đki çift ikiz vardı orada. Bir çift rahattı. 
Di ğeri ise bir tür korkunç sava şa giri şmişti. Tek, ortak hayal gücünün 
olu şturdu ğu alacakaranlıkta çabalıyordu bu ikizler. 
Dı şarıda ku şlar hava kararırken bakmıyor ve bekliyorlardı. 
Alan, şu tahterevalli, diye dü şündü. Thad'ın bulundu ğu üç havaya kalkarken 
Stark'ınki a şağıya iniyor... Yukarıda o de ği şiklik ba şlamı ştır... 
Liz kendi kendine, hemen hemen sona geldik, dedi. Şu ya da bu biçimde... 
Sanki bu dü şünce davet etmi ş gibi bir rüzgâr çıktı. Acayip, hırıltıyı andıran 
bir sesle esen bir rüzgâr. Ama gölün suları dümdüz ve sakindi. 
Gözleri irile şmiş olan Liz aya ğa kalkarak elini boynuna götürdü. Büyük camdan 
dı şarı bakıyordu. «Alan,» demek istedi ama sesi çıkmad ı. Zaten bu da önemli 
değildi. 
Yukarıdan garip, korkunç, ıslı ğa benzer bir ses geldi. Sanki çarpık bir flütten 
çıkmı ştı bu ses. Stark birdenbire sert bir sesle ba ğırdı. «Thad? Ne yapıyorsun? 
Ne yapıyorsun?» Mantar tabancasının patlamasını and ıran bir ses etrafta 
yankılandı. Bir dakika sonra da Wendy a ğlamaya ba şladı. 
Ve dı şarıda bir milyon serçe havalanmaya hazırlanarak kan atlarını çırptılar. 
  
Yirmi Altı 
 
Serçeler Uçuyor 
 
Liz kapıyı kapayarak iki adamı yalnız bıraktı ğı zaman Thad not defterini açtı. 
Bir an bo ş sahifeye baktı. Sonra da yontulmu ş Berol kalemlerden birini aldı. 
Stark'a, « Đşe pastayla ba şlayaca ğım,» dedi. 
Katil, «Evet,» diye ba şını salladı. Yüzünde şiddetli bir istekle heyecan 
birbirine karı şmıştı. «Do ğru.» 
Thad, kalemin ucunu bo ş sahifeye dayadı. «Unutma,» dedi kendi kendine. «Ne  
yaptı ğını hatırla.» Ama bir yanı... Çelik Machine'! yazma yı isteyen o tarafı 
itiraz etti. 
Thad e ğilerek yazmaya ba şladı. 
ÇELĐK MACHINE Yazan : George Stark Birinci Bölüm : Dü ğün 



George Stark insanı güldüren şeyler dü şünmezdi pek. Hele şimdikine benzer 
durumlarda gülmek aklından bile geçmezdi. Ancak şu anda, bu dünyada milyarlarca 
insan var, diye dü şünüyordu. Ve içlerinde sadece ben elimde yarı otoma tik bir 
.223'lükle dev bir dü ğün pastasının içinde bekliyorum...» 
Thad hemen hemen kırk dakika kadar yazdı. Gitgide h ızlanıyor, kafasında müthi ş 
bir gürültüyle sona erecek olan o dü ğünü canlandırıyordu. Sonunda kalemi 
bıraktı. Kalemin ucu iyice kütle şmişti. 
«Bana bir sigara ver,» dedi. 
Stark ka şlarını kaldırdı. 
Thad ba şını salladı. «Evet.» 
Stark masadaki paketten bir sigara çıkardı. Thad al dı. Bunca yıl sonra 
dudaklarının arasına sıkı ştırdı ğı sigara ona garip geldi. Sanki bu koskocaman 
bir şeydi. Ama yine de sigara ho şuna gitti. Stark bir kibrit çakarak uzattı. 
Thad dumanı iyice ,içine çekti. Hemen ba şı dönmeye ba şladı ama aldırmadı. 
Şimdi bir içkiye ihtiyacım var, diye geçiriyordu içi nden. Bu maceradan sa ğsalim 
kurtulursam ilk i ş içki içece ğim. 
Stark, «Sigarayı bıraktı ğını sanıyordum,» dedi. 
Thad, «Ben de öyle,» diye mırıldandı. «Ne diyebilir im, George? Yanılmı şım.» 
Sigaradan tekrar bir nefes çekerek dumanı burnundan  çıkardı. Sonra deften 
Stark'a do ğru çevirdi. «Sıra sende.» 
Stark, Thad'ın yazdı ğı son bölümü okudu. Aslında daha fazlasını okumasın a gerek 
yoktu. Bu hikâyenin nasıl geli şece ğini ikisi de biliyorlardı. 
«Evde, Jack Rangely'le Tony Westerman mutfaktalardı . Rowlink'in de yukarıda 
olması gerekirdi. Üçünde de yarı otomatik makinelil er vardı...» 
Stark da bir sigara yaktı. Kalemlerden birini alara k kendi defterini açtı... 
Sonra durakladı. Thad'a içten bir dürüstlükle baktı . «Çok korkuyorum, ahbap.» 
Thad her şeye ra ğmen ona kar şı müthi ş bir sempati duydu. Korkuyor musun, diye 
düşündü. Evet, tabii korkuyorsun. Sadece bu i şe yeni ba şlayanlar... çocuklar... 
korkmuyorlar. Yıllar geçiyor ve sayfadaki kelimeler  daha kararmıyorlar. Ama 
beyazlıklar gerçekten daha da beyazla şıyor. Korkuyor musun? E ğer korkmasaydın 
sandı ğımdan daha da deli oldu ğun anla şılırdı... 
Sonra, «Biliyorum,» dedi. «Gerçe ğin ne oldu ğunu biliyorsun de ğil mi? Bu i şi 
yapmanın tek yolu onu yapmaktır.» 
Stark ba şını sallayarak defterinin üzerine e ğildi. Thad'ın yazdı ğı son bölüme 
iki defa daha göz gezdirdi. Sonra da yazmaya ba şladı. Kelimeler Thad'ın 
kafasında azap verici bir yava şlıkla belirdi. 
«Machine... hiç...bir... zaman...» 
Uzun bir sessizlik oldu, sonra yazı hızlandı. 
«'Astımı olan bir insan neler çeker?' diye sormamı ştı... Ama bundan sonra...» 
Daha kısa bir duraklama oldu. 
«...biri ona bu soruyu sorarsa Scoretli i şini hatırlayacaktı.» 
Stark yazdıklarını okudu, sonra da gözlerine inanam ıyormu ş gibi Thad'a baktı. 
Yazar ba şını salladı. «Bu mantıklı, George.» Birdenbire yanm aya ba şlayan a ğzının 
yanını yokladı. Orada bir uçuk belirdi ğini hissetti. Stark'a baktı. Adamın 
ağzının kenarındaki benzer bir uçuk ortadan kaybolmu ştu. Thad, oluyor, dedi 
kendi kendine. Gerçekten oluyor. Sonra Stark'a güld ü. «Devam, George. Şu i şi 
başar.» 
Ama Stark defterinin üzerine e ğilmi şti bile. Eskisinden daha hızlı yazıyordu. 
Stark hemen hemen yarım saat yazı yazdı. Sonra da m emnun memnun içini çekerek 
kalemi bıraktı. Alçak sesle, « Đyi oldu bu,» diye övündü. «Ancak bu kadar iyi 
olabilirdi.» 
Thad defteri alıp okumaya ba şladı. Stark'ın tersine yazıyı ba şından sonuna kadar 
okudu. Ve aradı ğı şeyin izlerini Stark' in yazdı ğı dokuz sayfadan üçüncüsünde 
buldu. 
«Machine bir hı şırtı duydu. Kaskatı kesilerek silahını kavradı. Son ra ne 
oldu ğunu anladı. Mavi-sarı çizgili dev tentenin altındak i uzun masaların ba şına 
geçmi ş olan iki yüz konuk çimlerin kadınların yüksek topu klu serçelerinden 
korunması için yere dizilmi ş olan tahtaların üzerinde katlanır serçelerini 
sürüyorlardı. Konuklar serçe pastasını ayakta alkı şladılar.» 
Thad, farkında de ğil, diye dü şündü. Arka arkaya «serçe» sözcü ğünü yazıyor. Ama 
hiçbir şeyin... farkında de ğil. 



Kuşların yukarıda huzursuzca dola ştıklarını duyuyordu. Đkizler de uykuya 
dalmadan önce ba şlarını kaldırıp tavana bakmı şlardı. Thad çocukların da durumu 
farkettiklerini anlamı ştı. 
Ama George hiçbir şeyin farkında de ğildi. 
George için serçeler yoktu. 
Thad yine defterdeki yazıyı okumaya ba şladı. 'Serçe' sözcü ğü daha sık geçiyordu 
artık. Son bölümde cümle parçaları bile vardı. 
«Machine sonradan serçelerin uçtuklarım anladı. Eli yle seçti ği adamlarından 
sadece Jack Rangely'le Lester Rollick onun serçeler iydiler. Di ğerleri, on yıl 
beraber oldu ğu serçeleri de bu i şe karı şmışlardı. Serçeler. Ve serçeler, daha 
Machine serçe telsizine ba ğırmadan uçmaya ba şladılar. 
Thad defteri masaya bıraktı ğı zaman Stark, «Evet?» diye sordu. «Ne diyorsun?» 
«Bence güzel bu. Ama bunu sen de biliyordun. Öyle d eğil mi?»  
«Evet... Ama bunu senden de duymak istedim, ahbap.»  
«Bence yüzün de eskisinden daha iyi.» 
Bu do ğruydu. George Stark, Alexis Machine'in dumanlı, öfk e ve şiddet dolu 
dünyasında kayboldu ğu sırada iyile şmeye ba şlamı ştı. Yaralar kayboluyor, 
yarılmı ş, çürümü ş cildi yeniden pembele şiyordu. Bu taze derinin kenarları 
iyile şen yaraların üzerinden birbirine do ğru uzanıyor, hatta bazen birle şerek 
kaynıyordu. Çürümü ş etten olu şan peltede kaybolan ka şları yeniden Deliriyordu. 
Stark'ın gömle ğinin yakasını i ğrenç, ıslak bir sarıya boyayan iltihap damlaları 
kuruyordu. 
Thad elini uzatarak kendi sol şaka ğında beliren yaraya dokundu. Sonra da 
parmaklarını gözlerine do ğru getirdi. Parmaklarının ucu ıslanmı ştı. Thad bu kez 
de alnına uzandı. Gerçek ya şamı ba şladı ğı zaman yapılan ameliyattan kalmı ş olan 
küçük beyaz yara izi de kaybolmu ştu. Tahterevallinin bir ucu havaya kalkar, 
di ğeri de a şağıya iner. Bu da bir ba şka do ğa yasası, bebek. Bir ba şka do ğa 
yasası. 
Thad kendi kendine, dı şarıda hava karardı mı acaba, diye sordu. Herhalde.. . Ya 
da karanlık basmak üzere... Saatine baktı ama saati  be şe çeyrek kala durmu ştu. 
Zamanın önemi yoktu. Biraz sonra harekete geçmesi g erekiyordu. 
Stark iyice dolmu ş olan tablaya sigarasını bastırarak söndürdü. «Deva m mı 
edeceksin? Yoksa biraz dinlenecek misin?» 
Thad, «Sen neden devam etmiyorsun?» diye sordu. «Bu nu ba şarabilece ğini 
sanıyorum.» 
Stark, «Evet,» dedi. Thad'a bakmıyordu. Gözleri o k elimeler, kelimeler ve 
kelimelerden ba şka hiçbir şeyi görmüyordu. Parmaklarını tekrar parlakla şmaya 
başlayan sarı saçlarının arasına soktu. «Evet, ben de bunu ba şarabilece ğime 
inanıyorum. Hatta bunu 'biliyorum.» Tekrar yazmaya başladı. Thad kalkarak 
kalemtra şa do ğru gitti ği zaman biran ba şını kaldırarak ona baktı. Sonra da 
tekrar defterin üzerine e ğildi. Thad, Şenol'lardan birini iyice yontup ucunu 
sivriltti. Geri dönerken cebinden Rawlie'nin ona ve rdi ği düdü ğü çıkardı, ovucuna 
alarak yerine oturdu ve gözlerini önündeki deftere dikti. 
Zamanı gelmi şti. Thad kesinlikle biliyordu. Şimdi bir tek sorunla kar şı 
kar şıyaydı. Planladı ğını yapacak cesareti var mıydı? Bir yanı bunu istem iyordu. 
Bu yanı da o kitabı şehvetle istiyordu adeta. Thad bu duygunun Liz'le Al an 
çalı şma odasından çıktıkları zamanki kadar güçlü olmadı ğını farkederek şaşırdı. 
Bunun nedenini bildi ğini dü şündü. Bir ayrılma oluyordu. Bir bakıma müstehcen bi r 
doğum. Bu artık Thad'ın kitabı de ğildi. Şimdi Alexis Machine, ba şından beri onun 
sahibi olan insandı. 
Thad düdü ğü ovucunda sıkıca tutarak defterin üzerine e ğildi. 
Kâğıda, «Ben getirenim,» diye yazdı. 
Yukarıda ku şların o huzursuzca kıpırtıları duydu. 
Thad yine yazdı. «Ben bilenim.» 
Sanki bütün dünya durmu ştu. Dinliyordu. 
«Ben sahibim.» 
Duraklayarak uyuyan çocuklarına baktı. «Üç kelime d aha,» diye dü şündü. «Sadece 
üç kelime.» 
Romanlar yazmak istiyordu... Ama bundan daha çok öz gür olmak istiyordu. Bunu 
üçüncü gözün bazen önüne serdi ği o güzel sahnelerden daha çok istiyordu. 
«Üç kelime daha.» 



Sol elini kaldırdı ve düdü ğü bir sigara gibi dudaklarının arasına sıkı ştırdı. 
Đçinden, ba şını kaldırıp bakma, George, dedi. Ba şını kaldırıp bakma. Yarattı ğın 
dünyadan dı şarıya bir göz atmaya kalkma. Şu anda yapma bunu. Tanrım, onun şimdi 
gerçek şeylerin olu şturdu ğu dünyaya bakmasına izin verme. 
Thad önündeki bo ş sayfaya büyük harflerle, «PS ĐKO-POM-PALAR,» sözcü ğünü yazdı. 
Etrafına bir daire çizdi. Altına bir ok yaptı. Daha  a şağıya da çabucak o üç 
kelimeyi karaladı. «SERÇELER Y ĐNE UÇUYORLAR.» 
Dı şarıda rüzgâr çıktı. Ama aslında rüzgâr de ğildi bu. Milyonlarca tüyün 
kabarmasıydı. Ve Thad'ın kafasının içindeydi. Birde nbire kafasındaki üçüncü göz 
açıldı. Her zamankinden daha fazla açıldı. Ve Thad,  New Jersey'de Bergenfield'i 
gördü. Bo ş evleri, bo ş sokakları, bahara özgü sakin, mavi gökyüzünü. Her taraf 
serçe doluydu. Eskisinden daha da çoktu. Thad'ın bü yüdü ğü dünya dev bir ku şhane 
halini almı ştı. 
Ama orası Bergenfield de ğildi artık. Son Kent'ti. 
Stark yazı yazmaktan vazgeçti:. Gözleri ani bir end i şeyle irile şti. Ama geç 
kalmı ştı. 
Derin bir nefes alarak düdü ğü çaldı. Rawlie DeLesseps'in verdi ği düdükten 
acayip, cayırtıyı andıran bir ses çıktı. 
«Thad? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?» 
Stark düdü ğü kapmaya çalı ştı. Ama o daha düdü ğe dokunamadan bir patlama oldu. 
Patlama Thad'ın a ğzının içinde oldu ve dudakları yarıldı, ikizler bu ses 
yüzünden uyandılar. Wendy a ğlamaya ba şladı. 
Dı şarıda serçelerin hı şırtısı bir kükremeye dönü ştü. 
Kuşlar uçuyorlardı. 
Liz, Wendy'nin a ğlamaya ba şladı ğını duydu ğu sırada merdivene do ğru gidiyordu. 
Alan bir an oldu ğu yerden kımıldamadı. Dı şarıda olanlar yüzünden yerine 
mıhlanmı ş gibiydi. Topraklar, a ğaçlar, göl, gökyüzü... her şey gözden 
kaybolmu ştu. Havalanan serçeler dalgalanan dev bir perde olu şturmu şlardı. 
Pencereyi de yukarıdan a şağıya, soldan sa ğa kaplamı şlardı. 
Đlk küçük gövdeler sa ğlamla ştırılmı ş cama çarparlarken Alan da o kısa felçten 
kurtuldu. «Liz!» diye haykırdı. «Liz, yere yat.» 
Ama kadın yere yatacak de ğildi. Bebe ği a ğlıyordu onun. O anda bundan ba şka bir 
şey dü şünmüyordu. 
Şerif odada ona do ğru atılarak onu devirdi. Aynı anda cam yirmi bin se rçenin 
ağırlı ğı altında içeriye do ğru patlayarak kırıldı. Onları yirmi bin ku ş daha 
izledi. Sonra yirmi bin daha. Bir yirmi bin daha. K uşlar bir anda oturma odasına 
doldular. Artık her tarafta serçeler vardı. 
Alan, Liz'in üzerine kapanarak onu kanepenin altına  çekti. Bütün dünyayı 
serçelerin tiz cıvıltıları doldurmu ştu. Şimdi di ğer camların da kırıldı ğını 
duyuyorlardı. Evdeki bütün camların. Ev bu küçücük intihar uçaklarının 
çarpı şları altında zangırdıyordu. Alan dı şarı baktı. Dünya dalgalanan 
kahverengi-siyah bulutlara dönü şmüştü. 
Kuşlar yangın aletlerine çarparken bunlarda çalı şmaya ba şladılar. Televizyonun 
ekranı müthi ş bir gürültüyle patladı. Duvarlardaki resimler takı rdayarak 
düştüler. 
Şerif hâlâ bebeklerin a ğladı ğını ve Liz'in haykırdı ğını duyuyordu. 
«Bırak beni! Bebeklerim! Bırak beni! BEBEKLER ĐMĐN YANĐNA GĐTMELĐYĐM!» Kadın 
kıvrılıp bükülerek Alan'ın altından yarı çıktı. Ayn ı anda serçeler gövdesinin 
üst kısmını kaplayıverdiler. Liz'in saçlarına takıl an ku şlar çırpınmaya 
başladılar. Kadın elini deli gibi sallayarak onları ko vmaya çalı ştı. Alan, Liz'i 
yakalayarak geri çekti. Oturma odasında uçu şan ku şların arasından serçelerden 
olu şan geni ş, büyük, kara bir bulutun merdivenden yukarıya, çal ı şma odasına 
doğru çıktı ğını gördü. 
Đlk ku şlar gizli kapıya çarparlarken Stark, Thad'a do ğru uzandı. Thad duvarın 
di ğer tarafında kâ ğıt a ğırlıklarının dü ştü ğünü, camların şıngırdayarak 
kırıldı ğını duyuyordu. Çocukların ikisi de avaz avaz haykır arak a ğlıyorlardı 
artık. Feryatları yükseliyor, serçelerin çıldırtıcı  cıvıltılarına karı şıyordu. 
Bu iki ses cehenneme yakı şacak bir armoni olu şturuyorlardı. 
Stark, «Durdur bunu!» diye haykırdı. «Durdur bunu, Thad! Kahretsin! Ne 
yapıyorsun durdur bunu!» Tabancasını çekmeye çalı şırken Thad elindeki kalemi 
,onun boynuna batırdı. 



Birdenbire kanlar fı şkırdı. Stark ö ğürerek ona döndü. Pençe gibi eliyle kalemi 
çekmeye çalı ştı. Kalem Stark yutkunmaya çalı şırken yukarı a şağı oynuyordu. Stark 
sonunda kalemi bir eliyle kavrayarak çıkardı. «Ne y apıyorsun sen?» Sesi 
çatalla şmıştı. «Nedir bu?» Artık ku şları duymuyordu. Ne oldu ğunu anlayamıyor ama 
cıvıltıları i şitiyordu. Kapıya do ğru baktı. Thad onun gözlerinde ilk kez korku 
belirdi ğini gördü. 
Thad alçak sesle, «Sonu yazıyorum, George,» dedi. « Sonu, gerçek dünyada 
yazıyorum.» 
Stark, «Pekâlâ,» diye homurdandı. «O halde bunu hep imiz için yazalım.» Đkizlere 
doğru döndü. Bir elinde kanlı kalem vardı, di ğerinde de .45'lik. 
Kanepenin bir ucuna katlanmı ş bir battaniye konmu ştu. Alan ,onu almak için 
uzandı ve sanki eline on iki tane kızgın diki ş i ğnesi bâttı. Şerif, «Kahretsin!» 
diye ba ğırarak elini çekti. 
Liz yine kıvranarak ondan kurtulmaya çalı şıyordu. O korkunç kanat çırpmalar 
bütün dünyayı doldurmu ştu. Alan artık bebeklerin sesini duyamıyordu. Ama L iz 
Beaumont duyuyordu. Adamı itiyor, dı şarı kaymaya çalı şıyordu. Şerif sol eliyle 
onun yakasını tuttu. Kuma ş yırtıldı. Alan, «Bir dakika bekle!» diye kükredi. Ama 
bunun bir yararı olmadı. Ne söylerse söylesin çocuk ları haykırırken Liz'i 
engellemesi imkânsızdı. Alan yine sa ğ elini uzattı ve bu kez o keskin gagalara 
aldırmayarak battaniyeyi yokladı. Battaniye açılara k a şağıya dü ştü. Aynı anda 
yatak odasında müthi ş bir gürültü koptu. Galiba bir konsol devrilmi şti. Şerif 
deli gibi gülerken tavandaki iri lamba bir bomba gi bi patladı. Liz haykırarak 
bir an geriledi. Alan da battaniyeyi onun ba şına örtmeyi ba şardı. Kendisi de 
altına girdi. Ama battaniyenin altında da yalnız de ğillerdi artık. On iki kadar 
serçe de yanlarına süzülmeyi ba şarmı ştı. Şerif tüylü kanatların suratına 
çarptıklarını hissetti. Bir ku ş sol şaka ğını gagalarken müthi ş bir acı duydu. 
Elini kaldırıp battaniyenin üzerinden vurdu. Serçe omzuna dü ştü, sonra da yere 
yuvarlandı. Alan, Liz'i kendine çekerek kula ğına, «Yürüyece ğiz,» diye ba ğırdı. 
«Yürüyece ğiz, Liz! Bu battaniyenin altında Ko şmaya kalkarsan seni bir yumrukta 
bayıltırım! Beni anladıysan ba şını salla!» 
Liz uzakla şmaya çalı şırken battaniye gerildi. Serçeler üzerine kondular.  Sanki 
örtü bir tramplenmi ş gibi sıçradılar ve tekrar havalandılar. Alan, Liz' i kendine 
çekerek sarstı. Hem de şiddetle. «Kahretsin! Ne dedi ğimi anladıysan kafanı 
salla!» 
Liz ba şını sallarken saçları adamın yana ğını gıdıkladı. Sürünerek kanepenin 
altından çıktılar. Alan onun kaçmasından korktu ğu için kolunu onun omzuna atmı ş, 
sıkıca tutuyordu. A ğır a ğır ku ş dolu odada ilerleyerek, tiz seslerle ötü şen 
serçelerin olu şturdu ğu bulutların arasından geçtiler. 
Beaumont'ların evinin oturma odası çok geni ş, tavanı da iyice yüksekti. Ama 
şimdi bu odada hiç hava kalmamı ş gibiydi. Alan'la Liz ku şlardan olu şan esnek, 
deği şen ve yapı şkan bir atmosferde yürüyorlardı. 
Eşyalar devriliyor, ku şlar duvarlara ve tavana çarpıyorlardı. Bütün dünya 
kuşlara özgü pis bir koku ve acayip çarpmalar halini a lmı ştı. 
Şerifle Liz sonunda merdivene eri ştiler. Tüyler ve ku ş pislikleri içindeki 
battaniyenin altında yalpalayarak a ğır a ğır merdivenden çıkmaya ba şladılar. Ve 
aynı anda yukarıdaki çalı şma odasında bir silah patladı. 
Alan şimdi ikizlerin sesini duyabiliyordu. Bebekler tiz ç ı ğlıklar atıyorlardı. 
Stark tabancayla William'a ni şan alırken Thad eliyle masayı yokladı ve katilin 
oynadı ğı o kâ ğıt a ğırlı ğını buldu. Đriyarı sarı şın adam ate ş edemeden bir an 
önce grimsi-siyah arduvazı onun bile ğine indirdi. Stark'ın kemikleri kırıldı ve 
tabancanın namlusu yere do ğru e ğildi. Patlama küçük odada kulakları sa ğır edecek 
gibiydi. Kur şun William'ın sol aya ğından iki buçuk santim öteye, yere saplandı. 
Kıymık parçaları çocu ğun tüylü mavi uyku tulumunun paçalarına sıçradı. Đkizler 
haykırmaya ba şladılar. Thad, Stark'a saldırırken bebeklerin birbi rlerine 
sarıldıklarını farketti. Sanki birbirlerini korumay a çalı şıyorlardı. Hansel'le 
Gretel, diye dü şündü ve aynı anda Stark kalemi Thad'ın omzuna sapla dı. 
Thad can acısıyla ba ğırarak onu itti. Stark'ın aya ğı kö şeye konmu ş olan yazı 
makinesine takıldı ve duvara dayandı kaktı. Tabanca yı sa ğ eline geçirmeye 
çalı şırken dü şürdü. 



Şimdi kapıdaki ku şların sesi devamlı bir gökgürültüsü halini almı ştı... Sonra 
kapı ekseninin etrafında dönmeye ba şladı. Kanadı ezilmi ş bir serçe içeri dalarak 
yere dü ştü. Yerde çırpınmaya ba şladı. 
Stark elini arka cebine atarak... usturayı çıkardı,  di şiyle açtı. Gözleri, 
çeli ğin yukarısında deli gibi parlıyordu. «Bunu istiyor musun, ahbap?» diye 
sordu. Thad onun suratının yine hızla çürümeye ba şladı ğını farketti. «Gerçekten 
istiyor musun? Pekâlâ. Đstedi ğin olacak!» 
Alan'la Liz merdivenin ortasında ister istemez durd ular. Kar şılarına ku şlardan 
olu şan esnek bir duvar çıkmı ştı. Bunu yarıp geçmeleri imkânsızdı. Hava ku şlar 
yüzünden titre şiyordu. Liz deh şet ve öfkeyle bir çı ğlık attı. 
Kuşlar onlara do ğru dönmediler. Đkisine de saldırmadılar. Sadece onları 
engellediler. Sanki dünyadaki bütün serçeler oraya,  Beaumont'ların Castle 
Rock'taki yazlık evlerinin ikinci katına toplanmı ştı. 
Alan, «E ğil,» diye ba ğırdı. «Belki altlarından geçebiliriz.» 
Dizüstü çöktüler. Öne biraz ilerlediler. Tabii bu d urum hiç de ho ş bir şey 
değildi. Ezilmi ş, kanayan serçelerden olu şan, en a şağı elli santim 
kalınlı ğındaki bir halının üzerinden ilerliyorlardı. Sonra tekrar kar şılarında o 
duvar belirdi. Battaniyenin kenarından bakan Alan a nlatılamayacak, karmakarı şık 
bir yı ğın gördü. Basamaklardaki serçeler eziliyorlardı. Üs tlerinde ya şayan ama 
biraz sonra ölecek olan serçeler vardı. Kat kat ser çe. Yukarıda, sahanlıktan 
belki doksan santim kadar ötede serçeler bir tür in tihar bölgesinde uçu şuyor, 
çarpı şıp dü şüyorlardı. Đçlerinden bazıları tekrar havalanıyorlardı. Di ğerleri 
ise bacak ya da kanatları kırılmı ş, arkada şlarından olu şan yı ğında 
çırpınıyorlardı. Alan serçelerin kanat çırparak hav ada, aynı noktada 
duramadıklarını anımsadı. 
Yukarıdaki o acayip, canlı engelin di ğer tarafında bir erkek haykırdı. 
«Ne yapabiliriz?» diye ba ğırdı Liz. «Ne yapabiliriz, Alan?» 
Adam cevap vermedi. Çünkü cevap bir hiçti. Yapabile cekleri hiçbir şey yoktu. 
Stark sa ğ elinde usturayla Thad'a do ğru geldi. Yazar gözlerini usturaya dikerek 
sarsılan oda kapısına do ğru a ğır a ğır geriledi. Sonra masadan bir kalem daha 
kaptı. 
Stark, «O senin bir i şine yaramayacak, ahbap,» dedi. « Şu ara yaramayacak.» Sonra 
bakı şları kapıya kaydı. Baya ğı açılmı ştı ve serçeler bir nehir gibi içeriye 
akıyorlardı... Hem de George Stark'a do ğru. Adamın yüzünde birdenbire deh şet 
dolu bir ifade belirdi... Durumu kavradı ğı anla şılıyordu. «Hayır,» diye hay-
kırarak, Alexis Machine'in usturasını ku şlara do ğru salladı. «Hayır, olmaz! Geri 
dönmeyece ğim! Beni buna zorlayamazsınız!» Serçelerden birini usturayla 
ortasından ikiye biçti. Đki parça titreyerek yere dü ştü. Stark havada usturayı 
sağa sola sallıyordu. 
Thad birdenbire ne oldu ğunu anladı. 
Psiko-pompalar George Stark'a e şlik etmeye gelmi şlerdi. Onu Son Kent'e 
götüreceklerdi. Ölüler ülkesine. 
Thad kalemi atarak geri geri çocuklarına do ğru gitti. Đçerisi serçe doluydu. 
Kapı ardına kadar açılmı ş, o nehir de bir sele dönü şmüştü. 
Serçeler Stark'ın geni ş omuzlarına kondular. Sonra kollarına, kafasına. Gö ğsüne 
vurdular. Önce düzinelerle, sonra da yüzlerce serçe . Stark kopan tüyler ve 
açılıp, yırtan gagalardan olu şan bir bulutun içinde sa ğa sola dönüyor, ku şlara 
kar şılık vermeye çalı şıyordu. 
Serçeler usturanın üzerini kapladılar; artık kötü, gümüşümsü ı şıltısı 
görülmüyordu. O pırıltı usturaya yapı şmış olan tüylerin altında kaybolmu ştu. 
Thad çocuklarına baktı. A ğlamıyorlardı artık. Ku şların kayna ştı ğı odaya hayret 
ve sevinçle bakıyorlardı. Sanki ya ğmur ya ğıp ya ğmadığını anlamaya 
çalı şıyorlarmı ş gibi ellerini kaldırmı şlar küçücük parmaklarını uzatmı şlardı. 
Parmaklarına serçeler konmu ştu. Ama ku şlar çocukları gagalamıyorlardı. 
Oysa Stark'ı gagalıyorlardı. 
Suratında belki yüz yerden kanlar fı şkırdı. Mavi gözlerinden biri söndü. Bir 
serçe gömle ğinin yakasına kondu ve Thad'ın kalemle açtı ğı deli ğe gagasını soktu. 
Kuş üç kez gagaladı orayı. Hızla. Bir makineli tüfek g ibi. Rat tat tat! Sonra 
Stark ku şu yakalayarak ovucunda ezdi. 
Thad, çocukların yanına çömeldi. Serçeler onun üzer ini de kaplayıverdiler. 
Gagalamıyor, öyle duruyorlardı. 



Duruyor ve seyrediyorlardı. 
Stark gözden kaybolmu ş, ya şayan, kımıldanan ku şlardan olu şan canlı bir heykele 
dönüşmüştü. Birbirini iten kanatlar ve tüylerin arasından k anlar sızıyordu. Thad 
aşağıdan tiz bir çatırtı geldi ğini duydu. Tahtalar çöküyordu. 
Mutfa ğa dolu ştular, diye dü şündü. Bir an havagazı borularını dü şündü. Ama sanki 
uzaklarda bir yerdeydi ve önemsizdi bu. 
Thad şimdi George Stark'ın etleri kemiklerinin üzerinden koparılırken çıkan 
ıslak şapırtıyı duyuyordu. 
Sonra farkına varmadan, «Onlar seni almaya geldiler , George,» diye fısıldadı. 
«Senin için geldiler. Artık Tanrı yardımcın olsun.»  
Alan etrafında bir bo şluk oldu ğunu hissederek battaniyedeki baklava biçimi 
deliklerin birinden baktı. Yana ğına ku ş pisli ği damladı. Merdiven ku ş doluydu 
ama sayıları azalmı ştı. Hâlâ sa ğ olanlardan ço ğu istedikleri yere gitmi şlerdi. 
Şerif, Liz'e, «Haydi,» dedi. Ölü ku şlardan olu şan o i ğrenç halının üzerinde 
ilerlemeye ba şladılar yine. Đkinci katın sahanlı ğına eri şmeyi ba şardıkları 
sırada Thad'ın haykırdı ğını duydular. «O halde onu götürün! Götürün! ONU A ĐT 
OLDUĞU CEHENNEME GERĐ GÖTÜRÜN!» 
Ve dönü şen ku şlar bir tayfun halini aldılar. 
Stark serçelerden kurtulmak için son bir kez tela şla çabaladı. Gidece ği, 
kaçabilece ği hiçbir yer yoktu. Ama yine de şansını denedi. Ona göre bir şeydi 
bu. 
Üzerini örtmü ş plan ku şlar Stark'la birlikte ilerlediler. Tüyler, kafalar ve 
kanatlarla örtülü şi şmiş, dev kollar havaya kalktılar. Stark'ın gövdesine 
vurdular. Yine kalktılar. Sonra gö ğsün üzerinde kavu ştular. Kimisi ölmü ş, kimisi 
de yaralanmı ş olan ku şlar yere dü ştüler. Thad bir an ömrünün sonuna kadar 
unutamayaca ğı o sahneyi gördü. 
Serçeler George Stark'ı diri diri yiyorlardı. Gözle ri oyulmu ş, geride iri, kara 
çukurlar kalmı ştı. Burnu kanayan bir deri parçasına dönü şmüştü. Alnı ve 
saçlarının önemli bir kısmi -soyulmu ş ve mukozalı kafatası ortaya çıkmı ştı. 
Gömleğinin yakası hâlâ boynunu sarıyordu ama gerisi yoktu . Kaburgaları beyaz 
yumrular halinde etlerinden çıkıyordu. Ku şlar karnını varmı şlardı. Bir sürü 
serçe ayaklarına konmu ştu. Zekice bir ilgiyle Stark'a bakıyor ve kanları a karak 
parça parça yere dü şen barsakları için kavga ediyorlardı. 
Thad bir şey daha gördü. 
Serçeler, George Stark'ı havaya kaldırmaya çalı şıyorlardı. Çok geçmeden adamın 
ağırlı ğını azaltacak ve bunu ba şaracaklardı. 
Thad, «O hakte omu götürün!» diye haykırdı. «Götürü n. ONU A ĐT OLDUĞU CEHENNEME 
GERĐ GÖTÜRÜN!» 
Stark'ın çı ğlı ğı birdenbire kesildi. Ona vuran, etlerinin arasına dalan yüzlerce 
gaga gırtla ğını parçalamı ştı. Serçeler koltukaltlarına dolu ştular. Ayakları 
yerden kesildi bir an. 
Kollarının kalıntılarını yine vah şice bir hareketle iki yanıma vurdu. 
Düzinelerle serçeyi ezdi... Ama onların yerini yüzl ercesi aldı. 
Thad'ın sa ğından gelen o gagalama sesleri ve tahta çatırtıları  iyice yükselip 
boğukla ştı. O yana baktı ğında çalı şma odasının do ğu duvarının kâ ğıt mendil gibi 
parçalandı ğını gördü. Bir an binlerce sarı gaganın içeri uzand ı ğını farketti. 
Sonra ikizleri yakalayarak döndü, onların üzerine k apandı. Çocukları korumak 
için belini bükmü ştü. 
Duvar, kıymık ve yonga bulutları arasında içeriye d oğru çöktü. Thad gözlerini 
kapatarak çocuklarını gö ğsüne bastırdı. 
Artık hiçbir şey görmüyordu. 
Ama Alan Pangborn olanları gördü. Liz de öyle. 
Tepelerindeki ve etraflarındaki ku şlardan olu şan bulutlar da ğılırken battaniyeyi 
indirdiler. Liz sendeleyerek misafir yatak odasına girdi. Çalı şma odasının açık 
kapısına do ğru giderken Alan da onu izledi. 
Şerif bir an içeriyi göremedi. Odada sadece siyah-ka hverengi bir bulut 
dalgalanıyordu. Sonra bir şekli seçebildi. Korkunç, şi şmanlamı ş gibi duran bir 
şekli. Stark'tı bu. Üzeri ku şlarla kaplıydı. Serçeler onu diri diri yiyorlardı 
ama o hâlâ ya şıyordu. 
Kuşlar geliyorlardı. Sürüyle ku ş. Alan onların korkunç, tiz. Cıvıltıları 
yüzünden çıldıraca ğını dü şündü. Sonra ku şların ne yaptıklarını farketti. 



Liz bir çı ğlık attı. «Alan! Alan, onu havaya kaldırıyorlar.» 
Bir zamanlar George Stark olan ve şimdi belli belirsiz bir insana benzeyen nesne 
serçelerden olu şan bir minderin üzerinde yükseldi. Çalı şma odasında ilerlerken 
az kalsın devriliyordu. Sonra tekrar düzensizce hav alandı. Do ğu duvarındaki 
biçimsiz dev deli ğe yakla ştı. 
Bu delikten içeriye yine sürüyle serçe girdi. Misaf ir yatak odasındaki ku şlar da 
içeri daldılar. 
Stark'ın sarsılan iskeletinden et parçaları korkunç  bir ya ğmur gibi ya ğıyordu. 
Etrafında serçeler uçu şarak delikten çıktı. Ku şlar Stark'ın son saç tutamlarını 
da yoluyorlardı. 
Alan'la Liz ku şlardan olu şan halının üzerinden zorlukla geçerek çalı şma odasına 
girdiler. Thad a ğır a ğır aya ğa kalkıyordu. Kollarının altına sıkı ştırdı ğı 
ikizler a ğlıyorlardı. Liz çocuklarına do ğru ko şarak onları kocasından aldı. 
Yaralanıp yaralanmadıklarını anlamak için ellerini tela şla bebeklerin üzerinde 
dola ştırdı. 
Thad, «Onlar iyiler,» dedi. «Bir şeyleri oldu ğunu sanmıyorum.» 
Alan çalı şma odasının duvarındaki biçimsiz deli ğe do ğru gitti. Dı şarı baktı ğı 
zaman u ğursuz bir peri masalına yakı şacak bir sahneyle kar şıla ştı. Gökyüzü 
kuşlar yüzünden kapkara kesilmi şti. Ancak bir yerde abanoz gibiydi. Sanki 
gerçe ğin dokusunda bir delik açılmı ştı. 
Bu kara delik çırpınan bir insanın biçimindeydi. 
Kuşlar onu daha yukarılara ve yukarılara çıkardılar. S tark a ğaçların tepesine 
eri şti ve sanki orada durakladı. Alan'a o kara bulutun ortasından insanınkine 
benzemeyen, tiz bir çı ğlık yükselmi ş gibi geldi. Sonra serçeler tekrar harekete 
geçtiler. Bir bakıma bir filmi tersinden, gerisin g eriye seyretmeye benziyordu. 
Evdeki kırılmı ş bütün pencerelerden kara serçe sürüleri çıktı. Ku şlar bahçe 
yolundan, a ğaçlardan ve Rawlie'nin VW'inin yuvarlak tepesinden yükseldiler. 
Hepsi de o kapkara bulutun ortasına do ğru gitti. 
O insan biçimi leke tekrar hareket etti... A ğaçların üzerinden geçerek karanlık 
gökyüzüne do ğru yükseldi. Ve sonunda gözden kayboldu. 
Liz bir kö şeye oturarak ikizleri kuca ğına almı ştı. Onları sallıyor, avutmaya 
çalı şıyordu. Ama çocukların artık öyle korkmu ş gibi bir halleri yoktu. Ne şeyle 
Liz'in gözya şlarından lekelenmi ş, yorgun yüzüne bakıyorlardı. Wendy sanki 
annesini teselli etmek istiyormu ş gibi yana ğını ok şadı. William uzanarak 
saçlarımın arasındaki bir tüyü aldı ve incelemeye b aşladı. 
Thad bo ğuk bir sesle, «Gitti o,» dedi. Deli ğin önünde duran Alan'ın yanına 
gitmi şti. 
Alan, «Evet,» diye mırıldandı ve birdenbire hüngür hüngür a ğlamaya ba şladı. 
Böyle bir şey olaca ğından haberi bile yoktu. 
Thad onu kucaklamaya çalı ştı ama adam ondan uzakla ştı. Ölü ku şların kemikleri 
botlarının altında kuru kuru çatırdadı. «Hayır... B en kendimi toplarım.» 
Thad o biçimsiz delikten karanlık geceye bakıyordu.  Ve bir serçe o karanlıkların 
arasından çıkarak omzuna kondu. Thad, «Te şekkür ederim,» dedi. «Te...» 
Serçe onu gagaladı. Birdenbire, kinle. Thad'ın gözü nün altından kan fı şkırdı. 
Sonra serçe di ğerlerine katılmak için uçup gitti. 
Liz, «Neden?» diye sordu. Sarsıldı ğı belliydi; Hayret ve merakla kocasına 
bakıyordu. «Neden böyle yaptı?» 
Thad sesini çıkarmadı ama bu sorunun cevabını bildi ğini dü şünüyordu. Cevabı 
Rawlie DeLesseps de bilirdi, dedi kendi kendine. Bi raz önce olanlar gerçekten 
sihirliydi... Ama bir peri masalı da de ğildi. Belki de son serçe bunun Thad'a 
hatırlatılması gerekti ğini dü şünen bir gücün etkisiyle öyle davranmı ştı. 
Şiddetle hatırlatılması gerekti ğini dü şünen bir gücün etkisiyle. 
«Dikkatli ol, Thaddeus. Hiç kimse ölümden sonraki h ayata özgü yaratıkları 
kontrol edemez. En azından uzun süre edemez. Ve her  zaman bunun bedelini de 
ödemesi gerekir.» 
Thad so ğukkanlılıkla, ben nasıl bir bedel ödemek zorunda ka laca ğım, diye 
düşündü. Sonra da içinden ekledi. Ve hesabın ödenmesin i ne zaman isteyecekler? 
Ama bu bir ba şka zaman, bir, ba şka gün sorulacak bir soruydu. Sonra şu da vardı: 
Belki de hesap ödenmi şti bile. 
Belki de sonunda öde şmişlerdi. 
Liz, «O öldü mü?» diye soruyor... adeta yalvarıyord u. 



Thad, «Evet», dedi. «O öldü, Liz. Üçüncü defa sihir lidir. George Stark'ın kitabı 
kapandı. Haydi, gelin artık. Buradan gidelim.» 
Ve öyle de yaptılar. 
 
  
SONUÇ 
 
«Henry o gün Mary Lou'yu öpmedi. Ama onu tek kelime  söylemeden bırakıp gitmedi 
de. Aslında böyle yapabilirdi. Mary Lou'yu gördü, o nun öfkesine katlandı. Ve 
bunun o çok iyi tanıdı ğı sessizli ğe dönü şmesini bekledi. Bütün bu üzüntülerin 
çoğunun Mary Lou'ya ait oldu ğunu anlamı ştı artık. Bunlar payla şılamazdı. Bu 
üzüntülerden söz edilemezdi de. Mary Lou en iyi yal nız ba şına dans edebilirdi.» 
 
Thaddeus Beaumont'un Hızlı Dansçılar adlı romanında n. 
 
Đnsanların dü şleri... yani akıllarına esti ği zaman uyku sırasında beliren o 
sanrılar de ğil de gerçek rüyalar de ği şik zamanlarda sona ererler. Thad 
Beaumont'un George Stark'la ilgili rüyası da, psiko -pompaların kara yarı şını ona 
ayrılmı ş olan yere ta şıdıkları gece dokuzu çeyrek geçe sona erdi... siyah  
Toronado'yla sonuçlandı... Thad'ın sık sık gördü ğü kâbuslarda George'la bu 
örümce ğe benzeyen arabaya biniyor ve eve geliyordu. 
Liz'le ikizler bahçe yolunun yukarısında, Göl Yolun a ba ğlandı ğı yerde 
duruyorlardı. Thad'la Alan George Stark'ın siyah ar abasının yanındalardı. Ama 
otomobil artık siyah de ğildi. Ku ş pislikleri yüzünden griye dönü şmüştü. 
Alan eve bakmak istemiyor ama gözlerini oradan alam ıyordu. Harap haldeydi ev. En 
çok do ğu tarafı, yani çalı şma odasının bulundu ğu yan zarar görmü ştü. Ama bütün 
ev berbat haldeydi. Her tarafta koskocaman delikler  açılmı ştı. Etrafında ölü 
kuşlardan olu şan koskocaman yı ğınlar vardı. Saçakların altına, ya ğmur oluklarına 
sıkı şmıştı serçeler. Ay do ğmuştu. Şimdi kırık cam parçaları gümü şümsü bir ı şıkla 
parlıyordu. Ölü serçelerin camla şmış gözlerinde de aynı ı şıltı vardı. 
Thad, «Sence bir sakıncası olmadı ğından emin misin?» diye sordu. 
Şerif, «Evet,» der gibi ba şını salladı. 
«Bu i ş kanıtları ortadan kaldırmak demek. Onun için sordu m.» 
Alan ha şince güldü. «Bu kanıtlarla ilgili olaya kim inanır? » 
«Herhalde kimse inanmaz.» Thad bir an durdu, sonra da ekledi. «Biliyor musun, 
bir ara benden ho şlandı ğını dü şünmüştüm. Ama artık bana öyle de ğilmi ş gibi 
geliyor. Durum de ği şti. Bunu anlayamıyorum... Bütün bu olanlardan beni mi 
sorumlu tutuyorsun?» 
Alan, «Bütün bunlar bana vız geliyor,» dedi. «Olay sona erdi. Beni ilgilendiren 
de sadece bu. Şu anda benim için bütün dünyada bundan daha önemli hiçbir şey 
yok.» Thad'ın yorgun suratındaki ifadeden onun kırı ldı ğını anlayarak durumu 
düzeltmeye çalı ştı. «Dinle, Thad. Çok fazla bu. Birdenbire çok şey oldu. Biraz 
önce bir sürü serçenin bir insanı havaya uçurdu ğunu gördüm. Beni fazla zorlama. 
Tamam mı?» 
Thad ba şını salladı. «Anlıyorum...» 
Şerif, hayır, diye dü şündü. Anlamıyorsun. Ne oldu ğunu bilmiyorsun. Bunu 
öğrenebilece ğini de hiç sanmıyorum. Belki karın anlar... Ama açı kçası bu olaydan 
sonra Liz'le aranızın pek iyi olaca ğını da sanmıyorum. Acaba bir daha seni 
anlamayı, isteyecek mi? Seni tekrar sevmek cesareti ni gösterebilecek mi? Belki 
ileride bir gün çocukların seni anlayacaklar, Thad. .. Ama sen bunu 
kavrayamayacaksın. Şimdi yanında duruyorum. Kâbuslara yakı şacak bir yaratı ğın 
çıktı ğı karanlık bir ma ğaranın a ğzında durmaya benziyor bu. O canavar gitti 
artık. Ama insan yine de onun çıktı ğı yere fazla yakla şmaktan ho şlanmıyor. Çünkü 
bir ba şka canavar daha olabilir. Herhalde artık öyle bir y aratık yok. Kafan da 
bunu biliyor. Ama duyguların... onlar ba şka bir şarkı söylüyorlar. Öyle de ğil 
mi? Ah, Tanrım. Ve ma ğara sonsuza dek bo ş kalsa bile o rüyalar var. Ve anılar. 
Mesela Homer Gamache var. Stark onu kendi takma kol uyla döve döve öldürdü. Senin 
yüzünden, Thad. Hepsi de senin yüzünden. 
Bu haksız bir şeydi. Ve Alan'ın kafasının bir yanı da bunu biliyor du. Thad ikiz 
olmak istememi şti. Đkiz karde şini ana rahminde kötülü ğü yüzünden ortadan 



kaldırmamı ştı. George Stark adıyla roman yazmaya ba şladı ğı zaman kendisini ne 
tür bir canavarın bekledi ğini sezememi şti. 
Ama onlar yine de ikiz karde ştiler. 
Ve şerif, Thad'la Stark'ın birlikte nasıl güldüklerini de unutamıyordu. 
O acayip, çılgınca kahkahalar. Ve gözlerindeki ifad e. Alan, acaba Liz bütün 
bunları unutabilecek mi, diye kendi kendisine sordu . 
Hafif bir rüzgâr çıkmı ştı. Bu o pis benzin kokusunu burunlarına getirdi. 
Şerif birdenbire, «Evi yakalım,» dedi. «Her şeyi yakalım. Sonradan kim ne 
düşünürse dü şünsün, bu bana vız gelir. Rüzgâr şiddetli de ğil. Yangın etrafa 
yayılmadan itfaiye arabaları gelir. E ğer evin etrafındaki a ğaçların bir bölümü 
yanarsa, bu daha da iyi olur.» 
Thad, «Bu i şi ben yapaca ğım,» diye cevap verdi. «Sen Liz'le yola çık. Ona 
ikizler için yardım...» 
Şerif onun sözünü kesti. «Bu i şi birlikte yapaca ğız. Bana çoraplarını ver:» 
«Ne?» 
«Dedi ğimi duydun. Çoraplarını ver.» Alan, Toranado'nun ka pısını açtı. Tek 
aya ğının üzerinde durarak ayakkabısıyla çorabını çıkard ı. Thad da onu taklit 
etti. Alan ayakkabısını giyerek sol çorabını çıkarı rken, «Yere, o ölü ku şların 
arasına çıplak ayakla basmak niyetinde de ğilim,» dedi kendi kendine. «Bunu bir 
saniye bile yapamam.» Pamuklu çoraplarını birbirine  dü ğümledi. Thad'ınkileri de 
alarak bunlara ekledi. Arabanın arkasına do ğru giderken ölü serçeler ayaklarının 
altında çatırdadılar. Şerif deponun kapa ğını açarak çorapları benzine batırdı. 
Sonra da pe şinden gelmi ş olan Thad'a döndü. Üniforma gömle ğinin cebini 
karı ştırarak bir kutu kibrit çıkardı. Üzerinde bir ku ş resmi vardı. 
Alan, «Araba ilerlerken çorapları tutu ştur,» dedi. «Sakın bunu daha önce yapayım 
deme! Anlıyor musun?» 
«Evet.» 
«Bu gürültüyle patlayacak. Ev de tutu şacak. Sonra da arka taraftaki yakıt 
depoları. Đtfaiye müfetti şi buraya geldi ği zaman arkada şının arabanın kontrolünü 
kaybederek eve çarptı ğını ve o sırada otomobilin parladı ğını dü şünecek. Daha 
doğrusu ben öyle umuyorum.» 
«Tamam.» 
Alan öne do ğru giderken, Liz, «A şağıda ne yapıyorsunuz?» diye seslendi. 
«Bebekler ü şümeye ba şladılar.» 
Thad, «Bir dakika,» dedi. 
Alan, Toranado'nun pis pis kokan içine e ğilerek elfrenini çekti. Omzunun 
üzerinden, « Đlerlemeye ba şlayıncaya kadar bekle,» diye tekrarladı. 
Alan pedala bastı. Araba hemen hareket etti. Şerif geri çekildi. Ve bir an 
Thad'ın görevini ba şaramadı ğını sandı... Sonra arabanın arka kısmından alevler 
yükseldi. 
Toranoda a ğır a ğır bahçe yolundan indi. Oradaki asfaltlanmı ş alçak kaldırıma 
çarparak üzerinden a ştı. A ğır a ğır arka taraftaki küçük verandanın önünden 
geçti. Evin yanına çarparak durdu. Alan turuncu ale vlerin ı şı ğında tampona 
yapı ştırılmı ş olan kâ ğıttaki yazıyı okudu. «Klas Köpo ğlu Köpek.» 
Usulca, «Artık öyle de ğilsin,» diye homurdandı. 
«Ne?» 
«Hiç hiç. Geri çekil. Araba havaya uçacak.» . 
On adım geriledikleri sırada Toronado ate şten bir topa dönü ştü. Alevler, evin 
gagalanmı ş, parçalanmı ş do ğu duvarını yaladılar. Çalı şma odasının duvarındaki 
delik şaşkın şaşkın bakan kara bir göz küresine benziyordu. 
Alan, «Haydi,» dedi. «Benim devriye arabasına girel im. Bu i şi yaptı ğımıza göre 
yangını bildirmemiz de gerekiyor. Bu olay yüzünden di ğerlerinin göl kıyısındaki 
evlerinden olmalarına gerek yok.» 
Ama Thad bir an oradan ayrılmadı. Şerif de onun yanında bekledi. Evin, sedir 
ağacından kaplamalarının altındaki tahtaları kupkuruy du. Ve bunlar tutu şmaya 
başlamı şlardı bile. Alevler delikten Thad'ın çalı şma odasına girdiler. Alev alan 
kâğıtlar hava cereyanı yüzünden dı şarıya, yukarıya do ğru uçu ştular. 
Alan o parlak ı şıkta kâ ğıtların elyazısıyla dolu olduklarını gördü. Sayfala r 
buru ştu, tutu ştu ve karardılar. Döne döne uçan kara ku şlar gibi alevlerin 
üzerinden karanlık geceye do ğru yükseldiler. 



Alan, hava akımından kurtuldukları zaman, diye dü şündü. Rüzgâra kapılacaklar. 
Rüzgârlar onları yakalayıp götürecekler. Belki de d ünyanın öbür ucuna. Đşte bu 
çok iyi olur. 
Şerif yoku ştan Liz'le bebeklerin bekledikleri yere do ğru çıkmaya ba şladı. 
Kafasını önüne e ğmişti. 
Geride Thad Beaumont a ğır a ğır ellerini kaldırdı ve yüzünü avuçlarına gömdü. 
Orada uzun süre öyle durdu... 
 
Stephen King - Hayatı Emen Karanlık 
 


