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Herkes bir yana da ğıldı ğı halde Roland'ın ka-tef’i henüz bir bütün halinded ir. 
Susannahla (19W yazında). Dixie Pig' rı Feclic do ğum odasına -aslında burası bir 
dehşetler odasıdır. 
Jake ve Peder Callahan, Oy ne birlikle ellerinde si lahlarla Lexington Caddesi 
ile Altmı ş Birinci Sokak'ın kö şesindeki restorana dalarlar. Dü şmanlarının 
sayısını ve ne denli tehlikeli olduklarını bilmemek tedirler. 
Bu arada Roland ve Eddie 1977'deMaine'de, John Cull um ile gaipten gelenlerin 
bölgesi olan Turtleback Yolu'nu aramaktadırlar. Ümi tsizce di ğerlerinin, 
özellikle Susannah' nın yanına ula şmak istemektedirler. Ama sonunda yalnızca 
geçi ş yapmak istedikleri dünyanın önemli oldu ğunu fark ederler. 
Böylece, roman tıpkı Stephen King'in hayal dünyasın ın en üst sınırına acılan bir 
kapı gibi açılır. Bunca yol kat edip buraya geldini z. Belki arkanızdan bir 
kapının çarparak kapandı ğını duyacaksınız. Kara Kule" ye ho ş geldiniz. 
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Usta yazar Stephen KIng'in epik serisinin son kitab ı, "gerilim ve duygusallı ğın 
hipnotize edici bir karı şımı... iblisler, canavarlar, kıl payı kaçı şlar ve 
büyülü boyut kapılarının olaylarla dolu, iç içe geç miş öyküsü." (New York Times 
Kitap Đncelemesi) 
Stephen King'in efsanevi kariyerinin büyük bir mera kla beklenen kitabı, Kara 
Kule VII: Kara Kule -çok satan kitaplar yazarının e pik serisinin-otuz üç yıl 
önce Silah şor ile ba şlayan ve Donald M. Grant'in 1981'de bu ilk kitabı s ınırlı 
sayıda basmasından sonra milyonlarca ate şli hayran kazanan hikâyenin son bölümü. 
Serinin bu kitabında "ilerlemi ş" bir dünyadaki son silah şor olan Roland 
Deschain'in yolculu ğu sona eriyor. Serinin ilk kitabı gibi sonuncusu da  ünlü 
fantezi ressamı Michael Whelan tarafından resimlend irildi. Kara Kule, Cal-la'ntn 
Kurtları'ma çok ba şarılı bir bestseller olmasını sa ğlayan, zafer ve kayıp 
bile şimiyle Roland'ın en büyük hedefi kuleye, tüm zamanl arın ve mekanların 
merkezine olan yolculu ğunun son safhasını anlatıyor. Ama bu kez, Roland ve  ka-



tet'i New York'taki Dixie Pig'den Uç-Dünya'daki Alg ul Siento'ya giderken 
kayıplar kendi içlerinde ya şanıyor. Mia'nın bebesi Mord-red'den Kızıl Kral 
adıyla bilinen kötü güce kadar tüm dü şmanları giderek daha büyük bir umutsuzlu ğa 
düşüyor. Arayı şının son a şamasında Roland'ın bir yolda şa, kuleye girebilmek için 
son bir anahtara daha ihtiyacı oluyor. Onu orada, k ulenin tepesinde bekleyenler, 
hiç şüphesiz King'in sayısız hayranını şaşkınlı ğa dü şürecek bir gizem. 
Stephen King'in e şi bulunmaz hikâye anlatım gücü ve fanteziye ilginin  en üst 
düzeyde olu şuyla Kara Kule'nin piyasaya çıkması, yayıncılık dün yasında bu yılın 
en önemli olayı olacak. 
 
  
Onu dinleyecek dikkatli bir kulak olmaksızın konu şan, dilsizdir. 
Bu yüzden, Sadık Okuyucu, Kara Kule serisinin bu pn  kitabı 
sana ithaf edildi. 
Uzun günler ve ho ş geceler. 
Duymamak mı? Oysa gürültü her yerdeydi! 
Bir çanın sesi gibi. Giderek artarak yükseliyordu. 
Kayıp serüvencilerin, yolda şlarımın... Đsimleri kulaklarımda... Ne kadar güçlü 
ve ne kadar cesur Ne kadar şanslı ama her biri yok oldu. Kayboldu, kayboldu! Bi r 
dakika elem dolu yılların kara habercisi oldu. 
Orada durdular, tepe eteklerinde sıralanıp 
Sonumu görmek için bulu şup bir ba şka resim için Ya şayan bir çerçeve! Alev 
perdesinin arasında Hepsini gördüm hepsini tanıdım.  Ama yine de Korkusuzca 
götürdüm boruyu dudaklarıma Ve üfledim. "Childe Rol and Kara Kule'ye geldi." 
— Robert Browning 
— "Childe Roland Kara Kule'ye Geldi" 
 
 
Elimde altıpatlarla Do ğdum, Son duru şumu 
Bir silahın gerisinde yapaca ğım. 
—Bad Company 
 
 
Ne hale geldim? En yakın dostum Tanıdı ğım herkes Sonunda terk edip gidiyor Her 
şeye sahip olabilirdin Pislik imparatorlu ğum Seni yenece ğim Seni incitece ğim 
-Trent Raznor 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM CALLAHAN VE VAMPĐRLER 
 
1 
Peder Don Callahan bir zamanlar, ismi Salem's Lot o lan ve artık hiçbir haritada 
yer almayan bir kasabanın Katolik rahibiydi. Artık umur-sadı ğı yoktu. Gerçeklik 
gibi kavramlar onun için önemini yitirmi şti. 
Bu eski rahip şimdi elinde kâfir bir nesne, fildi şinden oyulmu ş bir kaplumba ğa 
heykeli tutuyordu. Kaplumba ğanın a ğzında bir çentik, sırtında da soru i şareti 
şeklinde bir çizik vardı ama bunlar dı şında harikuladeydi. 
Güzel ve güçlü. Gücü elinde elektrik akımı gibi his sediyordu. 
"Ne kadar güzel," diye fısıldadı yanındaki çocu ğa. "Bu Kaplumba ğa Maturin mi? O, 
değil mi?" 
Çocuk Jake Chambers'dı ve ba şlangıç noktası olan Manhattan'a tekrar dönmeden 
önce uzun süren bir tur atmı ştı. "Bilmiyorum," dedi. "Ona sköldpadda diyor. 
Đşimize yarayabilir ama içerde bizi beklemekte olan a damları öldüremez." Ba şını 
Dixie Pig'e do ğru sallarken az önceki cümlesinde Susannah'yı mı Mi a'yı mı 
kastetti ğini merak etti. Bir zamanlar bunun önemli olmadı ğı, zira iki kadının 
sıkıca iç içe geçmi ş oldu ğu söylenebilirdi. Ancak o an önemi oldu ğunu veya çok 
yakında olaca ğını dü şündü. 
"Yapacak mısın?" diye sordu Jake, pedere. Mücadele edecek misin? Sava şacak 
mısın? Öldürecek misin, anlamındaydı sorusu. 
"Ah, evet," dedi Callahan sakince. Bilge gözlü, sır tı çizik fildi şi 
kaplumba ğayı, ta şıdı ğı tabancanın yedek kur şunlarını koydu ğu gö ğüs cebine attı 
ve orada oldu ğundan emin olmak için üstten şöyle bir yokladı. "Kur şunlar bitene 



dek ate ş edece ğim. Onlar beni öldürmeden önce biterse... tabancanı n kabzasıyla 
saldıraca ğım." 
Duraksaması o kadar kısaydı ki Jake hissetmedi bile . Ama o duraksamada Beyaz, 
Peder Callahan ile konu ştu. Arada birkaç yıllık inançsızlık dönemi, onu kav rama 
yetene ğinin önce azaldı ğı, sonra tamamen kayboldu ğu zamanlar olmasına ra ğmen çok 
eskiden, hatta çocuklu ğundan beri tanıdı ğı bir güçtü. Artık o karanlık günler 
geride kalmı ştı. Beyaz yine onunla birlikteydi ve Tanrı'ya te şekkürler, dedi. 
Jake ba şını sallıyor, Callahan'm zar zor duyabildi ği bir şey söylüyordu. Jake'in 
ne dedi ği önemli de ğildi. Di ğer sesin, belki Tanrı demek için fazla yüce olan 
bir şeyin... 
(Gan) 
sesinin söyledi ği çok önemliydi. 
Çocuk yola devam etmeli, dedi ses ona. Burada ne ol ursa olsun, olaylar nasıl 
geli şirse geli şsin çocuk ilerlemeli. Hikâyedeki rolün sona ermek ü zere. Onunki 
daha sürecek. 
Krom bir ayak üzerine yerle ştirilmi ş levhanın önünden geçtiler (ÖZEL B ĐR 
FAALĐYET YÜZÜNDEN KAPALIYIZ). Jake'in özel arkada şı Oy, di şleri sırıtırmı ş gibi 
gözler önüne serilmi ş halde ikisinin arasında yürüyordu. Jake basamaklar ın 
tepesine varınca Susannah-Mio'nun Calla Bryn Sturgi s'den getirdi ği saz keseye 
uzandı ve iki taba ğı çıkardı-'Rizalar. Tabakları hafifçe birbirlerine vurdu, 
çıkan tok tınlama sesi üzerine ba şını salladı ve, "Seninkini görelim," dedi. 
Callahan, Jake'in Calla New York'tan götürdü ğü ve sonra tekrar geri getirdi ği 
Ruger'ı havaya kaldırdı; hayat bir tekerlektir ve h epimiz te şekkürler deriz. 
Peder, Ruger'ın namlusunu düelloya hazırlanan biri gibi bir anlı ğına sa ğ 
yana ğının önünde tuttu. Sonra kur şunları ve kaplumba ğayı koydu ğu gö ğüs cebine 
dokundu. Sköldpadda'yı koydu ğu cebine. 
Jake ba şını salladı. " Đçeri girdikten sonra bir arada kalaca ğız. Daima birlikte. 
Oy aramızda olacak. Üçe kadar sayaca ğım. Ve bir kez ba şladık mı sonuna dek 
durmayaca ğız." 
"Durmayaca ğız." 
"Evet. Hazır mısın?" 
"Evet. Tanrı seni korusun evlat." 
"Seni de, peder. Bir... iki... üç." Jake kapıyı açt ı ve ikisi birlikte lo ş ı şı ğa 
ve kızarmı ş etin yo ğun kokusuna daldı. 
 
2 
Jake akıbetinin ölüm olaca ğından şüphe duymadı ğı sava şa girerken gerçek babası 
Roland Deschain'in iki sözünü hatırladı. Be ş dakika süren sava şlar, binlerce yd 
yaşayan efsaneler yaratır. Ve ecel geldi ğinde mutlu ölmek zorunda de ğilsin ama 
tatmin hissi duyarak ölmelisin, zira hayatını ba şından sonuna dek ya şamış 
olacaksın ve daima ka'ya hizmet edildi ğini bileceksin. 
Jake Chambers, Dixie Pig'i tatmin dolu gözlerle inc eledi. 
 
3 
Aynı zamanda kusursuz bir berraklıkla. Duyuları o k adar keskinle ş-mi şti ki 
sadece kızaran etin de ğil, sıvandı ğı biberiyenin de kokusunu alıyor; nefesinin 
sakin ritmini duymakla kalmıyor, boynunun bir taraf ından beynine çıkıp di ğer 
tarafından kalbine inen kanının mırıltısını da duyu yordu. 
Ayrıca Roland'ın en kısa sava şın bile içinde yer alanlar için ilk atı ştan son 
ceset yere yı ğılana dek uzun göründü ğünü söyledi ğini de hatırlıyordu. Zaman 
esniyor, yoklu ğun sınırlarına dek uzanıyordu. Jake o zaman anlamad ı ğı halde 
anlıyormu ş gibi ba şını sallamı ştı. 
Artık anlıyordu. 
Đlk dü şüncesi, sayılarının çok fazla oldu ğuydu... çok çok fazla. Ço 
ğunlu ğunu pederin "sı ğ adamlar" dedi ği yaratıkların olu şturdu ğu yüze ya 
kın dü şmanla kar şı kar şıyaydılar. (Bazıları sı ğ kadınlardı ama Jake pren 
sibin aynı oldu ğundan emindi.) Aralarında, etraflarında mavi aurala rla, 
kül gibi benizlere sahip ve bazıları eskrim kılıçla rı gibi ince olan vampir 
ler vardı. * 
Alçak sesle hırlayan ve di şlerini gösteren Oy, Jake'in aya ğının dibinde 
duruyordu. 



Kokusu havayı saran kızarmı ş etin, domuz eti olmadı ğı muhakkaktı. 
 
4 
Aramızda daima üç metrelik mesafe olmalı, peder, de mişti Jake kaldırımda 
konu şurlarken ve Callahan, şef garsonun masasına yakla şırlarken aralarına 
gereken mesafeyi koymak için Jake'in sa ğına do ğru se ğirtmeye ba şlamı ştı bile. 
Jake, ona ayrıca olabildi ğince uzun süre avazı çıktı ğı kadar ba ğırmasını da 
söylemi şti. Callahan tam bunu yapmak için a ğzını açmı ştı ki Beyaz'ın sesi içinde 
yine yükseldi. Tek bir kelime söyledi ama bu kadarı  yeterliydi. 
Sköldpadda, dedi. 
Callahan Ruger'ı sa ğ yana ğının yanında tutuyordu. Sol eliyle gö ğüs cebine 
uzandı. Duyuları yanındaki çocu ğunki gibi en yüksek seviyeye ula şmamıştı ama 
yine de çok fazla şeyi görebiliyordu: duvarlardaki turun-cumsu kızıl e lektrikli 
şamdanlar; masaların üzerinde daha canlı, Cadılar Ba yramı'nı hatırlatan cam 
hazneler içine konan mumlar; katlanmı ş peçeteler. Yemek salonunun solunda, uzun 
bir ziyafet masasının etrafına otu- 
ran şövalyelerin ve leydilerin resmedildi ği bir perde vardı. Đçeriye, (Callahan 
bunu neyin tetikledi ğinden emin de ğildi, sinyaller fazlasıyla belirsizdi) 
heyecanlı bir olayın ardından tekrar normal düzenle rine dönmekte olan insanların 
havası hâkimdi; belki bir mutfak yangını veya cadde de bir trafik kazası. 
Ya da bir kadının do ğum yapması, diye dü şündü Callahan parmakları kaplumba ğanın 
üzerine kapanırken. Ana yeme ğe geçmeden önce biraz ara vermek daima iyidir. 
"Bakın hele, Gilead'ın ka-mai'l&ri gelmi ş!" diye ba ğırdı heyecanlı, tedirgin bir 
ses. Callahan bu sesin bir insana ait olmadı ğından emindi. Đnsan sesi olamayacak 
kadar vızıltılıydı. Callahan salonun uzak kö şesindeki korkunç ku ş-insan 
karı şımını gördü. Yaratı ğın üzerinde boru paça kot pantolon ve düz beyaz bir  
gömlek vardı ama gömle ğin yakasından çıkan kafa koyu sarı tüylerle kaplıyd ı. 
Gözleri, dökülmü ş sıvı zift damlaları gibiydi. 
"Haklayın!" diye ba ğırdı bu korkunç derecede aptal yaratık ve bir peçet eyi 
kenara fırlattı. Peçetenin altında bir tür silah va rdı. Callahan bunun bir 
tabanca oldu ğunu dü şündü ama Uzay Yo/w'ndakilere benziyordu. Ne deniyor du 
onlara? Ayrı ştırıcılar? Sersemleticiler? 
Fark etmiyordu. Callahan'ın çok daha etkili bir sil ahı vardı ve onu herkesin 
gördü ğünden emin olmak istiyordu. En yakın masanın üzerin -dekileri yere 
fırlattıktan sonra örtüyü gösteri yapan bir sihirba z gibi çekti. Đstedi ği son 
şey, en kritik anda masa örtüsüne takılıp sendelemek ti. Sonra, bir hafta önce 
bile inanmayaca ğı bir çeviklikle önce sandalyelerden birine, oradan  masanın 
üzerine çıktı. Çıkar çıkmaz gövdesinin altından tut tu ğu sköldpadda'yı herkesin 
görebilece ği şekilde havaya kaldırdı. 
Bir şarkı mırıldanabilirdim, diye dü şündü. Belki "Moonlight Becomes You"• veya 
"I Left My Heart in San Francisco"• 
Tam olarak otuz dört saniyedir Dixie Pig'in içindey diler. 
 
5 
Bir sınıfta veya okul toplantısında büyük bir grup öğrenciyle kar şı kar şıya 
gelmi ş lise ö ğretmenleri size ergenlerin, daha yeni du ş alıp temizlenmi ş bile 
olsalar vücutlarının üretmekle çok me şgul oldu ğu hormonlar yüzünden le ş gibi 
koktu ğunu söyleyecektir. Stres altındaki her insan grubun dan buna benzer kötü 
bir koku yayılır. Duyulan a şırı derecede kes-kinle şen Jake aynı kokuyu yemek 
salonunda da alıyordu. Şef garsonun masasını (babası bu masalara Şantaj 
Merkezleri derdi) geçtikleri sırada Dixie Pig'de ye mek yiyenlerin kokusu 
hafifti, havaya tela şlı bir ortamdan çıkıp rahatlamakta olan insanların kokusu 
hâkimdi. Ama Jake uzak kö şedeki ku ş-yaratık ba ğırdı ğında sürekli mü şterilerin 
kokusunu daha iyi hissetti. Metalik bir aromaydı, ö fkesini ve duygularını 
ate şlemek için kan kadar etkiliydi. Evet, Ku ş Tweety'nin masanın üzerindeki 
peçeteyi bir kenara bıraktı ğını gördü; evet, altındaki silahı gördü; evet, 
masanın üzerinde dikilen Callahan'ın kolay bir hede f oldu ğunu gördü. Jake için 
bu, Ku ş Tweety'nin a ğzı olan harekete geçirme silahını etkisiz hale geti rmekten 
daha önemsizdi. Callahan kaplumba ğayı havaya kaldırdı ğı sırada Jake on dokuz 
tabaktan ilkini fırlatmaya niyetlenerek sa ğ kolunu geriye atmı ştı. 



Đşe yaramayacak, burada olmaz, diye dü şündü Jake ama bu fikir daha zihninde tam 
olarak şekillenemeden i şe yaradı ğını gördü. Kokularından anlamı ştı. Đçindeki 
saldırganlık yok olmu ştu. Masalarından kalkmaya niyetlenmi ş olan birkaçı (sı ğ 
adamların alinlarindaki kırmızı delikler, hiç kırpı lmayan gözler gibiydi; 
vampirlerin etrafındaki mavi auralar sanki gerilemi ş ve yo ğunla şmıştı) kaslarını 
kontrol edemiyormu şçasına sertçe yerlerine oturdu. 
"Öldürün, Sayre'ın söyledi ği onlar..." Sonra Tweety sustu. Sol eli (öylesine 
çirkin bir pençeye el denebilirse) ileri teknoloji ürünü silahının kabzasına 
dokunduktan sonra yanma dü ştü. Gözlerindeki parlaklık kaybolmu ş gibiydi. 
"Sayre'ın geleceklerini söyledi ği... S-S-Sayre'm..." Bir ba şka duraksama oldu. 
Sonra, "Ah sai, elinizdeki o harikulade şey nedir?" diye sordu ku ş-yaratık. 
"Ne oldu ğunu biliyorsunuz," dedi Callahan. Jake'in hareket e tti ğini fark edince 
çocuk, Silah şor'un dı şarıda söylediklerini hatırlayarak (Ne zaman sa ğıma baksam 
yüzünü görebileyim) masadan indi ve kaplumba ğayı havada tutarak ilerlemeye 
başladı. Salondaki sessizli ği neredeyse tadabiliyordu ama... 
Ama bir ba şka salon daha vardı. Sert kahkahalara ve ne şeli haykırı şlara 
bakılırsa yakınlarda bir yerde bir parti vardı. Sol  tarafta. Şövalyeler ve 
leydilerin yemek yerken resmedildi ği perdenin gerisinde. Orada bir şeyler 
oluyor, diye dü şündü Callahan. Ve muhtemelen bir poker partisi de ğil. 
Oy'un kusursuz bir küçük motor gibi kesintisizce hı rladı ğını duydu. Ve bir şey 
daha. Alçak ve süratli bir tıkırtı ile sert bir şıkırtı. Bu iki sesin birle şimi 
Callahan'ın di şlerini kama ştırdı ve tüylerini ürpertti. Masaların altma saklan an 
bir şey vardı. 
Yakla şmakta olan böcekleri ilk gören Oy oldu ve avın yeri ni gösteren bir köpek 
gibi bir aya ğı havada, burnu öne uzanmı ş halde donakaldı. Bir süre için 
bedeninde tek hareket eden yer gerilip di şlerini gösteren, sonra rahatlayıp 
gizleyen, daha sonra tekrar gerilip gösteren burun derisi oldu. 
Böcekler yakla şmaya devam etti. Bunlar her ne idiyse, Peder Callah an'ın havada 
tuttu ğu Kaplumba ğa Maturin'e hiç mi hiç aldırmıyorlardı. Ekose klapa ları olan 
bir smokin giymi ş şi şman bir adam ku ş-yaratı ğa güçsüzce, neredeyse sorarcasına, 
"Burdan ileri gitmemeleri gerekiyordu, Me-iman," de di. "Gitmelerine de izin 
veremeyiz. Aldı ğımız emirler..." 
Oy şiddetle hırlayarak öne atıldı. Oy'dan hiç beklenmey ecek bir sesti ve 
Callahan'a çizgi roman balonlarım hatırlattı: Hırrr rrr! "Yoo!" diye tela şla 
haykırdı Jake. "Oy, yapma!" Jake'in haykırı şı üzerine perdenin gerisinden 
yükselen ne şeli sesler ve kahkahalar, di ğer salonda bir şeylerin de ği şti ğini 
fark etmi şlercesine aniden kesildi. 
Oy, Jake'in haykırı şına kulak asmadı. Böceklerden üçünü büyük bir hızla  ve 
başarıyla ezdi. Parçalanan kabuklarının çıtırtısı salo ndaki yeni sessizlikte 
mide bulandırıcı bir netlikle duyuldu. Oy böcekleri  yemeye yeltenmiyor, birer 
fare büyüklü ğündeki cesetlerini boynunun sert bir hareketi ve yü zünü terk 
etmeyen sırıtı şıyla bir kenara fırlatıyordu. 
Di ğerleri masaların altına çekilmeye ba şladı. 
Bu i ş için yaratılmı ş, diye dü şündü Callahan. Belki bir zamanlar tüm Hantal 
Billyler bunun içindi. Bazı köpek cinslerinde oldu ğu gibi... 
Perdenin gerisinden yükselen bo ğuk bir çı ğlık dü şüncelerini böldü: " Đnsanlar," 
diye ba ğırdı bir ses. "Ka-insanlar!" diye haykırdı bir di ğeri. 
Callahan'ın içinden çok ya şa, diye ba ğırmak gibi saçma bir istek yükseldi. 
Ama ağzından herhangi bir ses çıkamadan Roland'ın sesi ka fasının içini kapladı. 
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"Jake, git." 
Çocuk şaşkın bir ifadeyle Peder Callahan'a döndü. Kollarını çapraz-lamı ş, 
'Rizaları kıpırdayacak ilk sı ğ adama veya kadına fırlatmak üzere hazır halde 
yürüyordu. Oy tekrar ayaklarının dibinde yerini alm ı ştı ama parlak gözleri yeni 
avlar görebilmek için sürekli zemini tarıyordu. 
"Birlikte gidece ğiz," dedi Jake. "Sersemlediler, peder! Ve çok yakla ştık! Onu 
burdan çıkarmı şlar... sonra mutfaktan geçirmi şler ve..." 
Callahan, onu dinlemedi. Kaplumba ğayı karanlık bir ma ğarada fener 
ta şıyormu şçasına havaya kaldırmı ş, perdeye do ğru dönmü ştü. Gerisindeki 



sessizlik, tüyler ürperten kahkahalardan ve kulak t ırmalayan haykırı şlardan çok 
daha korkunçtu. Üzerlerine do ğrultulmu ş bir silahtı adeta. Ve çocuk durmu ştu. 
"Hâlâ yapabilecekken git," dedi Callahan sükûnetini  korumaya çalı şarak. 
"Yapabilirsen ona yeti ş. Bu dinh'inin emri. Aynı zamanda Beyaz'ın iradesi. " 
"Ama sen tek ba şına..." 
"Git Jake" 
Dixie Pig'deki sı ğ adamlar ve kadınlar sköldpadda'mn etkisinde olmala rına ra ğmen 
bu haykırı ş üzerine huzursuzca mırıldandı ve huzursuz-lanmakta  haklıydılar zira 
Callahan'ın a ğzından çıkan ses ona ait de ğildi. 
"Tek bir şansın var, bunu iyi de ğerlendirmelisin! Susannah'yı bul! Dinh'in 
olarak sana emrediyorum!" 
Callahan'ın a ğzından Roland'ın sesini duyunca Jake'in gözleri iri le ş-ti. A ğzı 
bir karı ş açıldı ve şaşkınca etrafına bakındı. 
Callahan perde yırtılarak açılmadan bir saniye önce  üzerindeki resmin, dikkatsiz 
bir gözün muhtemelen algılayamayaca ğı kara mizahını gördü: ziyafet masasının 
ortasındaki mangalda kızaran bir insan bedeniydi; şövalyeler ve leydiler insan 
eti yiyor, insan kanı içiyordu. Perdenin üzerinde, bir yamyam toplantısının 
resmi vardı. 
Sonra kendi ak şam yemeklerini yemekte olan eskiler deh şet verici perdeyi 
yırtarak açtı ve deforme olmu ş a ğızlarının sonsuza dek açık kalmasına neden 
olacak devasa di şlerinin arasından salona tiz çı ğlıklar yayıldı. Gözleri körlük 
kadar kara, yanaklarındaki ve kaslarındaki deri-ler -hatta ellerinin üzeri-
tümörümsü vah şi di şlerle kaplıydı. Bedenleri, yemek salonundaki vampir ler gibi 
auralarla sarılıydı ama öylesine koyu, zehirli bir mordular ki siyah gibi 
görünüyorlardı. Gözlerinin ve a ğızlarının kenarlarından bir tür cerahat 
sızıyordu. Anla şılmaz sesler çıkarıyorlar, birkaçı da gülüyordu: sa nki seslere 
kaynak olmuyorlar, ya şayan kiralık varlıklarmı ş gibi havadan çekip 
kullanıyorlardı. 
Ve Callahan onları tanıyordu. Elbette tanıyordu. On lardan biri tarafından 
gönderilmemi ş miydi? Bunlar gerçek, Birinci Tip vampirlerdi. Bir  sır gibi 
saklanırlardı ve şimdi de yabancıların üzerine salınmı şlardı. 
Havada tuttu ğu kaplumba ğa onları bir anlı ğına bile durdurmamı ştı. 
Callahan, Jake'in bu korkunç ucubeler kar şısında her şeyi unutup solgun bir yüz, 
dehşetle parlayan, yuvalarından fırlamı ş gözlerle oldu ğu yerde donakaldı ğını 
gördü. 
Ne söyleyece ğini a ğzından çıktı ğı ana dek bilmeden ba ğırdı: "Önce Oy'u 
öldürecekler! Gözlerinin önünde öldürüp kanını içec ekler!" 
Đsmini duyan Oy havladı. Bu ses üzerine Jake'in gözl erindeki donuk bakı şlar 
kaybolur gibi oldu, ama Callahan'ın onu daha fazla izleyecek vakti yoktu. 
Kaplumba ğa onları durdurmayacak ama en azından di ğerlerinin yakla şmasını 
engelliyor. Kursunlar da ise yaramaz ama... 
Callahan bir deja vu hissiyle-neden olmasın, tüm bu nları daha önce Mark Petrie 
adında bir çocu ğun evinde de ya şamıştı. Elini gömle ğinin yakasından içeri soktu 
ve taktı ğı haçı çıkardı. Haç, Ruger'ın kabzasına çarptıktan sonra a şağı sarktı. 
Mavimsi beyaz, parlak bir ı şıltısı vardı. En öndeki iki ya şlı yaratık onu 
yakalayıp aralarına çekmek üzereydi. Haçı görünce a cıyla çı ğlık atarak 
gerilediler. Callahan yaratıkların derilerinin cızı r-dayarak erimeye ba şladı ğını 
gördü ve içi vah şi bir mutlulukla doldu. 
"Uzak durun!" diye ba ğırdı. "Tanrı'nın gücü size emrediyor! Đsa'nın gücü size 
emrediyor! Orta-Dünya ka'sı size emrediyor! Beyaz'ı n gücü size emrediyor!" 
Đçlerinden biri yine de öne fırladı. Çok eski, küfle  kaplı bir yemek kıyafeti 
içinde deforme olmu ş bir iskeletti. Boynunda bir tür çok eski ni şan asılıydı... 
belki Malta Haçı'ydı? Uzun tırnaklı ellerinden biri ni Callahan'ın tuttu ğu haça 
doğru savurdu. Callahan haçı son anda indirdi ve vampi rin pençesi birkaç santim 
yukarıdan geçti. Sonra hiç dü şünmeden atıldı ve haçın ucunu yaratı ğın sarı 
par şömene benzeyen alnına daldırdı. Altın haç, kızgın b ir bıça ğın bir kalıp 
tereya ğma girmesi gibi yaratı ğın kafasına gömüldü. Paçavraya dönmü ş kıyafetler 
içindeki vampir acı ve korkuyla bir çı ğlık atarak geriye do ğru sendeledi. 
Callahan haçı geri çekti. Bir an için, ya şlı yaratı ğın alnına götürdü ğü 
ellerinin arasından haçın açtı ğı deli ği gördü. Sonra vampirin parmaklarının 
arasından sapsarı, yo ğun bir madde sızmaya ba şladı. Dizleri çözüldü ve iki 



masanın arasında yere yı ğıldı. Yanda şları öfkeyle haykırarak ondan uzakla ştı. 
Yaratı ğın suratı, parmaklarının arasında içeri göçmeye ba şlamı ştı. Aurası sönen 
bir mumun alevi gibi uçup gitti ve kısa süre sonra geride sadece eriyen bir 
vücudun ceketin kol a ğızlarından ve pantolonun paçalarından kusmuk gibi 
fırlayan, sapsarı kalıntıları kaldı. 
Callahan sert ve emin adımlarla di ğerlerinin üzerine yürüdü. Korkusu yok 
olmu ştu. Barlow'un haçını alıp kırmasından beri kurtulam adı ğı utanç hissi 
sonunda onu terk etmi şti. 
Nihayet özgürüm, diye dü şündü. Yüce Tanrım, sonunda özgürüm. Sonunda. Sonra:  
Sanırım bu kefaret. Ve iyi, de ğil mi? Hem de çok iyi. 
"Elindekini at," diye ba ğırdı biri ellerini korunmak için yüzüne do ğru 
kaldırarak. "Çoban Tanrı'nın adi süsü. Cesaretin va rsa at onu elinden!" 
Demek Çoban Tanrı'nın adi süsü. Öyleyse neden çekmi yorsun? 
Barlow kar şısında bu meydan okumaya kar şı bir şey yapamamı ş ve ceremesini 
çekmi şti. Dixie Pig'de, haçı konu şmaya cüret eden yaratı ğa do ğru çevirdi. 
" Đnancımı senin gibi bir yaratı ğın meydan okumasıyla tehlikeye atacak de ğilim, 
sai," dedi sesi salonda çınlayarak. Ya şlı yaratıkları neredeyse çıktıkları yere 
kadar geriletmeyi ba şarmı ştı. Öndeki vampirlerin ellerinde ve yüzlerinde ya şlı, 
kâğıdımsı derilerini asit gibi eriten kapkara, büyük t ümörler belirmi şti. "Ve 
bunun gibi eski bir dostumu asla fırlatıp atmam. Am a bir kenara kaldırmak? Onu 
yapabilirim isterseniz." Ve haçı tekrar yakasından içeri soktu. 
Vampirlerden dört be ş tanesi hemen öne atıldı, sivri di şlerin ta ştı ğı a ğızları 
sırıtı şa benzer bir ifadeyle gerilmi şti. Callahan ellerini onlara do ğru uzattı. 
Parmakları (ve Ruger'ın namlusu) mavi ate şe bandırılmı ş gibi parlıyordu. 
Kaplumba ğanın gözleri de aynı şekilde parlıyor, kabu ğu ı şıldıyordu. 
"Uzak durun!" diye haykırdı Callahan. "Tanrı'nın gü cü ve Beyaz size emrediyor!" 
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Korkunç şaman, büyükbabalarla yüzle şmek için döndü ğünde taheen Meiman, 
Kaplumba ğa'nın deh şet verici, muhte şem çekiminin bir nebze azaldı ğını hissetti. 
Çocuğun gitmi ş oldu ğunu gördü ve içi korkuyla doldu ama dı şarı kaçmak yerine iç 
tarafa do ğru ilerledi ğini fark edince biraz rahatladı. Bununla birlikte ç ocuk 
Fedic'e giden kapıyı bulup kullanmayı ba şarırsa ba şı büyük belaya girerdi. Zira 
Sayre, Walter o'Dim'e, Walter da do ğrudan Kızıl Kral'a hesap veriyordu. 
Bu konuyu o an için bo ş verdi. Her seferinde bir sorunla u ğra şacaktı. Önce 
şamanın büyülü müdahalesi engellenmeli, Büyükbabalar  üzerine salınmalıydı. Sonra 
çocu ğun pe şine dü şerlerdi. Belki seslenerek arkada şının ona ihtiyacı oldu ğunu 
söylerlerse i şe yara... 
Meiman (Mia için Kanarya-adam, Jake için Ku ş Tweety) bir eliyle Andrew'yu -ekose 
klapalı smokin giyen şi şman adam- di ğeriyle de And-rew'nun ondan da şi şman 
karısını kavrayarak sinsice ilerledi. Arkası onlara  dönük olan Callahan'ı i şaret 
etti. 
Tirana ba şını şiddetle iki yana salladı. Meiman gagasını aralayara k ona tısladı. 
Kadın büzülerek geriledi. Detta Walker'in yırttı ğı maske Ti-rana'nın çenesinden 
ve boynundan sarkıyordu. Alnının ortasında kızıl bi r yara, ölmekte olan bir 
balı ğın solungaçları gibi açılıp kapanıyordu. 
Meiman, Andrew'ya döndü, şamanı göstermesine yetecek kadar kısa bir süre adam ı 
bıraktı ve sonra eli yerine geçen pençesini tüylü b oğazına do ğru kaldırarak sert 
bir kesme i şareti yaptı. Andrew ba şını salladı ve karısının onu engellemeye 
çalı şan tombul ellerini itti. Yüzündeki insanlık maskesi , i ğrenç smokin içindeki 
sı ğ adamın cesaretini toplamak için sarf etti ği çabayı yansıtacak kadar iyiydi. 
Sonra bo ğuk bir çı ğlık atarak öne atıldı ve şi şman kollarını Callahan'ın boynuna 
doladı. Karısı aynı anda çı ğlıklar atıp fırlayarak pederin elindeki kaplumba ğaya 
vurdu ve yere dü şürdü. Sköldpadda kırmızı halının üzerinde yuvarland ı, sekerek 
masalardan birinin altına dü ştü ve bu hikâyedeki yeri orada (bazılarınızın 
hatırlayabilece ği malum bir kâ ğıttan kayık gibi) sona erdi. 
Büyükbabalar, daha önce salonda yemek yemekte olan Üçüncü Tip vampirlerle 
birlikte geride durmaya devam ediyordu. Fakat zayıf lı ğı sezen sı ğ adamlar ve 
kadınlar önce tereddütle, sonra giderek artan bir g üvenle harekete geçti. 
Callahan'ın etrafını sardılar, duraksadılar ve sonr a hepsi birden üzerine 
çullandı. 



"Tanrı adına beni bırakın!" diye ba ğırdı Callahan ama elbette i şe yaramadı. 
Alınlarında kırmızı delikler olan yaratıklar, Calla han'ın Tan-rı'sının adına 
vampirler gibi tepki göstermedi. Tek yapabilece ği, Jake'in durmayaca ğını, Oy ile 
rüzgâr gibi Susannah'ya gideceklerini umut etmekti.  Yapabilirlerse onu 
kurtarmalarını. Yapamazlarsa onunla birlikte ölmele rini. Ve fırsatları olursa 
bebeği öldürmelerini. Tanrı'nın yardımcısı olmasını dile yerek o konuda 
yanıldı ğını dü şündü. Calla'dayken, hazır fırsatları varken o şeyi Susannah'nın 
bedeninden söküp çıkarmalıydılar. 
Bir şeyin di şleri boynuna gömüldü. Vampirler artık haç olsun olm asın 
saldırabiliyordu. Kanının kokusunu alınca köpekbalı kları gibi üzerine 
çullandılar. Tann'm yardım et, bana kuvvet ver, diy e dua etti Callahan ve gücün 
içine doldu ğunu hissetti. Pençeler gömle ğini yırtıp paramparça ederken sol 
tarafına do ğru yuvarlandı. Sa ğ eli bir an için serbest kaldı. Ruger'ı hâlâ 
sıkıca kavrıyordu. Tabancayı (Jake'in paranoyak tel evizyon yöneticisi babası 
tarafından çok eski bir geçmi şte ev güvenli ği için satın alınmı ştı) Andrew 
adındaki sı ğ adamın terli, nefretle çarpılmı ş yüzüne do ğru kaldırdı ve 
namlusunun ucunu sı ğ adamın alnındaki yumu şak kırmızı yaraya bastırdı. 
"Hayuıır, sakın yapayım deme!" diye haykırdı Tirana  ve silaha uzandı ğında devasa 
göğüsleri sonunda elbisesinin yakasından kurtularak se rbest kaldı. Üzerleri kaba 
bir kürkle kaplıydı. 
Callahan teti ği çekti. Ruger'ın kulakları sa ğır eden sesi salonu sardı. 
Andrew'nun kafası, kanla dolu bir sukaba ğı gibi patladı ve yanındaki 
yaratıkların üzerine kanla karı şık parçacıklar saçıldı. Deh şet ve inanmazlık 
dolu çı ğlıklar yükseldi. Callahan'ın, böyle olması gerekmiy ordu, de ğil mi? Bu 
beni kulübe sokmaya yeter mi? Artık bir silah şor muyum, diye dü şünecek kadar 
vakti oldu. 
Belki hâlâ bir silah şor de ğildi. Ama tam önünde, iki masa arasında gagasını aç ıp 
kapayan, bo ğazı heyecanla titreyen ku ş-adam vardı. Callahan, Jake'in Ruger'ını 
doğrulttu. 
"Yoo," diye haykırdı Meiman şekilsiz ellerini gereksiz bir korunma çabasıyla 
yüzüne do ğru kaldırarak. "Hayır, YAPAMAZSIN!" dedi. 
Öyle bir yaparım ki, diye dü şündü Callahan çocuksu bir ne şeyle ve tekrar ate ş 
etti. Meiman geriye do ğru sendeleyerek iki adım attı, sonra üçüncüsünü. Bi r 
masaya çarptı ve üzerine dü ştü. Üç sarı tüy, hemen üzerinde, havada tembelce 
süzülüyordu. 
Callahan vah şi ulumalar duydu. Öfke veya korku de ğil, açlık doluydular. Kan 
kokusu sonunda ya şlı vampirlerin yıpranmı ş burun deliklerine ula şmıştı. Artık 
onları hiçbir şey durduramazdı. Yani e ğer onlara katılmak istemiyorsa... 
Bir zamanlar Salem's Lot'un Peder Callahan'ı olan P eder Callahan, Ruger'ın 
namlusunu kendine çevirdi. Namlunun karanlı ğındaki sonsuzlu ğa bakmakla vakit 
harcamayarak do ğruca çenesinin altına dayadı. 
"Selam olsun, Roland," dedi ve duyuldu ğunu 
(dalga, dalga onları kaldırmı ştı) 
anladı. "Selam olsun, Silah şor!" 
Yaşlı canavarların sivri di şlerle dolu a ğızları ona do ğru yakla şırken teti ği 
çekti. So ğuk ve kansız nefeslerine gömülmü ş ama gözü korkmamı ş-tı. Kendisini hiç 
bu kadar güçlü hissetmemi şti. Hayatı boyunca en mutlu oldu ğu zamanlar, basit bir 
göçebe oldu ğu yıllardı. Rahip de ğil, Gezgin Callahan oldu ğu günler. Ve 
görevlerini yerine getirdi ğini, pek yakında özgür bırakılarak o hayata kaldı ğı 
yerden devam edebilece ğini hissetti. Bu iyi bir histi. 
"Dilerim Kule'ni bulursun, Roland, içine girer ve e n üst katına kadar çıkarsın!" 
Eski dü şmanlarının, kendine Kurt Barlow diyen yaratı ğın çok ya şlı jaz ve erkek 
karde şlerinin di şlerini bedenine i ğneler gibi gömüldü. Callahan hiçbirini 
hissetmedi. Teti ği çeker ve onlardan sonsuza dek kaçarken gülümsüyor du. 
  
ĐKĐNCĐ BOLÜM DALGANIN ÜZERĐNDE 
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Eddie ve Roland, onları yazarın Bridgton kasabasınd aki evine götüren toprak 
yoldan geri dönerken yan taraflarında MERKEZ MA ĐNE ELEKTRĐK BAKĐM yazan turuncu 
bir pikap gördüler. Yakınlarda sarı kask takmı ş ve fosforlu sarı bir yelek 



giymi ş adam, elektrik tellerine de ğme tehlikesi olan a ğaç dallarını kesiyordu. 
Ve Eddie o zaman bir şey hissetti mi? Artan bir güç? Belki de I şm'ın Yolu 
üzerinden onlara do ğru yakla şan dalganın bir habercisi? Daha sonra öyle oldu ğunu 
düşündü ama emin olamadı. Tanrı biliyordu ya tuhaf bir  ruh hali içindeydi ve 
bunun için iyi de bir sebebi vardı. Kaç ki şi yaratıcısryla tanı şabilirdi? Eh... 
Stephen King Co-Op Şehri Bronx'ta de ğil Brooklyn'de olan Eddie Dean'i 
yaratmamı ştı, henüz de ğil, 1977'de de ğil ama Eddie, gelecekte yarataca ğından 
emindi. Ba şka türlü nasıl orada olabilirdi? 
Eddie pikabın önünü sa ğa çekip durdu, arabadan indi ve elinde elektrikli t estere 
olan terli adama Lovell'daki Turtleback Yolu'na nas ıl gidebileceklerini sordu. 
Merkez Maine Elektrik Bakım i şçisi yolu yardımsever bir şekilde tarif ettikten 
sonra ekledi: "Bugün Lovell'a gitmeye gerCekten niy etliyseniz 93. Karayolu 'nu 
kullanmanız gerekecek. Bazıları oraya Bataklık Yolu  der." 
Bir elini Eddie'ye do ğru kaldırdı ve tartı şmayı önlemeye çalı şan bir adam gibi 
başını iki yana salladı. Oysa Eddie yol tarifi sordu ğundan beri tek kelime bile 
etmemi şti. 
"Yolunuzu on bir kilometre uzatır ve oldukça engebe lidir ama bugün Do ğu 
Stoneham'dan geçmeniz mümkün de ğil. Polisler bütün yolları kapattı. Eyalet 
Ayıları, yerel hödükler, hatta Oxford kasabası şerifinin karakolunu bile." 
"Yok canım," dedi Eddie. Güvenli bir cevaba benziyo rdu. 
Đşçi ba şını ciddi bir ifadeyle salladı. "Tam olarak neler o lup bitti ğini kimse 
bilmiyor ama ate ş edilmi ş -belki otomatik silahlarla- ve patlamalar olmu ş." 
Kemerinde asılı duran tozla kaplı telsizine hafifçe  vurdu. "T ile ba şlayan 
kelimeyi de bugün bir iki kez duydum. Hiç şaşırmadım do ğrusu." 
T ile ba şlayan kelimenin hangisi oldu ğuna dair Eddie'nin hiçbir fikri yoktu ama 
Roland'ın yola devam etmek istedi ğinden emindi. Silah şor'un sabırsızlı ğını 
kafasının içinde hissedebiliyor; Roland'ın parmakla rını çevirerek yaptı ğı 
sabırsız hareketi neredeyse görebiliyordu: Gidelim artık. 
"Terörizmden bahsediyorum," dedi adam. Sonra sesini  alçalttı. " Đnsanlar o tür 
belaların Amerika'ya bula şmayacağını sanıyor, dostum ama size fla ş haberlerim 
var, bula şıyor. Bugün olmazsa yarın veya öbür gün olacak. Bir ileri Özgürlük 
Anıtı'nı veya Empire State binasını havaya uçuracak , ben böyle dü şünüyorum. 
Sağcılar, solcular ya da lanet olası Araplar. Dünyada çok fazla kaçık var." 
Kar şısındaki adamın zamanının on yıl ilerisini bilen Ed die ba şını salladı. 
"Muhtemelen haklısınız. Neyse, bilgi için te şekkürler." 
"Sadece size zaman kazandırmaya çalı ştım." Eddie, John Cullum'ın Ford'unun 
kapısını açarken ekledi. "Bir kavgaya mı karı ştınız, bayım? Dayak yemi ş gibi 
görünüyorsunuz. Üstelik topallıyorsunuz da." 
Eddie gerçekten de bir kavgaya karı şmıştı: bir kur şun kolunu sıyırmı ş, bir 
di ğeri sa ğ baca ğına gömülmü ştü. Đki yara da ciddi de ğildi ve olay. ların 
akı şında onları unutmu ştu bile. Şimdi tekrar sızlamaya ba şlamı şlardı. Aaron 
Deepneau'nun önerdi ği Percocet tabletlerini neden geri çevirmi şti ki? 
"Evet," dedi. "Lovell'a bu yüzden gidiyorum. Guy'ın  köpe ği beni ısırdı. Ona bir 
çift lafım olacak." Tuhaf bir hikâyeydi, basit ve k ısırdı ama Eddie ne de olsa 
bir yazar de ğildi. O, King'in i şiydi. Neyse ki elektrik i şçisinin daha fazla 
soru sormasına fırsat vermeden Cullum'm Ford Gala-x ie'sine binebilmesini 
sağlamı ştı ve bu, Eddie'nin gözünde hikâyesini ba şarılı kılardı. Arabayı oradan 
aceleyle uzakla ştırdı. "Yol tarifini aldın mı?" diye sordu Roland. "Evet." 
"Güzel. Her şey aynı anda geli şiyor, Eddie. Mümkün oldu ğunca çabuk Susannah'ya 
gitmeliyiz. Jake ve Peder Callahan da. Ve bebek her  ne ise, geliyor. Hatta 
gelmi ş bile olabilir." 
Kansas Yolu'nun sonundan sa ğa dönün, demi şti elektrik i şçisi Ed-die'ye (Dorothy, 
Toto ve Em Teyze'deki gibi Kansas ve her şey aynı anda oluyor) ve Eddie de öyle 
yaptı. Böylece kuzeye do ğru ilerlemeye ba şladılar. Güne ş, sol taraftaki 
ağaçların gerisinde kaybolmu ş, iki şeritli asfalt yol gölgeler içinde kalmı ştı. 
Eddie zamanın tutulamayacak kadar kaygan, çok pahal ı bir kuma ş gibi 
parmaklarının arasından kaydı ğını hissediyordu. Neredeyse elle tutulur bir 
histi. Cullum'm eski Ford'unun gaz pedalı üzerindek i baskısını arttırdı. Saatte 
doksan kilometre sabit hızla ilerlemeye ba şladılar. Hızı daha da arttırabilirdi 
ama Kansas Yolu hem virajlı, hem de bakımsızdı. 



Roland gömlek cebinden katlanmı ş bir kâ ğıt çıkardı, açtı ve incelemeye ba şladı 
(ama Eddie, Silah şor'un yazıları okuyabildi ğinden şüpheliydi; bu dünyanın yazılı 
kelimeleri ona büyük ölçüde yabancıydı). Sayfanın t epesinde, Aaron Deepneau'nun 
titrekçe ama okunaklı yazısının (ve Cal-tower'in ço k önemli imzasının) üst 
kısmında gülümseyen çizgi bir kunduz ve YAP ĐLACAK ÇOK ÖNEMLĐ ĐŞLER yazısı vardı. 
Aptalca bir yazıydı. 
Aptalca sorulardan ho şlanmam, aptalca oyunlar oynamam, diye dü şündü Eddie ve 
aniden sırıttı. Mono Blaine ile ilerlerken iyi zama nlanmı ş birkaç aptalca 
sorunun hayatlarını kurtarmı ş oldu ğu gerçe ğine ra ğmen Roland'ın hâlâ sahip 
oldu ğundan zerre kadar şüphe etmedi ği bir bakı ş açı şıydı. Eddie dünya tarihinin 
en önemli belgesi olabilecek kâ ğıdın (Magna Carta'dan, Ba ğımsızlık 
Bildirgesi'nden ve Albert Einstein'ın Đzafiyet Teorisi'nden de önemli) üzerinde 
aptalca bir ba şlı ğın oldu ğunu söylemek ve Roland'ın bu konuda ne dü şündüğünü 
sormak için a ğzını açtı. Ancak tek bir kelime bile edemeden dalga  onlara çarptı. 
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Ayağı gaz pedalının üzerinden kaydı ve iyi de oldu. Ped alın üzerinde kalsaydı 
hem o, hem Roland'ın yaralanması, hatta ölmesi i şten de ğildi. Dalga geldi ğinde 
John Cullum'm Ford Galaxie'sinin kontrolünü sa ğlamak Eddie Dean'in öncelikler 
listesinde alt sıralara dü ştü. Bir lunapark treninin ilk tepenin zirvesine 
tırmanıp... duraksayıp... yüzünüzde sıcak yaz havas ını hissetmenize, gö ğsünüzde 
bir basınç olu şmasına ve midenizin arkanızda bir yerde uçmasına yo l açarak 
dalmasına benzere bir histi. 
Eddie, Cullum'm arabasında herhangi bir yere sabitl enmemiş olan her şeyin uçmaya 
başladı ğını gördü; pipo külleri, konsolun üzerinden iki kal em ve bir ataç, 
Eddie'nin dinh'i ve dinh'imn ka-mai'si, sevgili Edd ie Dean. Midesini 
kaybetmesine şaşmamalıydı! (Yava şlayıp yolun kenarında duran arabanın da havada 
süzülmekte oldu ğunun, yerden on santim kadar yukarıda, görünmez bir  denizde 
yüzen küçük bir kayık gibi tembel hareketlerle öne arkaya sallandı ğının farkında 
değildi.) 
Sonra iki şeritli kasaba yolu kayboldu. Bridgton yok oldu. Dün ya da °yle. 
Tiksindirici, mide bulandırıcı geçi ş çınlamaları duyuldu ve Eddie'nin 'Cinden 
di şlerini gıcırdatma dürtüsü yükseldi... ama di şleri de yoktu. 
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Eddie gibi Roland da yerçekiminin etkisinden kurtul muş bir nesne gibi önce 
yükseldi ğini sonra havada asılı kaldı ğını açık bir şekilde hissetti. Geçi ş 
çınlamalarını duydu ve yükselerek varlık duvarının içinden geçti ği-ni duyumsadı 
ama bunun gerçek geçi ş olmadı ğını anlamı ştı, en azından daha önce tecrübe 
ettiklerine benzemiyordu. Bu büyük ihtimalle Van-na y'in aven kal dedi ği olguydu. 
Kelime anlamı, rüzgârla yükseltilmi ş veya dalgayla ta şınmı ş idi. Ama genellikle 
kullanılan kas kelimesinin yerine kullanılan kal, şiddeti felaket derecesine 
varan do ğal bir güce i şaret ediyordu; rüzgâr de ğil de kasırga, dalga de ğil de 
tsunami gibi. 
I şın seninle konu şmak istiyor, Geveze, dedi Vannay'in kafasının içind en yükselen 
sesi. Vannay, Steven Deschain'in o ğlu çok ketum oldu ğu için ona bu eski, 
i ğneleyici lakabı takmı ştı. Parlak zekâlı, topal ö ğretmeni bu lakabı kullanmayı 
Roland on bir ya şına bastı ğında bırakmı ştı (muhtemelen Cort'un ısrarıyla). 
Konuşacak olursa onu dinlemen iyi olur. Çok iyi dinleyec eğim, diye cevap verdi 
Roland ve dü ştü. Hiçbir a ğırlı ğı yokmu ş gibi hissederek ö ğürdü, midesi 
bulanıyordu. 
Daha çok çınlama. Sonra birdenbire tekrar uçmaya ba şladı; bu kez bo ş yataklarla 
dolu büyük bir odanın üzerinde süzülüyordu. Tek bir  bakı ş, Kurtlar'ın Sınır 
Callaları'ndan kaçırdıkları çocukları buraya getird iklerini anlamasına yetti. 
Odanın uzak ucunda... 
Bir el kolunu kavradı, Roland içinde bulundu ğu durumda bunun mümkün 
olabilece ğini sanmazdı. Soluna baktı ğında hemen yanında çıplak halde havada 
süzülmekte olan Eddie'yi gördü. Đkisi de çıplaktı; giysileri yazarın dünyasında 
kalmı ştı. 
Roland, Eddie'nin gösterdi ğini zaten görmü ştü. Odanın uzak ucunda iki yatak 
itilerek birle ştirilmi şti. Birinde beyaz bir kadın yatıyordu. Bacakları 



(Susannah'nm New York'a yaptıkları geçi ş yolculu ğunda kullandı ğı bacakların 
bunlar oldu ğundan Roland'ın hiç şüphesi yoktu) iki yana almı ştı- Sıçan kafalı 
bir kadın -ta/zeen'lerden biri oldu ğuna şüphe yoktu-iki baca ğın arasına 
eğilmi şti. 
Beyaz kadının yanındaki yatakta bacakları dizlerini n hemen altında son bulan 
koyu tenli bir kadın vardı. Havada çıplak bir halde  süzülüyor olsa da geçi ş 
yapıyor olsa da, midesi bulansa da Roland ömründe h iç kimseyi gördü ğüne bu kadar 
sevinmemi şti. Eddie de aynı şekilde hissediyordu. Roland, genç adamın ne şeli 
haykırı şım kafasının içinde duydu ve sakinle ştirmek için ona uzandı. 
Sakinle ştirmeye mecburdu zira Susannah onlara bakıyor, çok büyük ihtimalle de 
görüyordu ve bir şey söyleyecek olursa her bir kelimeyi duymaları ger ekiyordu. 
Çünkü kelimeler onun a ğzından çıksa bile asıl konu şan I şın olacaktı; Ayı'nın 
veya Kaplumba ğa'nm Sesi. 
Her iki kadının da ba şına metal ba şlıklar geçirilmi şti. Bo ğumlu bir çelik hortum 
iki ba şlı ğı birle ştiriyordu. 
Bir çe şit Vulcan beyin-eritici, dedi Eddie ve sesi bir kez  daha beynini sararak 
di ğer her şeyi silikle ştirdi. Ya da belki... 
Sus, diye araya girdi Roland. Babanın hatırına sus,  Eddie! 
Beyaz önlüklü bir adam, acımasız görünü şlü bir çift forsepsi tepsiden aldı ve 
sıçan kafalı taheen hem şireyi kenara itti. E ğilerek Mia'nın bacaklarının arasına 
baktı. Forsepsi ba şının üzerine kaldırmı ştı. Hemen yakınlarında, üzerinde Eddie 
ve Susannah'nm dünyasının harflerinden olu şmuş bir yazı bulunan bir ba şka taheen 
vardı. Yırtıcı bir ku şun kafasına sahipti. 
Varlı ğımızı hissedecek, diye dü şündü Roland. Gere ğinden uzun kalırsak bizi 
mutlaka hissedecek ve alarm verecek. 
Ama Susannah, ona bakıyordu; ba şlı ğın altından bakan gözleri çakmak çakmaktı. 
Parlak ve anlayı ş doluydular. Onları görüyordu, evet, do ğru. 
Tek bir kelime söyledi ve Roland, açıklanamaz ama y üzde yüz güvenilir bir 
sezgiyle konu şanın Susannah de ğil, Mia oldu ğunu anladı. Ama aynı zamanda 
I şın'ın, belki nasıl bir tehdit altında oldu ğunu hissedecek kadar sezgili, 
kendini korumak isteyen o gücün sesiydi. 
Chassit demi şti Susannah. Roland kelimeyi kafasının içinde duymu ştu çünkü onlar 
ka-tet ve an-tet'ti; ayrıca kelimeyi yüzü bir ba şka zaman ve mekânda olan biteni 
gözleyerek durdukları yere do ğru çevrili olan Susan-nah'nın dudaklarından da 
okumuştu. 
Şahin kafalı taheen belki de onun bakı şlarını takip ederek ba şını kaldırdı. Ya 
da belki ola ğanüstü keskin kulaklarıyla geçi ş çınlamalarını duymu ştu. Sonra 
doktor forsepsi indirdi ve Mia'nm önlü ğünün altına soktu. Kadın bir çı ğlık attı. 
Susannah da onunla birlikte çı ğlık attı. Ve Roland bedensiz varlı ğı bu iki 
çı ğlı ğın birle şimiyle olu şan kuvvetle itilebilirmi ş gibi, ekim rüzgârında uçu şan 
kuru yapraklar misali aniden ve büyük bir güçle yük seldi ğini, bulundu ğu yerle 
bağlantısının kesildi ğini hissetti, ama o tek sözcü ğe sıkı sıkıya sarıldı. 
Kelime, annesini yata ğının üzerine e ğilirken gördü ğü son derece net bir anıyı 
beraberinde getirdi. Bu yatak, rengârenk bir bebek odasındaydı ve şimdi, küçük 
bir çocukken, emekleyen bir bebekken sihir oldu ğuna inanarak sorgusuzca 
kabullendi ği o renklerin anlamını kavrayabiliyordu. 
Bebek odasının camları gökku şağının renklerine boyanmı ştı elbette. Annesinin o 
harikulade renklerin yansıması yüzünde dans ederek ona do ğru e ğili şini, boynunun 
kıvrımını çocuk gözleriyle ve bir â şı ğın ruhuyla 
(hepsi sihir) 
görebilmesi için ba şlı ğını geriye atı şını hatırladı; e ğer kabul ederse ona kur 
yaparak babasının elinden alma planları aklına geld i. Sonra evlenecekler, kendi 
çocukları olacak ve Saadet Yurdu adındaki peri masa llarından çıkma krallıkta 
sonsuza dek mutlu ya şayacaklardı. Ah ona nasıl da şarkı söylerdi. Gabrielle 
Deschain pencereden yansıyan renklerle alacalanmı ş yüzündeki iri gözlerini 
ciddiyetle ona dikmi ş o ğluna şöyle saçma bir şarkı söylerdi: 
Canım bebe ğim, güzel bebe ğim Hep koklayayım öpeyim Chussit, chissit, chassit!  
Yetmesi gerek, dolacak sepet! 
Alev alıverdi kibrit, diye dü şündü a ğırlıksız bedeni korkunç geçi ş ka-jj5inda 
çınlamalar e şli ğinde süzülürken. Bir keresinde annesine anlamadı ğı kelimelerin 



ne oldu ğunu sormu ş ve eski rakamlar oldu ğunu ö ğrenmi şti. Chussit, chissit, 
chassit: On yedi, on sekiz, on dokuz. 
Chassit on dokuz, diye dü şündü. Elbette, her şey on dokuz. Sonra Eddie ile 
kendilerini yine aydınlıkta buldular, ate şli bir hastalık turuncusu rengindeki 
ı şı ğın aydınlı ğında Jake ve Callahan'ı gördüler. Jake'in sol aya ğının dibinde 
duran Oy'u bile. Burnunu ileri uzatmı ş, tüyleri kabarmı ş, di şleri gözler önüne 
serilmi şti. 
Chussit, chissit, chassit, diye dü şündü Roland, o ğluna, Dixie Pig'in yemek 
salonunda sayıca çok azınlıkta kalmı ş o küçük çocu ğa bakarken. Chassit on dokuz. 
Sepetimi doldurmaya yetecek. Ama ne sepeti? Ne anla ma geliyor? 
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John Cullum'ın on iki yıllık Ford'u (kilometre saya cı yüz altı bini gösteriyordu 
ve Cullum'ın insanlara söylemekten ho şlandı ğı gibi ısınmaya daha yeni 
başlıyordu) Bridgton'daki Kansas Yolu'nun kenarında ha vada tembelce öne arkaya 
sallanıyor, ön tekerlekler yumu şak topra ğa kısaca temas edip havalanıyordu. 
Đçindeki baygın görünmekle kalmayıp aynı zamanda şeffaf olan iki adam arabanın 
hareketleriyle uyumlu bir şekilde batık bir gemideki cesetler gibi tembelce 
sallanıyordu. Etraflarında, fazla kullanılmı ş her eski arabada bulunabilecek 
ufak tefek e şyalar havada uçu şuyordu: küller, kalemler, ataçlar, bir zamanlar 
arka koltu ğun altına kaçmı ş dünyanın en bayat fıstı ğı, bir madeni para, 
paspasların üzerindeki Çam i ğneleri, hatta paspaslardan biri. Torpido gözünün 
karanlı ğındaki nesneler kapa ğa çarpıp tıkırdıyordu. 
Oradan geçen biri yerçekiminin olmadı ğı bir uzay kapsülündeymi ş gibi havada 
süzülen tüm bu e şyaları ve insanları -ölmü ş olabilecek insanları!- görse 
şaşkınlıktan küçük dilini yutaca ğı muhakkaktı. Ama kimse geçmedi. Long Lake'in 
bu kıyısında ya şamakta olan insanların ço ğu artık görülecek pek fazla şey 
kalmamı ş olmasına ra ğmen gölün üzerinden Do ğu Stoneham kıyısına bakıyordu. Duman 
bulutu bile neredeyse kaybolmu ştu. 
Araba tembelce sallandı ve Gilead'lı Roland yava şça tavana do ğru yükseldi. 
Ensesi kirli tavana de ğdi ve bacakları, vücudunun üst kısmını takip ederek  
koltu ğun önündeki bo şluktan ayrıldı. Eddie önce direksiyonun arkasında 
sıkı şmıştı ama daha sonra arabanın sa ğa sola yaptı ğı salınım yerinden 
kurtulmasını sa ğladı ve o da tavana do ğru yükseldi. Yüz hatları derin bir 
uykudaymı ş gibi gev şemi şti. A ğzının kenarında gümü- şümsü, ince bir salya 
damlacı ğı belirdi ve uzayarak kurumu ş kanla lekelenmi ş yana ğına do ğru yükseldi. 
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Roland, Susannah'nın onu ve muhtemelen Eddie'yi de gördü ğünü biliyordu. O tek 
sözcü ğü sarf etmek için onca çaba göstermesi bu yüzdendi.  Bununla birlikte Jake 
ve Callahan ikisini de görmüyordu. Çocuk ve Peder, Dixie Pig'e girmi şti; ya çok 
cesurca ya da fazlasıyla aptalca bir hamleydi ve tü m dikkatleri içeride 
kar şılarına çıkanlara odaklanmı ştı. 
Yaptı ğı aptalca olsun olmasın, Roland, Jake ile müthi ş gurur duyuyordu. Çocu ğun 
kendisi ve Callahan arasında canda olu şturdu ğunu gördü: dü şmanına göre sayıca 
azınlıkta olan bir çift silah şorun tek bir atı şa hedef olmaması için aralarına 
koymaları gereken mesafeydi (ve asla iki ayrı durum da aynı olmazdı). Đkisi de 
sava şmaya hazır gelmi şti. Calla-han'ın elinde Jake'in tabancası... ve bir  şey 
daha vardı: bir tür oyma heykelcik. Roland bunun bi r can-tah, küçük tanrılardan 
biri oldu ğundan neredeyse emindi. Çocukta ise Susannah'nın sa z kese içindeki 
'Rizaları vardı. Nereden, nasıl aldı ğını ancak tanrılar bilirdi. 
Silah şor, insanlı ğı boyun hizasında sona eren şi şman bir kadın gördü. Taktı ğı 
maske parçalanmı ş, üç katlı gerdanının üzerine do ğru sarkmiSti Maskenin kalan 
parçalarının altındaki sıçan kafasını gören Roland,  bir anda pek çok şeyi 
anladı. Dikkati ba şka meselelere yönelmemi ş olsaydı (çocu ğun ve pederin 
dikkatlerinin o an yöneldi ği gibi) bazılarını daha önce anlayabilirdi. 
Örneğin Callahan'ın sı ğ adamları. Taheen olabilirlerdi pekâlâ; ne Prim's, ne de 
doğal dünyaya ait, ikisi arasında bir yerlerde kalmı ş de ğersiz piç yaratıklar. 
Roland'ın a ğır de ği şkenler dedi ği türde yaratıklar olmadıkları muhakkaktı, çünkü 
ağır de ği şkenler, eski insanların u ğursuz sava şlarının ve felaketlere yol açan 
deneylerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmı ştı. Hayır, bunlar gerçekten de 



bazılarının üçüncü cins, bazılarınınsa can-toi adın ı verdi ği taheen'leı 
olabilirdi ve evet, Roland bunu daha önce anlamalıy dı. Kızıl Kral olarak bilinen 
varlı ğa ta/ımz'lerden kaçı hizmet ediyordu? Birkaçı mı? Ç oğu mu? 
Hepsi mi? 
Roland, üçüncü cevap do ğruysa Kule'ye olan yolunun bir hayli zor olaca ğını 
düşündü. Ama ufkun ötesine bakmak, Silah şor'un do ğasına aykırıydı ve içinde 
bulundukları o an bu kesinlikle bir lütuftu. 
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Görmesi gerekeni gördü. Can-toi -Callahan'ın sı ğ ahalisi- Jake ve Callahan'ın 
etrafını dörtbir yandan sarmı ştı (Altmı ş Birinci Cadde'ye açılan kapıyı koruyan 
ve hemen arkalarında duran ikiliyi fark etmemi şlerdi) ama peder elindeki 
heykelcikle hepsini Jake'in bo ş arsada buldu ğu anahtarla insanları büyüleyip 
durdurdu ğu gibi hareketsiz kılmı ştı. Đnsan vücuduna ve waseau kafasına sahip 
sarı bir taheen'm hemen yakınında bir silah vardı a ma almak için hiçbir 
giri şimde bulunmadı. 
Yine de bir sorun vardı. Roland'ın her olası tuza ğı ve pusuyu görmek üzere 
eğitilmi ş bakı şları hemen üzerinde sabidendi. Eld'in Son Kar-de şli ği'nin üzerine 
saygısızca çarpıtılarak i şlendi ği perdeyi gördü ve önemini yırtılarak 
açılmasından saniyeler önce tamamen kavradı. Ve kok u: sadece et de ğil, insan eti 
koku şuydu. Dü şünmeye fırsatı olsa bunu da daha önceden anlayabili rdi... ancak 
Calla Bryn Sturgis'dski hayat ona dü şünmek için pek az zaman tanımı ştı. Calla'da 
hayat, bir hikâye kitabındaki gibi ardı ardına gele n lanet olası olaylardan 
ibaretti. 
Ama artık çok açıktı, de ğil mi? Sı ğ ahali sadece taheen olabilirdi; bir çocu ğun 
korkunç canavarı da denebilirdi, size uyarsa. Perde nin gerisin-dekiler ise 
Callahan'ın Birinci Tip vampirler adını verdi ği ve Roland'ırı Büyükbabalar 
olarak bildi ği, Prim'in çok uzun zaman önce geri çekilmesinden s onra 
varlıklarını sürdürmeyi ba şarmı ş belki de en i ğrenç ve en güçlü yaratıklardı. Ve 
taheen'ler gibiler oldukları yerde dikilip Callahan 'ın havada tuttu ğu sigul'a 
bakmaktan memnun olabilirdi ama Büyükbabaların bir kez gördükten sonra dönüp 
tekrar bakmayaca ğı muhakkaktı. 
Böcekler korkunç tıkırtılar e şli ğinde masaların altından çıkarak çocukla pedere 
doğru ilerliyordu. Roland bu böcekleri daha önce de gö rmüştü ve perdenin 
gerisindeki yaratıkların ne oldu ğuna dair hiçbir şüphesi kalmadı. Böcekler 
parazitler, kan içiciler, takipçilerdi: Büyükba-ba- pireleri. Muhtemelen bir 
Hantal Billy varken büyük bir tehlike te şkil etmezlerdi ama küçük doktorların bu 
kadar çok sayıda olması, Büyükbabaların çok yakınla rda oldu ğu anlamına gelirdi. 
Oy böceklere do ğru atılırken Gilead'h Roland dü şünebildi ği yegâne şeyi yaptı: 
Callahan'a do ğru yüzdü. 
Callahan'ın içine yüzdü. 
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Buradayım, peder. Evet, Roland. Ne.. 
Zamanımız yok. ONU BURADAN ÇIKAR Çıkarmalısın. Hâlâ  vakit varken onu buradan 
çıkar! 
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Ve Callahan denedi. Çocuk elbette gitmek istemedi. Ona pederin gözleri 
aracılı ğıyla bakan Roland acı acı dü şündü: Ona ihaneti daha iyi ö ğretmeliydim. 
Ama tanrılar biliyor ya, elimden geleni yaptım. 
"Hâlâ yapabilecekken git," dedi Callahan, Jake'e sü kûnetini korumaya çalı şarak. 
"Yapabilirsen ona yeti ş. Bu dinh'min emri. Aynı zamanda Beyaz'ın iradesi."  
Bu sözlerin çocu ğu harekete geçirmeye yetmesi gerekirdi ama gitmemek te inat 
ediyordu -tanrılar, neredeyse Eddie kadar kötüydü!-  ve Roland daha fazla 
bekleyemedi. 
Đzin ver, peder. 
Roland yanıt beklemeden kontrolü eline aldı. Dalgan ın, aven kal'm geri çekilmeye 
başladı ğını hissedebiliyordu. Ve Büyükbabaların gelmesi an meselesiydi. 
"Git, Jake," diye haykırdı pederin a ğzını ve ses tellerini bir hoparlör gibi 
kullanarak. Böyle bir şeyin nasıl yapılabilece ğini dü şünseydi tamamen 



kaybolurdu, ama dü şünmek hiçbir zaman ona göre olmamı ştı ve çocu ğun gözlerinin 
irile şti ğini görünce memnun oldu. "Tek bir şansın var ve bunu iyi 
değerlendirmelisin! Susannah'yı bul! dinh'in olarak sa na emrediyorum!" 
Sonra, Susannah ile hastane ko ğuşunda oldu ğu gibi a ğırlıksız bir nesneymi ş gibi 
havaya fırlatıldı ğını, Callahan'ın aklından ve bedeninden bir toz zer resi veya 
örümcek a ğıymı ş gibi üflenerek çıkarıldı ğını hissetti. Bir an için kıyıya 
ula şmak için güçlü bir akıntıyı alt etmeye çalı şan bir yüzücü gibi geri dönmeye 
çalı ştı ama mümkün de ğildi. 
Roland! Eddie'nin sesiydi ve deh şet doluydu. Tanrım Roland, o şeyler de neyin 
nesi? 
Perde yırtılıp açılmı ştı. Dı şarı fırlayan yaratıklar ya şlı ve korkunçtu; 
Silah şor'un bilekleri kadar kalın, sipsivri di şler yüzünden a ğızları 
kapanmıyordu. Kırı şık yanaklarında kan ve et parçacıkları vardı. 
Ve -tanrılar, ah tanrılar- çocuk hâlâ gitmemi şti! 
"Önce Oy'u öldürecekler," diye ba ğırdı Callahan ama Roland, onun Callahan 
oldu ğunu sanmıyordu. Eddie, Roland'ın daha önce yaptı ğı gibi 
Callahan'ın sesini kullanmı ş olmalıydı. Her nasılsa ya daha sakin dalgalar ya d a 
daha fazla güç bulmu ştu. Roland dı şarı üflendikten sonra içeri girmeye yetecek 
kadar güç. "Gözlerinin önünde öldürüp kanını içecek ler!" 
Sonunda yeterli olmu ştu. Çocuk, pe şinde Oy oldu ğu halde dönüp ko şmaya ba şladı. 
Waseau-taheen'in hemen önünden ve iki sı ğ ahalinin arasından geçti ama hiçbiri 
onu yakalamaya çalı şmadı. Hâlâ büyülenmi ş halde Callahan'ın elinde tuttu ğu 
kaplumba ğaya bakıyorlardı. 
Büyükbabalar, Roland'ın tahmin etti ği gibi kaçan çocu ğa hiç aldırmadı. Pederin 
hikâyesinden, Büyükbabalar'dan birinin pederin bir süre rahiplik yaptı ğı Salem's 
Lot adlı küçük kasabaya gitti ğini biliyordu. Peder bu kar şıla şmadan canlı 
çıkmı ştı -silahlarını veya güç sıgw/'larım kaybetmi ş insanların genellikle bu 
canavarlar kar şısında pek şansı olmazdı- ama yaratık, gitmesine izin vermeden 
önce Callahan'a kötü kanından içirmi ş, onu di ğerleri için i şaretlemi şti. 
Callahan haç-s/gu/'unu onlara do ğru tutuyordu ama Roland daha fazlasını 
göremeden tekrar karanlı ğa çekildi. Çınlamalar yine ba şladı ve dayanılmaz 
titre şimleri aklını kaçıracakmı ş gibi olmasına yol açtı. Ed-die'nin bir yerlerde 
haykırdı ğını hayal meyal duyabiliyordu. Karanlıkta Eddie'ye uzandı, koluna 
değdi, kaybetti, elini buldu ve kavradı. Birbirlerine sıkıca tutunup ayrılmamaya 
çalı şarak dünyalar arasındaki kapısız karanlıkta kaybolm amayı umarak bo şlukta 
yuvarlandılar. 
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EDDIE BĐRĐNĐ ARIYOR 
 
1 
Eddie'nin John Cullum'ın arabasına dönü şü, ergenlik yıllarında gördü ğü kâbus 
dolu uykulardan uyanı şı gibi oldu: nerede oldu ğu bir yana, kim oldu ğunu bile 
bilmiyordu, nefes nefese kalmı ştı, yön duygusunu yitirmi şti. 
Đçinde bulundu ğu inanılmaz durumu kavramak için bir saniyesi oldu;  Roland ile 
birbirlerine rahimdeki do ğmamış ikizler gibi sarılmı şlardı ama onlar bir rahimde 
değildi. Bir kalem ve bir ataç, göz hizasında havada s üzülüyordu. Bir de sekiz 
şarkılık bir kaset kabı vardı. Vaktini harcama, John , diye dü şündü. Bu aletin 
sonu çıkmaz sokak. 
Bir şey ensesine sürtünüyordu. John Cullum'ın eski Galax ie'sinin tavan lambası 
mıydı? Tanrı a şkına, gerçekten de... 
Yerçekimi kuvveti geri döndü ve anlamsız nesneler y ağmur gibi üzerlerine ya ğdı. 
Ford'un içinde havada süzülen paspas direksiyonun ü zerine dü ştü. Eddie'nin karnı 
ön koltu ğun sırt dayanan bölümüne çarptı ve ci ğerlerindeki hava bo şaldı. Roland 
hemen yanına, kalçasının sakat tarafının üzerine dü ştü. Havlarcasına kısaca 
bağırdı ve kendini tekrar ön koltu ğa çekti. 
Eddie konu şmak üzere a ğzını açtı. Ama bir şey söyleyemeden Calla-han'ın sesi 
zihnini doldurdu: Selam olsun, Roland! Selam olsun,  Silah şor! 
Pederin di ğer dünyadan sesini duyurabilmesi ne kadar ruhsal gü ç gerektirmi şti? 
Ve geri planda, zafer dolu, vah şi haykırı şlar vardı. Đçinde kelimeler olmayan 
ulumalar. 



Eddie'nin şaşkınlık dolu, irile şmiş gözleri Roland'm soluk mavi gözleriyle 
kar şıla ştı. Gidiyor. Ulu Tanrım, sanırım peder ölüyor, diye  dü şünerek 
Silah şor'un sol eline uzandı. 
Dilerim Kule'ni bulursun, Roland, içine girer ve...  
"...en üst katına kadar çıkarsın," dedi Eddie soluk  solu ğa. 
Tekrar John Cullum'ın Kansas Yolu kenarında (yamuk ama yeterince huzurlu bir 
şekilde) park etmi ş arabasının içinde, bir yaz günü ak şamının gölgeli ilk 
saatlerindeydiler ama Eddie, aslında bir restoran d eğil, yamyam yuvası olan 
mekânın cehennemden çıkma turuncu ı şıklarını görüyordu. Böyle yaratıkların var 
oldu ğu dü şüncesi, insanların içeride neler oldu ğunu bilmeksizin, onları aç 
gözlerle izleyen, belki kurban olarak seçen yaratık ların bulundu ğu o yamyam 
yuvasının önünden her gün geçtikleri fikri... 
Düşünceleri, hayalet di şlerin boynuna, yanaklarına ve karnına gömülmesi, a ğzının 
vah şice öpülmesi ve yumurtalıklarının delinmesi hissiyl e bölündü ve acıyla 
haykırdı. Roland, onu yakalayıp hareketsiz kılana d ek serbest eliyle havayı 
pençeleyerek çı ğlık attı. 
"Dur, Eddie. Dur. Gittiler." Bir an duraksadı. Ba ğlantı kesildi ve acı 
hafifledi. Roland haklıydı elbette. Pederin aksine onlar kaçabilmi şti. Eddie, 
Roland'ın gözlerinin ya şlarla parladı ğını gördü. "O da gitti. Peder." 
"Yoksa vampirler... Biliyorsun, o yamyamlar... Onla r?..." Eddie sorusunu 
tamamlayamadı. Peder Callahan'ın onlardan biri olac ağı fikri kaldıramayaca ğı 
kadar korkunçtu. 
"Hayır, Eddie. Korktu ğun olmadı. O..." Roland hâlâ ta şımakta oldu ğu tabancayı 
çekti. Çelik silindiri ak şam aydınlı ğında parladı. Eddie'ye bakarak namluyu 
çenesinin altına bastırdı. 
"Onlardan kaçabildi," dedi Eddie. 
"Evet. Kim bilir nasıl çileden çıkmı şlardır." 
Eddie ba şını salladı ve aniden kendini çok bitkin hissetti. Yaraları tekrar 
sızlamaya ba şlamı ştı. Hayır, a ğlıyorlardı. "Güzel," dedi. " Şimdi kendini 
vurmadan elinde tuttu ğun şeyi yerine koy." Roland söyleneni yaparken sordu. " Az 
önce bize ne oldu? Geçi ş mi yaptık yoksa bir ba şka I şın Depremi miydi?" 
"Sanırım ikisinden de biraz vardı," dedi Roland. "A ven kal denen bir şey var. 
I şın'ın Yolu'nda ilerleyen bir gelgit dalgası gibi. B izi üzerinde ta şıdı." 
"Ve görmek istediklerimizi gösterdi." 
Roland bunu bir süre dü şündükten sonra ba şını ciddiyetle iki yana salladı. 
"I şın'ın görmemizi istedi ğini gördük. Gitmemizi istedi ği yeri." 
"Roland, bunları çocukken aldı ğın derslerde mi ö ğrendin? Eski dostun Vannay... 
ne bileyim, I şmlar'ın ve Gökku şağının Renklerinin Anatomisi gibi bir ders mi 
veriyordu?" 
Roland gülümsüyordu. "Evet sanırım hem Tarih, hem d e Summa Logicales derslerinde 
bunları ö ğreniyorduk." 
"Logicka-ne?" 
Roland cevap vermedi. Hâlâ nefesini (hem fiziksel, hem manevi) düzene sokmaya 
çalı şıyor, Cullum'ın arabasının camından dı şarı bakıyordu. Bu, özellikle 
bulundukları yerde fazla zor de ğildi; Bridgton'ın o kesiminde olmak, 
Manhattan'daki malum bo ş arsanın civarında olmak gibiydi. Çünkü o yakınlard a bir 
yaratıcı vardı. Roland'ın ba şlarda inandı ğı gibi sai King de ğildi; sai King'in 
potansiyeliydi, sai King'in yeterince zaman ve düny a verildi ğinde 
yaratabilece ğiydi. King de aven kal üzerinde ta şınmıyor muydu? Belki onu 
kaldıran dalgayı kendisi yaratıyordu? 
Bir adam ne kadar çabalarsa çabalasın kendini çizme lerinden tutup kaldıramaz, 
demi şti Cort Roland, Cuthbert Alain, ve Jamie henüz emek lemeyi yeni bırakmı ş 
birer çocukken. Ne şeli bir özgüvenle konu şan Cort'un ses tonu, son grup 
öğrencisi erkeklik sınavına yakla şırken giderek sertle şmişti. Ama belki Cort 
çizmeler konusunda yanılıyordu. Belki belirli ko şullar altında bir adam kendini 
çizmelerinden tutup kaldırabilirdi. Ya da Gan'm yap tı ğının rivayet edildi ği gibi 
göbeğinden evreni do ğurabilirdi. King hikâye yazarı olarak bir yaratıcı değil 
miydi? Ve temelde, yaratmak yoktan var etmek, bir k um tanesinde dünyayı görmek 
ve kendini çizmelerinden tutup kaldırmak de ğil miydi? 
Ve tefinin iki üyesini kaybetmi şken orada oturmu ş uzun felsefi dü şüncelere 
dalarak ne halt ediyordu? 



" Şu aracı tekrar yürüt," dedi tatlı mırıltıyı duymazd an gelmeye çalı şarak. Bu 
mırıltının I şın'ın Sesi mi yoksa Yaratıcı Gan'm Sesi mi oldu ğunu bilmiyordu. 
"Lovell Kasabası'ndaki Turtleback Yolu'na gitmeli v e Susan-nah'ya ula şmaya 
çalı şmalıyız." 
Sadece Susannah'ya da de ğil. Jake, Dixie Pig'deki canavarlardan kurtulmayı 
başarırsa o da Susannah'nın yanına gitmeye çalı şacaktı. Roland bundan emindi. 
Eddie vites koluna uzandı -Cullum'ın Galaxie'si o s üre içinde çalı şmaya devam 
etmi şti- sonra elini indirdi. Dönüp kasvetli bir ifadeyl e Ro-land'a baktı. 
"Seni durduran nedir, Eddie? Her ne ise çabuk söyle . Bebek do ğmak üzere... 
doğmuş bile olabilir. Yakında Susannah'ya ihtiyaçları kal mayacak!" 
"Biliyorum," dedi Eddie. "Ama Lovell'a gidemeyiz." Bunu söylemek ona fiziksel 
bir acı veriyormu şçasına yüzünü buru şturdu. Roland, muhtemelen öyle oldu ğunu 
düşündü. "Henüz de ğil." 
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I şın'ın tatlı mırıltısını dinleyerek bir süre sessizc e oturdular; mırıltı bazen 
neşe dolu seslere dönü şüyordu. Milyonlarca yüzün ve milyonlarca hikâyenin onlara 
baktı ğı a ğaçlar arasındaki gölgelerin koyula şmasını izlediler, bulunmamı ş kapı 
diyebilir misiniz, kayıp diyebilir misiniz? 
Eddie, Roland'ın ona ba ğırmasını (ilk sefer olmayacaktı) ya da Silah şor'un eski 
öğretmeni Cort'un ö ğrencilerine yava ş veya hızlı olduklarında yaptı ğı gibi 
başına vurmasını bekledi. Hatta bunu umdu. Shardik adı na, çenesine yiyece ği bir 
yumruk kafasını temizleyebilirdi. 
Ama sorun karma şık dü şünceler de ğil ve sen de bunu biliyorsun, diye dü şündü. 
Senin dü şüncelerin onunkinden berrak. Öyle olmasaydı bu düny adan ayrılır ve 
kaybetti ğin karının pe şine dü şerdin. 
Sonunda Roland konu ştu. "Nedir o halde? Bu mu?" E ğilip Aaron Deepneau'nun titrek 
el yazısının bulundu ğu katlanmı ş kâ ğıdı aldı. Bir süre baktıktan sonra tatsız 
bir ifadeyle Eddie'nin kuca ğına bıraktı. 
"Onu ne çok sevdi ğimi biliyorsun," dedi Eddie alçak, gergin bir sesle . 
"Biliyorsun." 
Roland ba şını salladı ama ona bakmamı ştı. Derisi çatlamı ş, tozlu çizmelerine ve 
yolcu koltu ğunun önündeki kirli zemine bakıyor gibiydi. O a şağı çevrilmi ş 
bakı şlar, Gilead'lı Roland'ı neredeyse kahramanı haline getirmi ş genç adama 
bakmaması bir anlamda Eddie Dean'in kalbini kırdı. Ama devam etti. Artık hata 
yapma lüksleri yoktu. Oyunun sonuna gelmi şlerdi. 
"Yapılacak en do ğru şey oldu ğuna inansaydım ona şu saniyede giderdim. Şu 
saniyede, Roland! Ama bu dünyadaki i şimizi bitirmeliyiz. Çünkü bu dünya tek 
yönlü. Bugün ayrılırsak 9 Temmuz 1977'ye asla dönem eyiz. Biz..." 
"Eddie bunları daha önce de konu şmuştuk." Hâlâ ona bakmıyordu. 
"Evet ama anlıyor musun? Atılacak tek bir kur şun, fırlatılacak tek 'Riza. 
Bridgton'a geli ş sebebimiz buydu zaten! Tanrı biliyor ya John Cul-l um bize 
Turtleback Yolu'ndan bahsetti ği an oraya gitmek istedim ama yazarı görüp onunla 
konu şmamız gerekti ğine inanıyordum. Ve haklıydım, de ğil mi?" Artık neredeyse 
yalvarıyordu. "De ğil mi?" 
Roland sonunda ona baktı ve Eddie buna memnun oldu.  Yaptı ğı, dinh'inin önüne 
çevrilmi ş bakı şları olmadan da yeterince zor ve yıpratıcıydı zaten . 
"Biraz daha kalmamız o kadar önemli olmayabilir. O iki yatakta yatan kadınlara 
konsantre olursak Roland -Suze ve Mia'nın onlan son  gördü ğümüz hallerine 
konsantre olursak- yanlarına tam o anda varmamız mü mkün olabilir. De ğil mi?" 
Eddie'nin nefesini fark etmeden tuttu ğu uzun bir dakikanın ardından Roland 
başını salladı. Turtleback Yolu'nda Silah şor'un "eski-kemikler kapısı" olarak 
düşündüğü şeyle kar şıla şırlarsa bu mümkün olmayabilirdi zira bu tür kapılar  
adanmı ştı ve daima aynı yere açılırdı. Ama Lovell'daki Tur tleback Yolu üzerinde 
bir yerde büyülü bir kapı, Prim'in çekilmesinin önc esinden kalma bir kapı 
bulurlarsa evet, istedikleri yere gitmeleri mümkünd ü. Ama bu tür kapılar da 
yüzde yüz güvenilir olmayabiliyordu; bunu Sesler Ma ğarası'nda, kapı New York'a 
Eddie ve Roland yerine Jake ve Callahan'ı gönderip tüm planlarını On Dokuz 
Ülkesi'ne fırlattı ğı zaman birinci elden ö ğrenmi şlerdi. 
"Ba şka ne yapmamız gerek?" diye sordu Roland. Sesinde ö fke yoktu, ama Eddie'ye 
hem yorgun, hem güvensiz gibi gelmi şti. 



"Her ne ise, kolay olmayacak. O kadarını garanti ed ebilirim." 
Eddie satı ş sözle şmesini aldı ve tiyatro tarihindeki bütün Ham-let'le rin zavallı 
Yorick'in kafatasına bakı şında var olan ciddiyetle inceledi. Sonra tekrar 
Roland'a döndü. "Bu belge gülün oldu ğu bo ş arazinin mülkiyet hakkını bize 
veriyor. Belgeyi Holmes Di şçilik'teki Moses Car-ver'a ula ştırmalıyız. Peki bu 
adam nerde? Bilmiyoruz." 
"Ona bakarsan hâlâ hayatta olup olmadı ğını bile bilmiyoruz, Eddie." 
Eddie vah şi bir kahkaha attı. "Do ğru diyorsun, te şekkürler derim! Neden geri 
dönüvermiyorum, Roland? Stephen King'in evine döner iz. Adamdan yirmi otuz papel 
alırız -farkında mısın bilmiyorum ama meteli ğimiz yok, birader- ama daha 
önemlisi, bizim için Bogart'a benzeyen ve Clint Eas twood gibi çetinceviz, i şinin 
ehli bir özel dedektif yazmasını isteriz. Carver de nen adamı bizim için o 
arasın!" 
Düşüncelerini netle ştirmek istercesine ba şını iki yana salladı. Geçi ş 
çınlamalarının tam tersi etki yaratan tatlı mırıltı  zihnini sarmı ştı. 
"Karımın ba şı bir yerlerde büyük belada, vampirler veya vampir böcekler şu an 
kanını içiyor olabilir ve ben en temel yetene ği insanları vurmak olan bir adamla 
bir kasaba yolunun kenarında oturmu ş kahrolası bir şirket kurmaktan 
bahsediyorum!" 
"Yava ş ol," dedi Roland. Bu dünyada biraz daha kalmayı ka bullendikten sonra 
sükûnetine kavu şmuş gibiydi. "Bu zaman ve mekânı sonsuza dek terk etme den önce 
ne yapmamız gerekti ğini söyle." 
Ve Eddie söyledi. 
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Roland büyük bölümünü daha önce duymu ştu ama içinde bulundukları durumun 
zorlu ğunu tam anlamıyla kavrayamamı ştı. Evet, Đkinci Cad-de'deki bo ş arsaya 
sahiptiler ama bunu kanıtlayan belge bir mahkemede,  özellikle de Sombra 
Şirketi'nin yırtıcı avukatları kar şısında yeterince güvenilir olmayabilirdi. 
Eddie yapabilirse belgeyi, vaftiz torunu Odetta Hol mes'un -1977 yazında on üç 
yıldır kayıp olan Odetta- hayatta ve iyi oldu ğuna, en büyük iste ğinin Carver'ın 
sadece bo ş arsanın de ğil, sınırları dahilindeki malum gülün de korumasını  
üstlenmesini istedi ğine dair mesajla birlikte Moses Carver'a ula ştırmak 
istiyordu. 
Moses Carver'ın (hâlâ hayattaysa) Tet Şirketi'ni Holmes Endüstri'ye dahil etmesi 
için ikna edilmesi gerekiyordu. Daha da fazlası! Ha yatının geri kalanını (Eddie, 
Carver'ın Aaron Deepneau'nun ya şlarında oldu ğunu sanıyordu) Sombra ve Kuzey 
Merkez Pozitronik adlı iki büyük şirketin yoluna ta ş koyacak dev bir şirketi 
kurmaya adaması gerekiyordu. Mümkün olursa ikisini de yok etmeli ve böylece 
uğursuz izlerini Or-ta-Dünya'nın ölmekte olan bo şlu ğuna bırakan ve Kara Kule'yi 
ölümcül bir şekilde yaralayan canavarı daha do ğarken öldürmeliydi. 
"Belki satı ş belgesini sai Deepneau'ya bıraksak daha iyi olurdu ," dedi Roland, 
Eddie sözlerini bitirince. "Hiç olmazsa şu Carver denen adamı bulup hikâyemizi 
anlatabilirdi." 
"Hayır, bizde olması daha iyi." Eddie'nin kesinlikl e emin oldu ğu birkaç noktadan 
biri de buydu. "Belgeyi Aaron Deepneau ile bıraksay dık şimdi yerinde yeller 
esiyor olurdu." 
"Tower'in sözünden dönece ğine ve arkada şını belgeyi imha etmeye ikna edece ğine 
mi inanıyorsun?" 
"Bundan eminim," dedi Eddie. "Deepneau eski dostunu n kesintisiz dırdırına 
tahammül edebilse bile ("Yak şunu, Aaron, beni kandırdılar ve şimdi de 
becerecekler, bunu sen de biliyorsun, yak şunu ve polisleri ça ğırıp üzerlerine 
salalım") Moses Carver böyle çılgınca bir hikâyeye inanır mı sanıyorsun?" 
Roland kasvetli bir ifadeyle gülümsedi. "Asıl sorun un inanıp inanmaması 
olaca ğını sanmıyorum, Eddie. Dü şünsene, Aaron Deepneau çılgınca hikâyemizin ne 
kadarını duydu?" 
"Yeteri kadarını de ğil," diye onayladı Eddie. Gözlerini kapadı ve avuçl arını 
gözkapaklarına bastırdı. Sertçe. "Moses Carver'ı is tediklerimizi yapmaya ikna 
edebilecek tek ki şi geliyor aklıma ve o da '99 yılında do ğum yapmakla me şgul. Ve 
o zaman Carver da muhtemelen Deepneau, hatta Tower gibi ölmü ş olacak." 
"Peki Susannah olmadan ne yapabiliriz? Seni ne tatm in eder?" 



Eddie henüz ziyaret etmedi ği için Susannah'nın tek ba şına 1977'ye gelebilece ğini 
düşünüyordu. Şey, geçi ş yapmı ştı ama Eddie, onun tam bir ziyaret olarak kabul 
edildi ğini sanmıyordu. Susannah'nın 1977'ye gelememesinin tek bir sebebi 
olabilirdi, o da Eddie ve Roland ile ka-tet olu şuydu. Ya da buna benzer bir 
şeydi. Eddie bilmiyordu. Küçük harflerle yazılmı ş maddeleri okumakta hiçbir 
zaman iyi olmamı ştı. Ne dü şündüğünü sorma niyetiyle Roland'a dönmü ştü ki 
Silah şor konu ştu. 
"Dan-tete'imize. ne dersin?" diye sordu. 
Eddie bu terimi bilmesine ra ğmen (bebek tanrı veya küçük kurtarıcı anlamına 
geliyordu) Roland'ın ne kastetti ğini önce anlamadı. Sonra beyninde bir şimşek 
çaktı. Đçinde oturdukları arabayı onlara Waterford dan-tete 'leh vermemi ş miydi, 
te şekkürler derim? "Cullum mı? Ondan mı bahsediyorsun,  Roland? Đmzalı beysbol 
toplarıyla dolu camekânı olan 
adam?" 
"Doğru diyorsun," diye cevap verdi Roland. Keyif de ğil, hafif bir bıkkınlık 
belirten o kuru sesle konu şmuştu. "Bu fikre gösterdi ğin hevesle neredeyse 
boğulaca ğım." 
"Ama... ama ona gitmesini söyledin! Ve o da gitmeyi  kabul etti!" 
"Peki sence Vermong'daki arkada şını görmeye ne kadar istekliydi?" 
"Mont," dedi Eddie gülümsemesini saklayamayarak. Bu nunla birlikte o an 
hissetti ği duygulardan en baskın olanı korkuydu. Hayalinde d uydu ğu çirkin sürtme 
sesinin Roland'ın fıçının dibini yoklayan üç parmak lı sa ğ elinden çıktı ğını 
düşündü. 
Roland, Cullum Vermont yerine o'Garlan Baronlu ğu'na gidece ğini söylemi ş olsa da 
umursamayaca ğını belirtircesine omuz silkti. "Soruma cevap ver."  
" Şey..." 
Cullum gerçekten de gitmeye fazla hevesli görünmemi şti. Daha ilk dakikadan 
itibaren aralarında ya şadı ğı insanlardan ziyade onlardan biriymi ş gibi tepki 
vermi şti ve Roland, onu kaçırıp öldürmeye e ğilimli derslerini vermeye ba şlamadan 
önce kendisi de onlardan biri oldu ğu için Eddie o tipleri iyi tanırdı. 
Silah şorların Cullum'ın ilgisini çekti ği ve o küçük kasabada ne i şleri oldu ğunu 
merak etti ği açıktı. Ama Roland ne istedi ğini kesin bir dille belirtmi şti ve 
insanlar genellikle onun sözlerine itaat ederdi. 
Şimdi yine sa ğ eliyle o sabırsızlık ifade eden çevirme hareketini  yapıyordu. 
Babanın hatırı için acele et. Ya sıç ya da heladan çık. 
"Sanırım gitmeyi gerçekten de istemiyordu," dedi Ed die. "Ama bu, hâlâ Do ğu 
Stoneham'daki evinde oldu ğu anlamına gelmez." 
"Ama orda. Gitmedi." 
Eddie a ğzının bir karı ş açılmaması için gözle görülür bir çaba harcadı. "N erden 
biliyorsun? Ona dokunabiliyor musun? Bu sayede mi b iliyorsun?" 
Roland ba şını iki yana salladı. 
"O halde nasıl..." 
"Ka." 
"Ka mı? Ka mı? Bu da ne demek oluyor?" 
Roland'ın yüzü bitkin, rengi solgundu. "Dünyanın bu  bölgesinde ba şka kimi 
tanıyoruz?" 
"Hiç kimseyi, ama..." 
"O halde aradı ğımız o." Roland'ın sesi bir çocu ğa hayatın temel bilgilerini 
öğretir gibiydi: yukarısı, ba şının üzeri; a şağısı, ayaklarının toprakla 
birle şti ği yer. 
Eddie, ona bunun aptalca oldu ğunu, batıl inançtan ba şka bir şey olmadı ğını 
söylemeye hazırlandı ama sonra vazgeçti. Deepneau'y u, To-wer'i, Stephen King'i 
ve i ğrenç Jack Andolini'yi bir kenara bırakacak olurlars a dünyanın o bölgesinde 
(ya da öyle dü şünmeyi ye ğlerseniz Ku-le'nin o seviyesinde) tanıdıkları tek k i şi 
John Cullum idi. Ve Eddie'nin son birkaç ayda gördü ğü onca şeyden sonra -hatta 
son bir haftada- o kim oluyordu da batıl inanca bur un kıvırıyordu? 
"Pekâlâ," dedi. "Sanırım bir denesek fena olmayacak ." 
"Onunla nasıl temas kuraca ğız?" 
"Bridgton'dan telefon edebiliriz. Ama Roland, bir h ikâyede John Cullum gibi 
ikincil bir karakter asla olayların merkezine dönüp  günü kurtarmaz. Bu gerçekçi 
olmaz." 



"Eminim gerçek hayatta pek çok kez oluyordur," dedi  Roland. 
Ve Eddie güldü. Ba şka ne yapabilirdi? Tam Roland'z. yakı şacak bir cevaptı. 
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Eddie, "Torpido gözüne bir baksana, Roland," dedi ği sırada bu tabelanın önünden 
geçiyorlardı. "Bak bakalım ka ya da I şın veya bir ba şkası bize telefon 
edebilmemiz için yetecek kadar bozukluk bırakmı ş mı?" 
"Torpido mu? Surdaki panelden mi bahsediyorsun?" 
"Evet." 
Roland önce metal dü ğmeyi çevirmeyi denedi, sonra i şleyi şini ke şfetti ve 
bastırdı. Đçerisi, Galaxie'nin kısa süren a ğırlıksız uçu şundan sonra iyice 
altüst olmu ştu. Kredi kartı fi şleri, Eddie'nin "di ş macunu" oldu ğunu söyledi ği 
çok eski bir tüp (Roland tüpün üzerindeki HOLMES D ĐŞÇĐLĐK yazısını 
okuyabilmi şti), midilli üzerinde gülümseyen küçük bir kızı gös teren bir 
fottegraf -belki Cullum'ın ye ğeniydi-, Roland'ın önce patlayıcı sandı ğı bir sopa 
(Eddie, onun acil durumlar için i şaret fi şeği oldu ğunu söyledi), YANKME gibi bir 
ismi olan bir dergi... ve bir puro kutusu vardı. Ro land üzerindeki yazıyı tam 
olarak çıkaramıyordu ama giçeler olabilece ğini dü şündü. Kutuyu gösterince 
Eddie'nin gözleri parladı. 
"GĐŞELER yazıyor," dedi. "Cullum ve ka konusunda belki de haklısın. Aç onu 
Roland, sana uyarsa." 
Kutuyu hediye eden çocuk kapalı kalması için ön tar afına sevgiyle (ve biraz da 
beceriksizce) bir kanca takmı ştı. Roland kancayı kurtardı ve Eddie'ye gümü ş 
paralan gösterdi. "Sai Cullum'ın evini aramaya yete r mi?" 
"Evet," dedi Eddie. "Fairbanks, Alaska'yı aramaya b ile yetecekmi ş gibi 
görünüyor. Ama Cullum, Vermont yolundaysa hiçbir i şimize yaramayacak." 
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Bridgton kasaba meydanının etrafında bir eczane, he men biti şi ğinde bir pizzacı, 
bir sinema (Sihirli Lamba) ve bir alı şveri şi merkezi (Reny's) vardı. Sinemayla 
alı şveri ş merkezinin arasında banklar ve üç jetonlu telefon oldu ğunu gördüler. 
Eddie, Cullum'ın bozukluk kutusundaki paraları ince ledi ve Ro-land'a altı dolar 
tutarında para verdi. " Şuraya gitmeni," dedi eczaneyi göstererek, "ve bana bir 
kutu aspirin almanı istiyorum. Görünce tanıyabilece k misin?" 
"Asrin. Evet." 
"En küçük kutudan al zira altı papel pek fazla sayı lmaz. Sonra hemen yan tarafa 
geç, Bridgton Pizza ve Sandviç yazan yere. Şu elindekiler-den en az on altı tane 
kalmı şsa onlara bir salamlı hoagie istedi ğini söyle." 
Roland ba şını salladı ama bu Eddie için yeterince iyi de ğildi. "Söyle bakayım." 
"Samalh." 
"Salamlı." 
"SAMAL-h." 
"Sa..." Eddie vazgeçti. "Roland elinde bunlardan en  az on altı tane kalmı şsa bir 
sosisli iste. Bol mayonez diyebilir misin?" 
"Bol mayonez." 
"Tamam. On altıdan az kalmı şsa bir peynirli sandviç al." 
"Sandiç." 
"Yeterince iyi. Ve mecbur kalmadıkça ba şka hiçbir şey söyleme." 
Roland ba şını salladı. Eddie haklıydı, hiç konu şmaması en iyisi olacaktı. 
Đnsanların o civardan olmadı ğından şüphelenmesi için ona bir kez bakması 
yetecekti zaten. Ayrıca bilinçsizce ondan uzakla şmak gibi bir e ğilimleri de 
vardı. Şansını zorlamasa iyi olacaktı. 



Silah şor, elini sol kalçasına götürerek arabadan indi ama  bu eski alı şkanlık pek 
bir anlam ifade etmedi zira her iki tabancası da Cu llum'ın Galaxie'sinin 
bagajındaydı. 
Bir adım daha atamadan Eddie'nin eli omzunu kavraya rak onu durdurdu. Silah şor 
kaşlarını kaldırarak soluk mavi gözleriyle arkada şına baktı. 
"Bizim dünyamızda bir deyi ş vardır, Roland, göle maya çalmak deriz." 
"Ne anlama geliyor?" 
"Bu," dedi Eddie kasvetli bir ifadeyle. "Yaptı ğımız şey. Bana bol şans dile, 
dostum." 
Roland ba şını salladı. " Đkimize de bol şans." 
Tam arkasını dönmü ştü ki Eddie tekrar seslendi. Bu kez Roland'ın yüzün de 
sabırsızlık vardı. 
"Kar şıdan kar şıya geçerken öleyim deme," dedi Eddie. Sonra Cullum 'ın aksanını 
taklit ederek ekledi. "Turistler bir köpe ğin üzerindeki pireler gibi etrafta 
kaynıyor ve bindikleri de at de ğil." 
"Telefon et, Eddie," dedi Roland ve bin ba şka kasabanın bin ba şka caddesinden 
kar şıya geçerken yürüdü ğü gibi yava ş ve kendinden emin adımlarla kar şıya geçti. 
Eddie, onu izledi, sonra telefon kulübesine döndü v e rehberleri inceledi. 
Ardından ahizeyi aldı ve Rehber Yardım numarasını a radı. 
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Gitmedi, demi şti Roland, John Cullum'ı kastederek ve bunu kesin b ir ifadeyle 
söylemi şti. Peki niçin? Çünkü Cullum yolun sonuydu, arayaca k ba şka kimseleri 
yoktu. Bir ba şka deyi şle Gilead'lı Roland'ın kahrolası A»'sı. 
Rehber Yardım memuruna kısa süre sonra John Cullum' ın numarasını verdi. Eddie 
numarayı ezberlemeye çalı ştı -rakamları ezberlemekte daima çok iyi olmu ştu, 
Henry bu yüzden ona Küçük Einstein derdi- ama bu ke z yetene ğine güvenemedi. Ya 
düşünme i şlemcilerini etkileyen genel bir sorun vardı (ki öyl e oldu ğunu pek 
sanmıyordu) ya da bu dünyada olmak hafızasında soru n yaratıyordu (bundan 
neredeyse emindi). Eddie numarayı ikinci kez sorup telefon kulübesinin tozlu 
camına yazarken bir daha bir roman okuyup okuyamaya cağım veya bir filmi ilk 
sahneden sonuncusuna dek kavrayarak izleyip izleyem eyece ğini merak etti. Bundan 
Şüpheliydi. Ve fark eder miydi? Sihirli Lamba'da Yıl dız Sava şları oynuyordu. 
Eddie yolun sonundaki açıklı ğa Luke Skywalker'i bir kez daha görmeden ve Darth 
Vader'ın gürültülü nefesini bir kez daha duymadan g itmesinde pek bir sakınca 
olmadı ğına karar verdi. 
"Te şekkürler," dedi memura. Tam numarayı çevirecekti ki  arkasında art arda 
patlamalar oldu. Eddie, Kurtlar'ı, gangsterleri, ha tta o orospu çocu ğu Flagg'i 
görmeyi bekleyerek, kalp atı şları anında hızlanarak ve eli kalçasının sa ğına 
uzanarak hızla döndü... 
Ve üstü açık bir arabayı dolduran, kahkahalar atan bir grup şapşal görünümlü 
lise ö ğrencisi gördü. Đçlerinden biri, 4 Temmuz kutlamalarmdan kalma bir f i şek 
patlatmı ştı... Calla'daki çocuklar onlara patpat diyordu. 
Kalçamda bir tabanca olsaydı içlerinden birkaçını v urmuş olabilirdim, diye 
düşündü Eddie. Şapşalca, evet. Neyse. Belki de vurmazdı. Kabul etmesi gereken 
bir gerçek varsa o da medeni dünyada sandı ğı kadar güvende olmadı ğıydı. 
"Buna alı ş," diye mırıldandı Eddie. Sonra ulu bilge ve yüce k eşin hayatın ufak 
sorunlarına kar şı önerisini dile getirdi. "Hallet." 
Eski moda telefonda John Cullum'm numarasını çevird i ve mekanik bir ses (belki 
Mono Blaine'in büyük-büyük-büyük-büyük-büyük-büyü-k annesi) doksan sent 
yerle ştirmesini isteyince makineye bir teklik attı. Neden  umursayacaktı, ne de 
olsa dünyayı kurtarıyordu. 
Telefon bir kez çaldı... iki kez.... ve açıldı! 
"John!" dedi Eddie neredeyse ba ğırarak. "Hey, John! Ben..." 
Ama hattın di ğer ucundaki ses konu şmaya ba şlamı ştı bile. Seksenlerin çocu ğu olan 
Eddie, bunun iyiye i şaret olmadı ğını biliyordu. 
"...Cullum Bakım ve Kamp Kontrol'den John Cullum'a ula ştınız," dedi Cullum'ın 
tanıdık sesi. "Aniden bir yere ça ğrıldım ve tam olarak ne zaman dönece ğimi 
bilmiyorum. Sizin için bir sorun yarattıysam üzgünü m ama isterseniz 926-5555'ten 
Gary Crowell'i ya da 929-4211'den Junior Barker'ı a rayabilirsiniz." 



Eddie'nin en ba şta duydu ğu korku (kooor-ku derdi Cullum olsaydı), John Cullu m'ın 
kayıttaki bu ğulu sesinin ne zaman dönece ğini bilmedi ğini duydu ğu sıralarda yok 
oldu. Çünkü Cullum tam oradaydı, Keywadin Gö-lü'nün  batı kıyısındaki, 
hobbitlerin evlerine benzeyen küçük kulübesinde, ya  fazla doldurulmu ş hobbit 
kanepesinde ya da fazla doldurulmu ş iki hobbit koltu ğundan birinde oturmaktaydı. 
Orada oturuyor ve kaba saba bir alet oldu ğu su götürmez, yetmi şlerin ortalarına 
ait telesekreterine bırakılan mesajları dinliyordu.  Ve Eddie tüm bunları 
biliyordu çünkü... şey- 
Biliyordu i şte. 
Đlkel kayıt, mesajın sonlarına do ğru Cullum'ın sesine sinsice sızan muzipli ği 
tamamen gizleyemiyordu. "Elbette kendi kendinize ko nuşmakta kararlıysanız sinyal 
sesinden sonra bana bir mesaj bırakabilirsiniz. Kıs a kesseniz iyi olur." Son 
kelime oluuur diye uzatılmı ştı. 
Eddie sinyal sesini bekledikten sonra, "Ben Eddie D ean, John," dedi. "Orda 
oldu ğunu biliyorum ve sanırım aramamı bekliyordun. Neden  öyle sandı ğımı sorma 
çünkü gerçekten bilmiyorum, ama..." 
Eddie gürültülü bir tıkırtı duydu ve ardından Cullu m'ın sesi -canlı sesi- geldi. 
"Merhaba evlat, benim emektar ka ğnıya iyi bakıyor musun?" 
Eddie bir an için cevap veremeyecek kadar afalladı,  çünkü Cullum'ın aksanı 
yüzünden soruyu farklı i şitti ğini dü şünmüştü. Bir an için ya şlı adamın benim 
emektar ka'ya iyi bakıyor musun? dedi ğini sanmı ştı. 
"Evlat?" dedi Cullum endi şeli bir sesle. "Hatta mısın?" 
"Evet," dedi Eddie. "Ve sen de öyle. Vermont'a gide ceğini sanıyordum, John." 
" Şey, bak ne diyece ğim. Burası muhtemelen Güney Stoneham Ayakkabıcısı 1 923'te 
yanıp kül oldu ğundan beri böyle heyecanlı bir gün ya şamadı. Aynasızlar kasabanın 
bütün yollarını kapatmı ş." 
Eddie polislerin yasal bir kimlik gösterebilen herk ese yol verdi ğinden emindi 
ama bu konuyu bir ba şka şey yararına bir kenara bıraktı. "Bana istedi ğin 
takdirde tek bir polisle bile kar şıla şmadan kasabadan ayrılmanın bir yolunu 
bulamayaca ğını mı söylüyorsun?" 
Kısa bir sessizlik oldu. O sırada Eddie, dirse ğinin dibinde birinin varlı ğını 
hissetti. Dönüp bakmadı; Roland'dı. Bu dünyada ba şka kim (hafifçe ama inkâr 
edilemez biçimde) bir ba şka dünyanın kokusunu yayabilirdi? 
"Aman peki," dedi Cullum sonunda. "Belki de ormanda n geçip Lo-vell'a giden bir 
veya iki yol biliyorumdur. Kuru bir yaz oldu, sanır ım kamyonetimle rahatça 
gidebilirim." 
"Bir veya iki demek?" 
"Eh tamam, üç veya dört yol biliyorum diyelim." Bir  duraksama oldu ve Eddie 
araya girmedi. Fazlasıyla e ğleniyordu. "Be ş altı," diye düzeltti Cullum ama 
Eddie sessizli ğini korudu. "Sekiz," dedi Cullum sonunda ve Eddie g ülmeye 
başlayınca ona katıldı. "Aklından ne geçiyor, evlat?" 
Eddie sa ğ elinin kalan üç parma ğıyla tuttu ğu bir kutu aspirini ona uzatan 
Roland'a kısaca baktı ve kutuyu minnetle aldı. "Lov ell'a gelmeni istiyorum," 
dedi Cullum'a. "Görünü şe bakılırsa biraz daha konu şmamız gerekiyor." 
"Evet ve galiba ben de içten içe bunun farkındaydım ," dedi Cullum. "Belirgin bir 
düşünce de ğildi. Kendi kendime 'Yakında Montpelier'e gidece ğim,' diyordum ama 
her seferinde burda yapılacak ba şka bir şey buluyordum. Be ş dakika önce aramı ş 
olsaydın me şgul çalacaktı, telefonda Charlie Beemer ile konu şuyordum. Siz 
bilmiyorsunuzdur, markette öldürülen onun karısı ve  baldızıydı. Sonra, biraz 
geciksem ne olur, en iyisi gitmeden önce evi ba ştan a şağı süpüreyim, ondan sonra 
eşyalarımı kamyonete atıp yola çıkarım, diye dü şündüm. Dedi ğim gibi, kafamda 
belirgin bir dü şünce yoktu ama galiba eve döndü ğümden beri aramanızı 
bekliyordum. Nerde olacaksınız? Turtleback Yolu'nda  mı?" 
Eddie aspirin kutusunun kapa ğını açtı ve içindeki tabletlere aç gözlerle baktı. 
Bir kez müptela olan daima müptela kalır diye dü şündü. Böyle ilaçlar söz 
konusuyken bile. "Evet," dedi Cullum'ın aksanını ta klit ederek. Roland ile 
Kennedy Havaalanı'na inmekte olan bir Delta jetinde  tanı şmasından beri aksanları 
taklit etmede epey ustala şmıştı. "O yolun 7. Karayolu'ndan ayrılıp tekrar onunla  
birle şen üç kilometrelik bir ba ğlantı oldu ğunu söylemi ştin, de ğil mi?" 
"Evet öyle dedim. Turtleback Yolu üzerinde çok güze l evler vardır." Kısa, 
düşünceli bir duraksama oldu. "Ve bir ço ğu satılık. O civarda son zamanlarda 



epey gaipten... gelen vakası oldu. Daha önce de söy lemi şimdir belki. Böyle 
şeyler insanları huzursuz ediyor ve en azından zengi n insanlar orayı terk edip 
başka bölgelere yerle şebiliyor." 
Eddie daha fazla bekleyemedi, kutudan üç aspirin al dı ve a ğzına attı. Tabletler 
dilinin üstünde erirken o acımsı tadı zevkle hisset ti. A ğrıları şiddetliydi, ama 
Susannah'dan haber alabilmek için iki katını çekmey e razıydı. Ne var ki Susannah 
sessizdi. Eddie'nin içinden bir ses, aralarındaki i leti şim ba ğının Mia'nm 
kahrolası bebe ğinin dünyaya gelmesiyle koptu ğunu söylüyordu. 
"Lovell'daki Turtleback Yolu'na gidecekseniz tabanc alarınızı elinizin altında 
tutsanız iyi olur," dedi Cullum. "Bana gelince, san ırım yola çıkmadan önce 
tüfe ğimi kamyonetin arkasına ataca ğım." 
"Neden olmasın?" diye onayladı Eddie. "Yol üzerinde  arabanı ara yeter, olur mu? 
Mutlaka görürsün." 
"Evet, o ya şlı Galaxie'yi gözden kaçırmak zor," dedi Cullum. "S öylesene, evlat. 
Vermont'a gitmeyece ğim ama içimden bir ses, kabul etti ğim takdirde beni bir yere 
göndermeye niyetlendi ğinizi söylüyor. Neresi oldu ğunu söyleyebilir misin?" 
Eddie, Mark Twain'in John Cullum'ın şüphesiz çok renkli olan hayatının bir 
sonraki bölümüne Kızıl Kral'ın Huzurunda Maine'den Bir Amerikalı adını 
verebilece ğini dü şündü ama söylememeyi tercih etti. "New York'a hiç g ittin mi?" 
"Gittim. Ordudayken o şehirde kırk sekiz saat geçirmi ştim." Ordu kelimesini yine 
uzatarak söylemi şti. "Radio City Music Hall'a ve Empire State binası na gittim, o 
kadarını hatırlıyorum. Turistlerin u ğrak yeri olan birkaç yere daha gitmi ş 
olmalıyım zira cüzdanımdan otuz dolar gitmi şti ve birkaç ay sonra belso ğuklu ğu 
te şhisi kondu." 
"Bu kez belso ğuklu ğu kapmayacak kadar me şgul olacaksın. Kredi kartlarını yanında 
getir. Kredi kartların oldu ğunu biliyorum, çünkü torpido gözünde fi şleri 
gördüm." Kelimeleri uzatarak söylemek için neredeys e çılgınca bir dürtü 
hissediyordu. 
" Đçi pek da ğınık, de ğil mi?" diye sordu Cullum ılımlı bir tonla. 
"Evet, bir köpek tarafından çi ğnenmi ş ayakkabıdan geri kalanlara benziyor. 
Lovell'da görü şürüz, John." Eddie telefonu kapattı ve Roland'a dön dü. Elindeki 
poşeti gördükten sonra Silah şor'a ka şlarını kaldırarak baktı. 
"Bir sosisli sandiç," dedi Roland. "Bol mayonezli, o her neyse. Ben olsam meniye 
o kadar benzeyen bir sos yemek istemezdim ama sana yarasın." 
Eddie gözlerini devirdi. "Tanrım, i ştah açmakta üstüne yok do ğrusu." 
"Öyle mi dersin?" 
Eddie, Roland'ın espri anlayı şının sıfır oldu ğunu kendine bir kez daha 
hatırlattı. "Evet, öyle. Haydi. Sosisli menili sand viçimi araba kullanırken de 
yiyebilirim. Ayrıca bu meseleyi nasıl halledece ğimizi de konu şmalıyız." 
 
7 
Meseleyi halletmenin yolunun John Cullum'a hikâyele rinin kaldırabilece ği (ve 
aklını kaybetmeyece ği) kadarını anlatmaktan geçti ğine karar verdiler. Sonra, her 
şey yolunda giderse hayati önem ta şıyan belgeyi ona emanet edecekler ve Aaron 
Deepneau'ya göndereceklerdi. Elbette De-epneau ile tamamen güvenilir oldu ğu 
söylenemeyecek Calvin Tower'in yanında konu şmamasını tembihleyeceklerdi. 
"Cullum ve Deepneau Moses Carver'ı bulmak için birl ikte çalı şabilir," dedi 
Eddie. "Ve sanırım Cullum'a Suze hakkında, Carver'ı  hâlâ hayatta oldu ğuna ikna 
edebilecek kadar özel bilgi verebilirim. Ama ondan sonrası., eh, sanırım orası 
bu iki adamı ikna edip edemeyece ğimize ba ğlı. Ve hayatlarının sonbaharını Tet 
Şirketi'ne adamaya ne kadar hevesli olacaklarına ba ğlı elbette. Hey, bizi 
şaşırtabilirler! Cullum'ı takım elbise ve kravatla dü şünemiyorum ama ülkeyi 
dola şıp Sombra'nın faaliyetlerini sabote ederken?" Ba şını hafifçe yana e ğerek 
gülümsedi. "Evet, bunu gözümün önüne getirebiliyoru m." 
"Susannah'nın vaftiz babası da ya şlı bir kurt olmalı," dedi Roland. "Sadece 
rengi farklı. Böyleleri an-tet iken kendi dillerini  konu şur. Ve belki de 
Cullum'a Carver'ı ikna etmesine yardımcı olabilecek  bir şey verebilirim." 
"Bir sigul mu?" "Evet." 
Eddie meraklanmı ştı. "Ne tür?" 
Ama Roland cevap veremeden bir şey gördüler ve Eddie frene bastı. Artık 
Lovell'da, 7. Karayolu üzerindeydiler. Biraz ilerid e, yol kenarında sarsak 



adımlarla yürüyen da ğınık beyaz saçlı ya şlı bir adam vardı. Artık bir giysi 
sayılamayacak kirli bir paçavrayı bedenine sarmı ştı. Sıska kollan ve bacakları 
çizikler ve sıyrıklarla doluydu. Donuk kırmızı renk te yaralar da göze 
çarpıyordu. Ayakları çıplaktı ve parmak yerine tehl ikeli görünen, sarı pençeleri 
vardı. Bir kolunun altına kırık bir lir olabilecek kıymıklı bir ah şap nesne 
sıkı ştırılmı ştı. Eddie kimsenin o yolda bu kadar yabancı gö-rüne meyeceğini 
düşündü. O ana dek, "dı şarıdan" geldikleri belli olan, ko şu şortları, beysbol 
şapkaları ve ti şörtler giymi ş (bir ko şucunun üzerindeki ti şörtte TUR ĐSTLERE ATEŞ 
ETMEYĐN yazıyordu) ciddi görünümlü yayalardan ba şkasını görmemi şlerdi. 
7. Karayolu'nun kenarında sarsakça yürüyen yaratık onlara do ğru döndü ve Eddie 
kendine engel olamayarak deh şet dolu bir çı ğlık attı. Yaratı ğın gözleri, tavada 
kızartılan çift sarılı bir yumurtanın ortası gibi b urun köprüsünün üzerinden 
kanayarak birle şmişti. Kemikten sümü ğe benzer bir di ş, burun deliklerinin 
birinden sarkıyordu. Yine de her nasılsa en kötüsü,  yaratı ğın yüzündeki donuk 
yeşil ı şıltıydı. Sanki derisi bir tür flore-san bulamaçla k aplanmı ştı. 
Onları gördü ve kıymıklı lirini ardında bırakarak d erhal a ğaçların arasına 
daldı. 
"Tanrım!" diye ba ğırdı Eddie. Bu bir gaipten-gelen ise bir daha asla bir 
başkasını görmemeyi diledi. 
"Dur, Eddie!" diye haykırdı Roland ve araba yaratı ğın kayboldu ğu noktada tozları 
havalandırarak sertçe durdu ğu sırada elini konsola dayayarak destek aldı. 
"Arka tarafı aç," dedi Roland kapısını açarken."Dul -bırakanımı al." 
"Roland acele etmeliyiz ve Turtleback Yolu'na daha beş kilometre var. Bence en 
iyisi yola devam..." 
"Aptalca konu şmayı bırak ve dedi ğimi yap," diye kükredi Roland ve a ğaçlara do ğru 
koştu. Derin bir nefes aldı ve ba şıbo ş yaratı ğın arkasından ba ğırdı. Sesi, 
Eddie'nin tüylerini ürpertti. Roland'ın böyle konu ştu ğunu daha önce bir iki kez 
duymuştu ama damarlarında bir kralın kanının aktı ğını unutmak kolaydı. 
Roland, Eddie'nin anlamadı ğı be ş altı cümle söyledi ama son cümlesi 
anla şılabilirdi: "Buraya gel, Roderick'in Evladı, sen bo zulmu ş olan sen kayıp 
olan ve önümde, Eld Soyu'ndan, Steven'ın o ğlu Roland'ın önünde dizçök!" 
Bir süre hiçbir şey olmadı. Eddie, Ford'un bagajını açtı ve Roland'a  tabancasını 
verdi. Roland te şekkür etmek bir yana, Eddie'ye şöyle bir bakı ş bile fırlatmadan 
silahını ku şandı. 
Belki otuz saniye geçti. Eddie konu şmak üzere a ğzını açtı. Ama konu şmasına 
kalmadan yol kenarındaki yapraklar kıpırdadı. Bir i ki dakika sonra de ğersiz 
yaratık ortaya çıktı. Ba şı önüne e ğik halde sendeledi. Giysisinin önünde geni ş, 
ıslak bir bölge vardı. Eddie hastalıklı yaratı ğın sidi ğinin keskin kokusunu 
alabiliyordu. 
Yaratık yine de tek dizinin üzerine çöktü ve şekilsiz elini alnına götürerek 
Eddie'nin a ğlayacakmı ş gibi hissetmesine yol açan o lanetlenmi ş sadakat 
hareketini yaptı. "Selam sana Gilead'h Roland, Eld Soyu'ndan Roland! Bana bir 
sigul gösterecek misin, hayatım?" 
Kendine Talitha Teyze diyen ya şlı bir kadın, Nehir Geçiti adlı kasabada Roland'a 
ince gümü ş bir zincire takılı gümü ş haç vermi şti. Roland, onu o günden beri 
boynunda ta şıyordu. Elini yakasından içeri sokarak haçı diz çök müş yaratı ğa -
Eddie, onun radyasyon hastalı ğından ölmek üzere olan bir de ği şken oldu ğundan 
emindi- gösterdi ve yaratık çatlak bir hayret çı ğlı ğı attı. 
"Yolunun sonunda huzura kavu şmak istiyor musun, Roderick'in Evladı? Açıklı ğa 
vardı ğında huzura kavu şmak istiyor musun?" 
"Evet, hayatım," dedi yaratık hıçkırarak. Sonra Edd ie'nin anlamadı ğı dilde bir 
şeyler söyledi. Eddie yakla şan araçlar görmeyi bekleyerek 7. Ka-rayolu'nun her 
iki tarafına baktı -ne de olsa tatil sezonundaydıla r- ama yakla şan tek bir araç 
bile yoktu. Şansları en azından o an için yaver gidiyordu. 
"Bu civarda sizden kaç ki şi var?" diye sordu Roland gaipten-gelenin sözünü 
keserek. Konu şurken tabancasını çekti ve ölüm makinesini gömle ğine yaslanacak 
kadar kaldırdı. 
Roderick'in Evladı, ba şını kaldırmadan eliyle ufku gösterdi. "Delah, Silah şor," 
dedi. "Burda dünyalar ince, anro con fa; sey-sey de sene fanno billet cobair can. 
I Chevin devar dan do. Çünkü onlar için üzüldüm. Ca n-toi, can-tah, can 
Discordia, aven la cam mah can. May-mi? Ifftn lah v ainen, eth..." 



"Kaç dan devar?" 
Roland'ın sorusunu bir süre dü şündükten sonra parmaklarını (Eddie on parma ğı 
oldu ğunu gördü) açarak be ş kez salladı. Elli. Ama Eddie leyin elli tane oldu ğunu 
bilmiyordu. 
"Ve Discordia?" diye sertçe sordu Roland. "Gerçekte n öyle mi diyorsun?" 
"Ah evet, Chayven'li Chevin, Hamil'in o ğlu, bir zamanlar evim olan Güney 
Düzlükleri'nin ozanı, yani ben öyle diyorum." 
"Bana Discordia Şatosu'nun yanındaki kasabanın adını söyle ve seni ö zgür 
bırakayım." 
"Ah, Silah şor, ordaki herkes öldü." 
"Sanmıyorum. Söyle." 
"Fedic!" diye haykırdı Chayven'li Chevin, hayatının  bu kadar uzak, bu kadar 
yabancı bir dünyada; Orta-Dünya'nın düzlüklerinde d eğil de batı Maine'in 
dağlarında sona erece ğini aklına bile getirmemi ş olan gezgin muska. I şıldayan, 
korkunç yüzünü aniden Roland'a do ğru kaldırdı. Kollarını çarmıha gerilmi ş gibi 
iki yana açtı. "Gök Gürültüsü'nün ötesindeki, I şın'ın Yolu'ndaki Fedic! 
VShardik'teki, VMaturin'deki, Kara Kıde'ye giden yo lun..." 
Roland'ın tabancası tek bir atı şla gürledi. Kur şun, diz çökmü ş yaratı ğın alnına 
isabet ederek mahvolmu ş yüzünün yıkımını tamamladı. Eddie yaratık geriye 
savrulurken bedeninin bir yabanarısmm kanadı gibi şeffaf-la şıp ye şilimsi bir 
dumana dönü ştü ğünü gördü. Chayven'li Chevin'in di şleri bir an için hayalet bir 
mercan dizisi gibi havada asılı kaldıktan sonra yok  oldu. 
Roland tabancasını kılıfına geri koydu, sonra sa ğ elinin kalan parmaklarını 
yüzünün önüne getirerek Eddie'nin kutsama oldu ğunu dü şündüğü bir hareket yaptı. 
"Huzur bul," dedi Roland. Sonra kemerini çözerek te krar tabancasının etrafına 
sardı. 
"Roland o... o bir a ğır de ği şken miydi?" 
"Evet, sanırım öyle. Zavallı yaratık. Ama Roderickl er dünya ilerle meden önce 
Arthur Eld'e ba ğlılıklarını bildirmi ş olmalarına ra ğmen bil di ğim tüm 
toprakların ötesinden." Mavi gözleri yorgun yüzünde  parlayarak Eddie'ye döndü. 
"Mia'nın çocu ğunu do ğurmak için gitti ği yer Fedic bundan eminim. Susannah'yı 
oraya götürdü. Son şatonun kıyısına. Eninde sonunda Gök Gürültüsü'ne dö nmeliyiz 
ama ilk dura ğımız Fedic. Bunu bilmek güzel." 
"Biri için üzüldü ğünü söyledi. Kimdi?" 
Roland, Eddie'nin sorusunu cevaplamayarak ba şını iki yana salladı. Bir Coca-Cola 
kamyonu yanlarından hızla geçti ve uzaklarda bir ye rde gök gürledi. 
"Discordia'daki Fedic," diye mırıldandı Silah şor. "Kızıl Ölüm'ün Fe-dic'i. 
Susannah'yı -ve Jake'i- kurtarabilirsek tekrar Call alar'a do ğru ilerleyece ğiz. 
Ama ordaki i şimiz bitti ğinde geri dönece ğiz. Ve sonra güneydo ğuya 
döndü ğümüzde..." 
"Ne?" diye huzursuzca sordu Eddie. "Ne olacak, Rola nd?" "Sonra Kule'ye ula şana 
dek durmak yok." Ellerini kaldırdı, titremelerini i zledi. Sonra Eddie'ye baktı. 
Yüzünde yorgun ama korkusuz bir ifade vardı. "Daha önce hiç bu kadar 
yakla şmamıştım. Kaybetti ğim tüm dostlarımın ve babalarının bana fısıldadı ğını 
duyabiliyorum. Fısıltıları Kule'nin nefesinde." 
Eddie büyülenmi ş ve korkmu ş halde bir süre Roland'a baktı ve sonra neredeyse 
fiziksel bir çabayla o ruh halinden sıyrıldı. "Eh,"  dedi Ford'un sürücü 
tarafındaki kapıya yönelerek. "O seslerden biri Cul lum'a ne söyleyece ğimizden 
bahsedecek olursa -onu ikna etmek için bir öneride bulunursa- bana mutlaka haber 
ver." 
Eddie arabaya bindi ve Roland'ın cevap vermesine fı rsat vermeden kapısını 
kapattı. Zihninde, Roland'ın tabancasını do ğrulttu ğunu görebiliyordu. Diz çöken 
yaratı ğa ni şan alıp teti ği çeki şini. Bu hem dinh'i, hem de dostu olarak gördü ğü 
adamdı. Ama yüre ği ona Kule'ye yakla şması 'Çin buna mecbur oldu ğunu söylerse 
Roland'ın aynı şeyi ona... Suze'a... veya Jake'e yapmayaca ğını kesin bir dille 
söyleyebilir miydi? Yapamazdı. Buna ra ğmen onunla yola devam edecekti. 
Susannah'nın öldü ğünden emin olsa bile -ah, Tanrı korusun!- onunla gi derdi. 
Çünkü buna mecburdu. Çünkü Roland, onun için bir di nh ve dosttan çok daha 
fazlasıydı. 
"Babam," diye mırıldandı Roland'ın kapıyı açıp arab aya binmesinden hemen önce. 
"Bir şey mi dedin, Eddie?" diye sordu Roland. 



"Evet," dedi Eddie. '"Gidelim buradan,' dedim." 
Roland ba şını salladı. Eddie vitesi geçirdi ve Ford, Turtleba ck Yo-lu'na do ğru 
ilerlemeye ba şladı. Uzaklarda -ama bu kez biraz daha yakındı- tek rar gök 
gürledi. 
 
  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DAN-TETE 
 
I 
Susannah Dean, bebe ğin do ğumu yakla şırken etrafına bakınarak Roland'ın ona 
öğretti ği gibi dü şmanlarını tekrar saydı. Kar şında kaç ki şi oldu ğunu bilmeden, 
öğrenemeyece ğinden emin olmadan ya da o günün ölece ğin gün olaca ğına karar 
vermeden silahını asla çekme, demi şti Roland. Kafasına geçirilen dü şünce 
istilacısı korkunç ba şlıkla ba ş etmek zorunda olmamayı diledi ama ba şındaki her 
ne ise, Mia'nın bebesinin geli şine tanıklık etmek isteyenleri sayma çabasıyla 
pek ilgileniyor gibi de ğildi. Ve bu iyiydi. 
Sayre vardı, operasyonun şefi. Alnının ortasında nabız gibi atan kırmızı deli ğin 
bulundu ğu sı ğ adam. Mia'nın bacaklarının arasında duran ve do ğumu ba şlatmaya 
hazırlanan Scowther vardı. Sayre küstahlık edince d oktoru biraz hırpalamı ştı ama 
i şini yapmasına engel olacak kadar de ğildi anla şılan. Sayre'ın yanı sıra be ş sı ğ 
adam daha vardı, ama sadece ikisinin ismini ö ğrenebilmi şti. Gerdanı 
buldoklarınki gibi sarkmı ş, iri göbekli olanın adı Haberdi. Haber'ın yanında,  
bir şahinin kötücül boncuk gözle-nne ve kahverengi tüyle rine sahip kafasıyla 
kuşumsu bir yaratık duruyordu. Bu yaratı ğın ismi Jey ya da muhtemelen Gee 
olabilirdi. Hepsi de kol-tukaltlarında otomatik tab ancalara benzeyen silahlar 
ta şıyordu. Scowt-her'ın tabancası, dikkatsizce her e ğili şinde hafifçe a şağı 
sarkıyordu. Susannah, onu gözüne kestirmi şti bile. 
Ayrıca Mia'nın ötesinde duran üç solgun, tetikte in sanımsı yaratık vardı. 
Susannah koyu mavi auralar içindeki bu yaratıkların  vampir oldu ğundan emindi. 
Muhtemelen Peder Callahan'ın Üçüncü Tip adını verdi ği vampirlerdi. (Peder bir 
keresinde onlar için pilot köpekbalıkları demi şti.) Toplam on ediyordu. 
Vampirlerden ikisinde arbaletler vardı, üçüncüsü is e o sırada hafif bir ı şıltı 
saçan bir tür ate şli-kılıç ta şıyordu. Scowther'in tabancasını alabilirse 
(aldı ğında şekerim, diye düzeltti -Pozitif Dü şüncenin Gücü'nü okumu ştu ve Rahip 
Peale'in yazdı ğı her bir kelimeye hâlâ inanıyordu) önce ate şli-kılıcı olan adamı 
haklayacaktı. Öyle bir silahın ne kadar hasar verec eğini Tanrı bilirdi ve 
Susannah Dean'in ö ğrenmeye niyeti yoktu. 
Ayrıca bir de kocaman, kahverengi bir sıçan kafası olan hem şire vardı. Alnında 
nabız gibi atan kırmızı gözü gören Susannah, sı ğ ahalinin ço ğunun New York 
kaldırımlarında dola şırken avlarını ürkütmemek için insan maskesi taktı ğını 
düşündü. Belki maskenin gerisindekilerin hepsi sıçan k afası de ğildi ama 
Susannah, Robert Goulet'e benzemediklerinden emindi . Sıçan kafalı hem şire, 
Susannah'mn görebildi ği kadarıyla aralarında tek silah ta şımayandı. 
Toplam on bir. Manhattan'ın altında olmadı ğından şüphe duymadı ğı bu devasa ve 
çoğunlukla terk edilmi ş revirde on bir ki şi. Harekete geçe-cekse, hepsi Mia'nın 
bebeğiyle me şgulken olmalıydı... kıymetli bebe ile. "Geliyor, do ktor!" diye 
haykırdı hem şire huzursuz bir co şkuyla. Gerçekten de geliyordu. O ana dek 
hissetti ği en korkunç sancı Susannah'mn sayımını yarıda kest i. Đki kadını da 
pençesine aldı. Gömdü. Aynı anda çı ğlık attılar. Scowther, Mia'ya it, diyordu, 
ŞĐMDĐ ĐT! 
Susannah gözlerini kapadı ve o da ıkındı, çünkü bu onun da bebe ğiydi... ya da 
bir zamanlar öyleydi. Acının karanlık bir deli ğe do ğru döne döne akan su gibi 
içinden çıktı ğını hissederken hayatı boyunca duydu ğu en derin keder, tüm 
benli ğini sardı. Çünkü bebe ğin aktı ğı, Mia'ydı; Susannah'mn bedeninin her 
nasılsa iletti ği ya şayan mesajın son satırları da gönderilmi şti. Artık 
bitiyordu. Bundan sonra ne olursa olsun bu bölüm so na eriyordu ve Susannah Dean 
rahatlamayla pi şmanlı ğın karı ştı ğı bir çj ğhk attı; şarkıya benzer bir çı ğlık. 
Ve sonra, deh şet ba şlamadan -o kadar korkunçtu ki her bir ayrıntıyı yol un 
sonundaki açıklı ğa vardı ğı güne dek parlak gün ı şı ğında görmü ş gibi 
hatırlayacaktı- küçük, sıcak bir elin bile ğini kavradı ğını hissetti. Ba şlı ğın 
nahoş a ğırlı ğını ta şıyarak ba şını çevirdi. Gözleri Mia'nınkilerle kar şıla ştı. 



Mia a ğzını açtı ve tek bir kelime söyledi. Susannah, Scow ther'in kükremeleri 
arasında Mia'nın ne söyledi ğini duyamadı (Scowther, Mia'nın açık bacakları 
arasına iyice e ğilmi ş, forsepsi ka şının üzerine kaldırmı ştı). Ama Susannah yine 
de onu bir şekilde duyabildi ve sözünü tutmaya çalı ştı ğını anladı. 
Fırsatım olursa seni özgür bırakaca ğım, demi şti bedenini ele geçiren kadın. 
Susannah'mn o an zihninde duydu ğu ve do ğum yapmakta olan kadının dudaklarında 
okudu ğu kelime chassit'tı. 
Susannah, beni duyuyor musun? 
Seni çok iyi duyuyorum, dedi Susannah. 
Ve anla şmamızı hatırlıyor musun? 
Evet. Yapabilirsem bebenle birlikte buradan kaçmana  yardım edece ğim. Ve... 
Yapamazsan bizi öldüreceksin, diye bitirdi ses vah şice. Hiç bu kadar yüksek 
olmamı ştı. Susannah bunda onları birle ştiren ba ğlantı kablosunun da etkisi 
oldu ğundan emindi. Söyle Susannah, Dan'in kızı! 
ikinizi de öldürece ğim. E ğer... 
Orada durdu. Mia yine de tatmin olmu ş görünüyordu ve bu iyiydi zira Susannah o 
an ikisinin hayatı buna ba ğlı olsaydı bile konu şmaya devam edemezdi. Gözü dev 
odanın tavanına, bo ş yatakların olu şturdu ğu sıraların üzerine takıldı. Ve orada 
Eddie ile Roland'ı gördü. Belli belirsizdiler, haya let balıklar gibi tavandan 
içeri dı şarı süzülüyorlar, Susannah'ya bakıyorlardı. 
Bir ba şka acı dalgası bedenini sardı ama bu, önceki kadar şiddetli de ğildi. 
Bacak kaslarının sertle şti ğini, ıkınma duygusunu hissedebiliyordu, ama hepsi ç ok 
uzaktaymı ş gibiydi. Önemsizdi. O an asıl önemli olan, gördü ğünü sandı ğı şeyi 
gerçekten görüp görmedi ğiydi. Fazlasıyla zorlanmı ş, kurtarılmayı dileyen beyni 
onu rahatlatmak için bu halüsinasyonu yaratmı ş olabilir miydi? 
Neredeyse inanacaktı. Đkisi de çıplak ve havada uçu şan çer çöple -bir kibrit 
kutusu, bir fıstık, küller, bir peni- sarılı olmasa lardı büyük ihtimalle 
inanacaktı. Ve Tanrı a şkına, uçu şan nesnelerden biri bir paspastı! Üzerinde FORD 
yazan bir araba paspasıydı. "Doktor, bebe ğin kafasını göre..." 
Bir centilmen olmayan Dr. Scowther Sıçan Hem şire'yi dirse ğiyle kabaca bir kenara 
itip Mia'nın bacakları arasına daha da e ğilirken sıçan yaratık nefesi 
kesilmi şçesine cıyakladı. Doktor öylesine e ğilmi şti ki gören bebe ği di şleriyle 
doğurtaca ğını sanırdı. Đsmi Jey ya da Gee olan şa-hin-yaratık, heyecanlı, 
vızıldayan bir sesle Haber adındaki di ğer yaratıkla konu şuyordu. 
Gerçekten oradalar, diye dü şündü Susannah. Paspas varlıklarını kanıtlıyor. 
Paspasın bunu nasıl kanıtladı ğını bilmiyordu ama öyleydi i şte. Mia'nın az önce 
söyledi ği kelimeyi sessizce onlara iletti: chassit. Bu bir şifreydi. En az bir, 
belki pek çok kapıyı açacaktı. Mia'nın yalan söylüy or olabilece ği Susannah'nın 
aklının ucundan bile geçmedi. Birbirlerine sadece k ablo ve ba şlıklarla de ğil, 
daha ilkel (ve çok daha güçlü) do ğum olgusuyla ba ğlanmı şlardı. Hayır, Mia yalan 
söylememi şti. 
"Ikın, tanrıların belası tembel sürtük" diye ulurca sına haykırdı Scowther ve 
Eddie'yle Roland adamın nefesinin şiddetiyle uçmu ş gibi tavandan bir daha 
dönmemecesine kayboldu. Susannah'nın tüm bildikleri ... 
Susannah ba şlı ğın içinde sırılsıklam olup kafasına yapı şmış saçlarını ve 
bedeninden fı şkıran ter damlacıklarını hissederek yan döndü. Mia' ya cowther'a, 
Scowther'in sarkan otomatik tabancasının kabzasına biraz daha yakla ştı. 
"Kıpırdama hanım, beni dinle yalvarırım," dedi sı ğ adamlardan biri ve 
Susannah'nın koluna dokundu. Đri yüzüklerle kaplı eli so ğuk ve yumu şaktı. 
Dokunuşu Susannah'nın derisini karıncalandırdı. "Bu i ş bir dakika içinde bitecek 
ve bütün dünyalar de ği şecek. Bu çocuk Gök Gürültü-sü'ndeki Kırıcı'lara 
katıldı ğında..." 
"Kes sesini Straw," diye terslendi Haber ve Susanna h'yı sözde teselli eden 
yaratı ğı itti. Sonra tekrar hevesle do ğumu izlemeye koyuldu. 
Mia inleyerek sırtını yay gibi gerdi. Sıçan kafalı hemşire ellerini Mia'nın 
kalçalarına koymu ş, nazikçe yata ğa bastırıyordu. "Haydi annecik, ıkın annecik." 
"Bok ye, orospu!" diye haykırdı Mia. Susannah acısı nın çok az bir kısmını 
hissetti. Aralarındaki ba ğlantı zayıflıyordu. 
Sonra tüm konsantrasyonunu topladı ve kendi zihnini n derin kuyusuna haykırdı. 
Hey! Pozitronik'çi hanım! Hâlâ orada mısın? 



"Ba ğlantı... kesildi," dedi ho ş kadın sesi. Daha önceki gibi Susannah'nın 
kafasının içinden geliyordu ama önceki seferin aksi ne bu kez tehlikeli de ğil, 
bir radyonun uzaktan duyulan sesi gibi belli belirs izdi. "Tekrar ediyorum: 
bağlantı... kesildi. Umarız tüm zihinsel geli ştirme ihtiyaçlarınız için Kuzey 
Merkez Pozitronik'i kullanırsınız. Ve Sombra Şirketi'ni! On binli yıllardan beri 
zihinden-zihne ileti şimde lider!" 
Susannah'nın kafasının derinliklerinde di şlerinin takırdamasına yol açan bir 
BĐĐĐÎ ĐĐÎ ĐĐP sesi oldu ve sonra ba ğlantı kesildi. Korkunç bir şekilde ho ş olan 
nazik kadın sesi yok olmakla kalmamı ş, her şey bitmi şti. Susannah kendini 
vücudunu hapsetmi ş acı veren bir kapandan kurtulmu ş gibi hissetti. 
Mia tekrar bir çı ğlık attı ve Susannah da ona katıldı. Bunu yapmasını n bir 
sebebi, Sayre ve adamlarının Mia ile aralarındaki b ağın koptu ğunu ö ğrenmesini 
istememesiydi; di ğer sebep ise hissetti ği derin üzüntüydü. Bir anlamda gerçek 
kız karde şi kadar yakın olan kadını kaybetmi şti. 
Susannah! Suze, orada mısın? 
Bu yeni ses üzerine irkilerek dirsekleri üzerinde d oğruldu ve bir an için 
yanındaki kadını neredeyse tamamen unuttu. Bu ses.. . 
Jake? Sen misin, tatlım? Sensin, de ğil mi? Beni duyabiliyor musun? 
EVET! diye ba ğırdı Jake. Nihayet! Tanrım, kiminle konu şuyordun öyle? Ba ğırmaya 
devam et ki sesini takip ederek sana... 
Ses aniden kesildi ama Susannah hemen öncesinde uza klardan gelen silah 
seslerinin hayaletimsi takırtısını duyabildi. Jake birine ate ş mi ediyordu? 
Sanmıyordu. Birileri Jake 'e ate ş ediyordu. 
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" Şimdi!" diye ba ğırdı Scowther. " Şimdi, Mia! Ikın! Hayatın adına! Elinden geleni 
yap! IKIN!" 
Susannah yuvarlanarak di ğer kadına yakla şmaya çalı ştı -ah endi şeliyim ve teselli 
arıyorum, bakın ne kadar da endi şeliyim, teselli bulmak istiyorum, ba şka bir 
amacım yok- ama Straw denen yaratık onu geri çekti.  Đki kadın arasındaki bo ğumlu 
çelik kablo sallandı ve gerildi. "Mesafeni koru, ka ltak," dedi Straw ve 
Susannah, Scowther'in tabancasına ula şmasına izin vermemeleri olasılı ğıyla ilk 
kez yüzle şti. Ne Scowther'in tabancasına ne de bir ba şka silaha. 
Mia tekrar çı ğlık attı; garip bir dilde, garip bir Tanrı'mn adını  haykırıyordu. 
Karnını yataktan kaldırmaya yeltenince hem şire -Alia, Susannah hem şirenin 
isminin Alia oldu ğunu dü şündü- zorla tekrar yata ğa bastırdı ve Scowther 
memnuniyet belirtiyor gibi görünen kısa bir çı ğlık attı. Elindeki forsepsi bir 
kenara fırlattı. 
"Bunu niye yaptın?" diye sordu Sayre. Mia'nın ayrıl mış bacaklarının altındaki 
çar şaf şimdi kanla ıslanmı ştı ve patron kızmı ş gibiydi. 
"Artık ihtiyacım olmayacak!" diye cevap verdi Scowt her ne şeyle. "Bu kadın çocuk 
doğurmak için yaratılmı ş. Çeltik tarlasında çalı şırken i şini hiç aksatmadan bir 
düzine çocuk do ğurabilir. Đşte sorunsuzca geliyor!" 
Scowther biti şikteki yata ğın üzerindeki geni şçe le ğeni almaya niyetlendi ama 
yeterince zaman olmadı ğına karar vermi ş olacak ki vazgeçip pembe, eldivensiz 
ellerini Mia'nın bacaklarının arasına uzattı. Susan nah yine Mia'ya yakla şmaya 
çalı ştı ve Straw bu kez ona engel olmadı. Herkes, tüm sı ğ adamlar ve vampirler 
doğumun son safhasını büyülenmi ş gibi izliyordu. Ço ğu, birle ştirilmi ş iki 
yata ğın ayakucunda topla şmıştı. Sadece Straw hâlâ Susannah'nın yakınında 
duruyordu. Ate şli-kılıcı olan vampir artık birincil hedef olmaktan  çıkmı ştı; 
Susannah ilk önce Straw'u vurmaya karar verdi. 
"Bir kez daha!" diye ba ğırdı Scowther. "Bebe ğin için!" Sı ğ adamlar ve vampirler 
gibi Mia da Susannah'yı unutmu ştu. Yaralı, acı dolu gözleri Sayre'a döndü. "Onu 
alabilir miyim, efendim? Lütfen tasa bir süre için de olsa onu alabilece ğimi 
söyleyin!" 
Sayre, Mia'nın elini tuttu. Gerçek yüzünü örten mas ke gülümsedi. "Evet, 
hayatım," dedi. "Bebe yıllarca seninle kalacak. Sen  bir kez daha ıkın sadece." 
Ona inanma, Mia! diye haykırdı Susannah ama sesi hi çbir yere gitmedi. Belki 
böylesi daha iyiydi. O an için tamamen unutulmak i şine gelirdi. 
Düşüncelerini bir ba şka hedefe yöneltti. Jake! Neredesin, Jake? 
Cevap yoktu. Đyiye i şaret de ğildi. Tanrı'ya hâlâ sa ğ olması için yalvardı. 



Belki sadece me şguldür. Kaçıyordur... saklanıyordun., sava şıyordun Sessizlik 
sadece öldü ğü anlamına gelme... 
Mia uluyarak küfre benzer sözcükler haykırdı ve ıkı ndı. Halihazırda aralanmı ş 
vajinasının dudakları iyice ayrıldı. Bacaklarının a rasından taze kan bo şaldı ve 
altındaki çar şafı iyice ıslattı. Ve sonra Susannah kırmızı karı şımın arasından 
siyah beyaz bir ba şın tepesini gördü. Beyaz olan teni, siyahsa saçıydı . 
Siyah beyaz kafa kırmızı yuvaya gerilemeye ba şlayınca Susannah bebe ğin dünyaya 
gelmekten vazgeçerek tekrar rahme dönece ğini dü şündü, ama Mia yeterince 
beklemi şti. Yumruk haline getirdi ği titreyen ellerini havaya kaldırdı, dudakları 
gerilip di şlerini ortaya çıkardı, gözleri kısıldı ve tüm gücüy le bebe ği itti. 
Bir damar alnında tehlikeli bir şekilde kabarıp nabız gibi attı, boynunda bir 
başkası aynı şekilde belirginle şti. 
"HEEEYAHHHH!" diye ba ğırdı. "COMMALA SEN Đ GÜZEL P ĐÇ; COMMALA-GEL-GEL!" 
"Dan-tete," diye mırıldandı şahin-yaratık Jey ve di ğerleri büyülenmi ş-çesine 
fısıldadı: Dan-tete... dan-tete... commala-dan-tete . Küçük tanrının geli şi. 
Bebeğin ba şı bu kez tamamen fırladı. Susannah, bebe ğin minik yumruklarının 
yaşamla titre şen gö ğsüne yapı şmış oldu ğunu gördü. Şaşırtıcı bir farkındalıkla 
bakan ve Roland'ınkilere benzeyen masmavi gözlerini  gördü. Simsiyah kirpikler 
gözlerini çevrelemi şti. Kirpiklerinin ucunda barbarca do ğum süsleri gibi minik 
kan damlacıkları vardı. Susannah, bebe ğin alt duda ğının annesinin vajinasmın iç 
dudağını bir anlı ğına nasıl takıldı ğını gördü, bu görüntüyü hayatı boyunca 
unutmayacaktı. Bebe ğin a ğzı kısa bir an için açıldı ve alt çenesindeki bir d izi 
bembeyaz di ş gözler önüne serildi. Gerçekten di şlerdi, sivri de ğillerdi ama yeni 
doğmuş bir bebe ğin a ğzının di şlerle dolu oldu ğunu görmek Susannah'yı ürpertti. 
Bebenin orantısızca büyük ve tam anlamıyla ereksiyo n halindeki penisini görmek 
de aynı etkiyi yarattı. Susannah, bebenin penisinin  serçe parma ğından uzun 
oldu ğunu dü şündü. 
Đrile şmiş gözleri ya şlarla parlayan Mia zafer dolu bir çı ğlık atarak dirsekleri 
üzerinde do ğruldu. Scowther, bebe ği ustaca yakalarken Mia uzanıp demir gibi 
parmaklarla Sayre'ın kolunu kavradı. Sayre acıyla b ağırıp kolunu kurtarmaya 
çalı ştı ama bu... şey, Oxford, Mississippi'de bir şerif yardımcısından 
kurtulmaya çalı şmayı denemek gibi bir şeydi. Büyülenmi ş fısıltılar kesildi ve 
bir an için şok dolu bir sessizlik oldu. Susannah'nın a şırı yorgun kulakları bu 
sessizlikte Sayre'ın birbirine sürten kemiklerinin sesini yakalayabildi. 
"YAŞIYOR MU?" diye haykırdı Mia, Sayre'ın şaşkın suratına. Dudaklarından 
tükürükler saçılıyordu. "SÖYLESENE SEN Đ BE Ş PARA ETMEZ OROSPU EVLADI, BEBEM 
HAYATTA MI?" 
Scowther, bebe ği yüz yüze gelebilece ği şekilde havaya kaldırdı. Doktorun 
kahverengi gözleri bebe ğin mavi gözleriyle birle şti. Ve Susannah, kebe dikilmi ş 
penisiyle Scowther'in ellerinde havada dururken sol  topu-gundaki kızıl izi açık 
seçik gördü. Sanki o topuk, bebek Mia'nın rahminden  ayrılmadan hemen önce kana 
batırılmı ştı. 
Scowther, bebe ğin poposuna vurmak yerine derin bir nefes aldı ve d oğruca bebenin 
açık gözlerine üfledi. Mia'nın bebesi gözlerini kom ik (ve inkâr edilemeyecek 
kadar insana özgü) bir şekilde şaşkınca kırpı ştırdı. O da nefes aldı, bir süre 
tuttu ve bıraktı. Kralların kralı veya tüm dünyalar ın yok edicisi olabilirdi ama 
dünyaya kendisinden önceki pek çok bebek gibi öfkey le ba ğırarak selam verdi. Bu 
çı ğlı ğı duyan Mia mutluluk gözya şlarına bo ğuldu. Çiçe ği burnunda annenin 
etrafına toplanan şeytani yaratıklar Kızıl Kral'ın hizmetkârlarıydı am a bu, az 
önce şahit oldukları olayın etkisinde kalmalarına bir eng el de ğildi. Hepsi 
birden gülüp alkı şlamaya ba şladı. Susannah, kendinden i ğrenerek de olsa onlara 
katıldı. Bebek yüzünde şaşkın bir ifadeyle etrafına bakındı. 
Sümüğü akan ve gözya şları yanaklarından süzülen Mia kollarını uzattı. "O nu bana 
ver," dedi hiçli ğin kızı, birin annesi Mia a ğlayarak. "Bırakın onu kollarıma 
alayım, yalvarırım! Bırakın o ğluma sarılayım! Kıymetlimi tutayım!" 
Ve bebek, ba şını annesinin sesine do ğru çevirdi. Susannah böyle bir şeyin mümkün 
olamayaca ğını dü şünürdü, ama ona bakılırsa a ğzı di şlerle dolu ve gözleri tamamen 
açık bir şekilde do ğması da mümkün de ğildi. Bununla birlikte bebek di ğer her 
açıdan normal görünüyordu: tombul, tüm uzuvları yer inde, insan ve dolayısıyla 
güzel. Evet, topu ğunda kırmızı bir leke vardı ama do ğum lekeleri pek de nadir 



değildi, de ğil mi? Kendi babası da aile efsanesine göre kırmızı  elle do ğmamış 
mıydı? Bu leke çocuk plajda olmadı ğı sürece görünmeyecekti bile. 
Yeni do ğan bebe ği hâlâ ellerinde tutmakta olan Scowther, Sayre'a ba ktı. 
Susannah'nın Scowther'in tabancasını kolayca ele ge çirebilece ği bir anlık 
duraksama oldu. Ama bunu yapmak aklının ucundan bil e geçmedi. 
Jake'in telepatik haykırı şını ve Roland'la kocasının yaptı ğı tuhaf ziyareti 
tamamen unutmu ştu. Jey, Straw, Haber ve di ğerleri gibi kendini önündeki 
manzaraya, bir çocu ğun bu yıpranmı ş dünyaya geli şine kaptırmı ştı. 
Sayre neredeyse algılanamayacak kadar belirsizce ba şını salladı ve Scowther hâlâ 
bağırmakta olan (ve belli ki annesini görebilmek için omzundan geriye bakan) 
bebek Mordred'i Mia'nın bekleyen kollarına bıraktı.  
Mia, o ğlunu ona bakabilmek için çevirdi ve Susannah'nm yür eği korku ve deh şetle 
doldu. Çünkü Mia aklını kaçırmı ştı. Parlak gözlerinden çılgınlık akıyordu. Bir 
gülümsemeyle gerilen dudaklarının kenarlarından süz ülen, dilini ısırdı ğı için 
kanla pembele şmiş salyalardan, en çok da zafer dolu kahkahasından an la şılıyordu. 
Đlerideki günlerde akıl sa ğlı ğına tekrar kavu şabilirdi ama... 
Kaltak asla geri dönmeyecek, dedi Detta sesinde bir  sempati kırıntı-sıyla. Bu 
noktaya ula şmak ve görevini tamamlamak onu tüketti. Sınırını a ştı ve bunu sen de 
benim kadar iyi biliyorsun! 
"Ah bu ne güzellik!" diye mırıldandı Mia. " Şu mavi gözlerine, Ge-ni ş-Dünya'nın 
ilk karından önceki gökyüzü kadar beyaz tenine bak!  Kusursuz bö ğürtlenleri 
andıran meme uçlarına, taze şeftaliler kadar pürüzsüz aletine ve hayalarına 
bak!" Önce Susannah'ya dönerek -bakı şları hiçbir tanıma belirtisi olmaksızın 
Susannah'nm üzerinden kayıp geçti- etrafındakilere baktı. "Bebemi görün sizi 
talihsizler, sizi zavallılar! Kıymetlime, o ğluma, bebe ğime bakın!" Çılgınca 
bakan gözlerinde kahkahalarla, çarpılmı ş dudaklarından akan salyaları çenesinden 
süzülerek onlara ba ğırdı. "Sonsuzlu ğu ne için feda etti ğimi görün! Mordred'ime 
bakın, ona iyi bakın, çünkü onun gibisini bir daha asla göremezsiniz!" 
Gözlerini kırpmadan bakan bebe ğin kanlı yüzünü öpücüklere bo ğdu. Kana bulanan 
yüzü, ruj sürmeye çalı şmış bir sarho şunki gibi görünüyordu. Bir kahkaha attı ve 
tombul bebe ğin gerdanını, meme uçlarını, karnını ve dikilmi ş penisinin ucunu 
öptü. Mordred adını verdi ği ve ona şaşkınca bakan bebe ği titreyen kollarıyla 
giderek daha yükse ğe kaldırıyordu. 
Sonra bebesinin dizlerine ve minik ayaklarına birer  öpücük kondurdu. Susannah 
odadaki ilk emme seslerini duydu ama sesin kayna ğı annesinin gö ğsünü emen bebek 
değildi; Mia, bebe ğin her biri kusursuz olan ayak parmaklarını emiyord u. 
Bu çocuk âmh'imin laneti, diye so ğukça dü şündü Susannah. Ba şka hiçbir şey 
yapamasam bile Scowther'in tabancasını alıp onu vur abilirim. Đki saniyelik i ş. 
Sahip oldu ğu sürat dü şünüldü ğünde -silah şor sürati- bu muhtemelen do ğruydu. Ama 
kıpırdayamıyordu. Oyunun bu perdesinin sonuna dair pek çok tahminde bulunmu ştu 
ama Mia'nın çıldıraca ğını hiç dü şünmemiş, bu yüzden hazırlıksız yakalanmı ştı. 
Pozitronik ba ğlantısı daha önce kesildi ği için şanslı oldu ğunu dü şündü. 
Kesilmeseydi o da Mia gibi çıldırabilirdi. 
O ba ğlantı tekrar kurulabilir, güzelim... hâlâ fırsatın varken harekete geçsen 
daha iyi olmaz mı? 
Ama yapamıyordu, sorun da buydu. Büyülenmi şçesine donakalmı ş, anın etkisine 
kapılmı ştı. 
"Kes şunu!" diye çıkı ştı Sayre. "Görevin onu emmek de ğil, beslemek! Ona sahip 
olmak istiyorsan acele et! Onu emzir! Yoksa bir süt anne mi getirteyim? Bu fırsat 
için gözlerini feda etmeye hazır pek çok sütanne va r 
"Hayatta...OLMAZ!" diye ba ğırdı Mia gülerek ama çocu ğu gö ğüs hizasına indirdi ve 
giydi ği basit, beyaz elbisenin yakasını sabırsızca açarak  sa ğ gö ğsünü açtı. 
Susannah erkeklerin Mia'nın büyüsüne niçin kapıldı ğını görebiliyordu; bembeyaz 
göğsü mükemmel uçlarıyla o an bile beslenmeyi bekleyen  bir bebe ğin a ğzından 
ziyade bir erke ğin avuçları ve şehvetli dokunu şları için yaratılmı ş gibiydi. 
Mia, bebe ği gö ğüs ucuna yakla ştırdı. Bebek bir an için ne yapaca ğını bilemez 
gibi ba şını salladı, yüzü gö ğüs ucuna de ğip uzakla ştı. Ama bir dahaki birle şmede 
gül goncasına benzeyen a ğzı dikle şmiş ucu yakaladı ve emmeye ba şladı. 
Hâlâ gülmekte olan, Mia, bebe ğin kanla ıslanmı ş, karı şık siyah saçlarını ok şadı. 
Kahkahaları Susannah'ya birer çı ğlık gibi geliyordu. 



Bir robotun yakla şmasıyla tak tuk sesler oldu. Biraz Haberci Robot An dy'ye 
benziyordu; o da inceydi, boyu iki metreyi geçiyord u, aynı elektrikli mavi 
gözlere ve çok eklemli parlak bedene sahipti. Kolla rında, içi ye şil ı şıkla dolu 
camdan bir kutu ta şıyordu. 
"O kahrolası şey ne için?" diye tersçe sordu Sayre. Hem öfkeli, h em inanamaz 
gibiydi. 
"Bir kuvöz," dedi Scowther. "Sonradan üzülmektense tedbirli olmanın daha iyi 
olaca ğını dü şündüm." 
Bakmak için döndü ğü sırada askı içindeki tabancası Susannah'ya do ğru savruldu. 
Böyle bir fırsat bir daha eline geçmezdi ve bunu bi liyordu. Harekete geçmenin 
tam sırasıydı. Ama tabancayı alamadan Mia'nın bebes i de ği şti. 
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Susannah kırmızı bir ı şı ğın çocu ğun kafasının tepesinden topuklarına kadar 
pürüzsüz teninde yol aldı ğını gördü. Kızarma de ğil, ı şımaydı ve çocu ğu içten 
aydınlatıyordu: Susannah buna yemin edebilirdi. Ve sonra, bebek, annesinin düz 
karnında yatıp gö ğsünü emerken kırmızı ı şı ğı kabaran ve geni şleyen bir siyahlık 
takip etti. Çocu ğu, Mia'nın rahminden çıkan gül pembesi bebe ğin tam tersi 
kapkara bir cüceye çevirerek tüm bedenini sardı. Ay nı anda bedeni büzülmeye 
başladı, bacakları geri çekilip karnında eriyerek yok oldu, ba şı boynundan içeri 
gömüldü -Mia'nın gö ğsünü de beraberinde çekerek- ve bo ğazı bir kurba ğanınki gibi 
şi şti. Mavi gözleri zifte dönü ştü, sonra tekrar mavile şti. 
Susannah çı ğlık atmaya çalı ştı ama yapamadı. 
Simsiyah yaratı ğın yan taraflarında yumrular belirip irile şti, sonra açılıp 
birer bacak haline geldiler. Bebe ğin topu ğundaki kırmızı leke hâlâ 
görülebiliyordu ama artık bir kara dulun karnındaki  kızıl damga gibi 
görünüyordu. Bebenin dönü ştü ğü de oydu: bir örümcek. Ama bebek tamamen 
kaybolmamı ştı. Örümce ğin sırtından beyaz, çirkin bir şi şlik yükseldi. Susannah 
bu şi şlikte deforme olmu ş küçük suratı ve gözleri oldu ğu anla şılan mavi 
kıvılcımları görebiliyordu. 
"Ne?..." dedi Mia ve yine dirsekleri üzerinde do ğrulmaya yeltendi. Gö ğsünden kan 
boşalıyordu. Bebek kanı, tek damlasını bile ziyan etme den süt gibi içiyordu. 
Mia'nın yanında duran Sayre a ğzı bir karı ş açılmı ş, gözleri yuvalarından 
fırlamı ş halde donakalmı ştı. Bu do ğumdan bekledi ği her neyse -beklemesinin 
söylendi ği- bu gördükleri de ğildi, orası muhakkaktı. Susannah'nın içindeki 
Detta, adamın şokla çarpılmı ş yüzünün ifadesinden çocuksu bir keyif alıyordu: 
Sayre komedyen Jack Benny'ye benziyordu. 
Bir süre için olan biteni sadece Mia kavramı ş göründü; yüzü bilginin verdi ği 
dehşet ve muhtemelen acıyla çarpıldı. Sonra bir azizeni n mele- ğimsi gülümseyi şi 
yüzüne geri döndü. Elini uzatıp gö ğsündeki hâlâ de ği şmekte olan yaratı ğı, 
karnında kırmızı leke, sırtındaysa minik bir insan kafası olan örümce ği ok şadı. 
"Ne kadar güzel, de ğil mi?" diye haykırdı. "O ğlum yaz güne şi kadar gü-îxl, de ğil 
mi?" 
Bunlar son sözleri oldu. 
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Yüzü tam anlamıyla donmadı, bir anda hareketsiz kal dı. Daha bir dakika önce 
yıpratıcı do ğumun etkisiyle kıpkırmızı olan yanakları, ka şları ve boynu solarak 
bir orkidenin taçyapraklarının balmumu beyazlı ğına büründü. Parlayan gözleri 
hareketsizle şti ve yuvalarının içinde sabitlendi. Susannah anide n kendini bir 
kadına de ğil, yatakta yatmakta olan bir kadının resmine bakıy ormuş gibi 
hissetti. Ola ğanüstüydü ama yine de bir parça kömür ve soluk renk lerle bir parça 
kâğıdın üzerine yapılmı ş bir resim gibiydi. 
Susannah, Discordia Şatosu'nun yürüyü ş yoluna yaptıkları ilk ziyaretin ardından 
Plaza-Park Hyatt Hotel'e dönü şünü ve Mia'yla son konu şmasından sonra oraya, 
Fedic'e geli şlerini hatırladı. Gökyüzünün, şatonun ve gözlerinin önündeki 
ta şların nasıl bir kâ ğıt parçası gibi yırtıldı ğını dü şündü. Sonra, sanki bu 
düşünce tetiklemi ş gibi Mia'nın yüzü saç diplerinden çenesine kadar y ırtılarak 
ayrıldı. Sabit bakı şlı gözleri her iki yana do ğru sarktı. Dudakları çılgınca bir 
ikiz-sırıtı ş gibi ikiye ayrıldı. Kafasındaki yarıktan bo şalan kan de ğil, bayat 
kokulu beyaz bir tozdu. Mia'nın dan-tete'i i ğrenç kafasını ilk ö ğününden 



kaldırırken Susannah'nın zihnine T. S. Eliot'tan (b oş adamlar, doldurulmu ş 
adamlar, samanla doldurulmu ş kafa) 
ve Lewis Carrol'dan 
(ama siz bir deste karttan ba şka bir şey de ğilsiniz) parçalı anılar ü şüştü. 
Örümcek kanla sıvanmı ş a ğzını açtı ve bacaklarının üzerinde yükseldi. Arka 
bacakları, annesinin içi bo şalan karnından destek alıyor, ön bacakları neredeys e 
Susannah'nın yüzüne de ğiyordu. 
Yaratık bir zafer çı ğlı ğı attı. O an onu karnında büyütüp besleyen di ğer 
annesine de saldıracak olsaydı Susannah Dean hiç şüphesiz Mia'nın yanı ba şında 
ölecekti. Ama yaratık onun yerine ilk yudumunu emdi ği patlak balon gibi inmi ş 
göğse döndü ve yırtarak kopardı. Çi ğneme sesi ıslak ve sakindi. Bir süre sonra 
açtı ğı yarı ğa yumuldu. Đnsan yüzü giderek kayboluyor, Mia'nın yüzüyse ikiye  
ayrılan kafasından bo şalan beyaz tozla giderek belirsizle şiyordu. Keskin, 
şiddetli bir emme sesi duyuldu ve Susannah, içindeki  tüm nemi emiyor, geride 
kalan ne varsa kurutuyor. Ve şuna bir bak! Nasıl da şi şiyor! Bir atın boynundaki 
sülük gibi, diye dü şündü. 
Tam o sırada aptalca denebilecek kadar Đngiliz bir ses -bir centilmenin baygın 
sesiydi- duyuldu: "Pardon, beyler ama bu kuvöze iht iyacınız olacak mı? Beni 
mazur görün ama durumun artık bir kuvözü gerektirme di ğini söylemek 
durumundayım." 
Susannah'yi kıpırtısız bırakan şok halini da ğıtan bu ses oldu. Bir eliyle 
bedenini yukarı itip di ğeriyle Scowther'in otomatik tabancasını kavrayrak c ekti 
ama tabanca kabzasının altından geçen kayı ş yüzünden askıdan kurtulmadı. Đşaret 
parmağı emniyeti bulup açtı. Sonra tabancayı kılıfının iç inde Scowther'in gö ğüs 
kafesine do ğru çevirdi. 
"Neler olu..." dedi Scowther ama Susannah hiç zaman  kaybetmeyerek teti ği orta 
parmağıyla çekti. Aynı anda tabancayı da tüm gücüyle kend isine do ğru çekmi şti. 
Askıyı Scowther'in gövdesine ba ğlayan kayı şlar sa ğlam kaldı ama tabancayı tutan 
ince kayı ş koptu. Scowther beyaz önlü ğünün üzerindeki duman tüten deli ğe bakmaya 
çalı şarak yan tarafına do ğru dü şerken Susannah tabancayı tamamen ele geçirmeyi 
başardı. Straw'u ve hemen yanındaki vampiri, elinde at eşli-kılıcı tutanı vurdu. 
Vampir bir an için normal bir bebek gibi do ğan örümcek-tanrıya şok içinde bakar 
halde kaldı, sonra aurası bedenini terk etti. Ve ya ratı ğın vücudu yok oldu. Az 
önce oldu ğu yerde içi bo ş bir gömlek ve gömle ğin ete ğinin içine soku şturuldu ğu 
bir blucin hâlâ bir bedenin üzerindeymi ş gibi havada kaldı. Sonra yere dü ştüler. 
"Öldürün onu," diye ba ğırdı Sayre kendi silahına uzanırken. "Gebertin sürt üğü!" 
Susannah hâlâ annesinin büyük bir hızla sönen beden inin üzerinde durmakta olan 
örümcekten yuvarlanarak uzakla ştı. Yata ğın kenarından a şağı sarkarken bir yandan 
da ba şlıktan kurtulmaya çalı şıyordu. Bir an için dayanılmaz bir acı duydu. Tam 
kurtulamayaca ğını dü şünüyordu ki, ba şlık kafasından çıktı ve Susannah hemen 
ardından yere dü ştü. Ba şlık yata ğın kenarından sarkıyordu. Susannah'nın kopmu ş 
bir tutam saçı içinde görülebiliyordu. Annesinin be deni o tarafa do ğru çekilince 
tünedi ği yerden bir anlı ğına ayrılan örümcek-yaratık öfkeyle ba ğırdı. 
Susannah kur şunlar üzerinden vızıldayarak geçerken yata ğın altına yuvarlandı. 
Kur şunlardan biri bir yaya çarpınca yüksek bir BO ĐNKK sesi çıktı. Susannah sıçan 
kafalı hem şirenin ayaklarını ve tüylü bacaklarını görerek dizl erinden birine 
ate ş etti. Hem şire haykırarak döndü ve topallaya topallaya kaçmaya  çalı ştı. 
Sayre tabancasını Mia'nın giderek sönen bedeninin a ltındaki uyduruk çift ki şilik 
yata ğa do ğru çevirerek öne e ğildi. Çar şafta şimdiden duman tüten üç delik vardı. 
Dördüncü atı şını yapamadan örümce ğin bacaklarından biri yüzünü sıyırdı ve 
maskesini yırtarak altındaki tüylerle kaplı yana ğı ortaya çıkardı. Sayre 
bağırarak geriledi. Örümcek, ona dönerek miyavlar gibi  bir ses çıkardı. 
Sırtındaki beyaz şey -insan suratlı şi şlik- Say-re'ı yeme ğinden uzak durması 
için uyarıyormu şçasına ı şıldadı. Sonra artık pek de insana benzemeyen kadına  
döndü; Mia artık toza ve paçavralara dönmü ş inanılmayacak kadar eski bir 
mumyadan geri kalanlara benziyordu. 
"Söylemeliyim ki bu durum biraz kafa karı ştırıcı," dedi kuvözü ta şıyan robot. 
"Huzurdan çekilmeli miyim? Belki ko şullar belirgin hale geldi ğinde geri dönsem 
daha iyi olur." 
Susannah yata ğın altından yuvarlanarak çıkıp yön de ği ştirdi. Đki sı ğ adamın 
kaçmı ş oldu ğunu gördü. Şahin-yaratık Jey ne yapaca ğına karar verememi ş gibi 



görünüyordu. Kaçsın mı, kalsın mı? Susannah, yaratı ğın kahverengi tüylerle kaplı 
kafasına bir kur şun gömerek kararı onun yerine verdi. Kan ve tüyler havaya 
saçıldı. 
Susannah dengesini sa ğlamak için yata ğın kenarına tutunarak olabildi ğince 
doğruldu. Scowther'in tabancasını bir anlı ğına bile indirmemi şti. Dördünü 
haklamı ştı. Sıçan kafalı hem şire ve bir ba şkası daha kaçmı ştı. Sayre tabancasını 
düşürmüş, kuvözü ta şıyan robotun arkasına saklanmaya çalı şıyordu. 
Susannah kalan iki vampiri ve buldok suratlı sı ğ adamı vurdu. Sonuncusu -Haber- 
Susannah'yı unutmamı ş, kaçmayıp atı ş için uygun fırsatı beklemi şti. Susannah 
daha erken davrandı ve yere yı ğılmasını tatmin hissiyle izledi. Ona göre 
içlerinde en tehlikelileri Haber'dı. 
"Hanımefendi, acaba bana söyleyebilir misiniz..." d iye söze ba şladı robot ve 
Susannah çelik surata çabucak iki el ate ş ederek elektrikli mavi gözleri 
kararttı. Bu numarayı Eddie'den ö ğrenmi şti. Çok yüksek bir larm sesi anında 
yükseldi. Susannah bu sesi uzun süre duyarsa sa ğır olaca ğından emindi. 
"ATEŞLĐ S ĐLAHLA KÖR EDĐLDĐM! diye ba ğırdı robot aynı absürt bir-nncan-çay-daha-
alır-mısınız-efendim aksanıyla. "GÖRÜ Ş SIFIR YARDIMA ĐHTĐYACIM VAR KOD 7, 
ĐMDAT!" 
Sayre ellerini kaldırarak robottan uzakla ştı. Susannah alarm sesi ve robotun 
haykırı şı yüzünden sesini duyamıyordu ama piç herifin söyle diklerini 
dudaklarının hareketlerinden okuyabildi: Teslim olu yorum, kabul edecek misin? 
Bu e ğlendirici dü şünce üzerine farkında olmayarak gülümsedi. Gülümsem esinde ne 
neşe, ne de merhamet vardı ve sadece bir tek anlama ge lebilirdi: bacaklarının 
kesik uçlarını daha önce Mia'ya çizmelerini yalattı ğı gibi yalatmak isterdi. Ama 
bunun için yeterince zaman yoktu. Sırıtı şında sonunun geldi ğini gören Sayre 
dönüp kaçmaya yeltendi ve Susannah ba şının arkasına iki el ate ş etti... biri 
Mia, biri Peder Callahan içindi. Sayre'ın kafası ka n ve beyin parçacıkları 
saçarak parçalandı. Duvara çarpan Sayre malzeme dol u bir rafı devirerek yere 
yı ğıldı. 
Susannah örümcek-tanrıya ni şan aldı. Yaratı ğın kapkara sırtındaki küçük beyaz 
surat ona döndü. Roland'ınkilere tıpatıp benzeyen m avi gözler parladı. 
Hayır, yapamazsın! Yapmamalısın! Ben Kral'ın tek o ğluyum! 
Yapamaz mıyım, diye dü şündü Susannah tabancasını do ğrulturken. Ah şekerim, 
fena... halde... YANILIYORSUN! 
Ama teti ği çekemeden arkasından bir silah sesi geldi. Bir ku r şun, boynunun yan 
tarafını sıyırdı. Susannah anında tepki göstererek döndü ve kendini yan tarafı 
üzerine attı. Kaçan sı ğ adamlardan biri fikrini de ği ştirip geri dönmü ştü. 
Susannah yaratı ğın gö ğsüne iki kur şun sıkarak bu kararından sonsuza dek 
pi şmanlık duymasını sa ğladı. 
Daha fazlası için hevesli bir şekilde döndü -evet, istedi ği buydu, yaradılı ş 
amacı buydu ve bunu ona gösterdi ği için Roland'ı daima sevip sayacaktı- ama geri 
kalanlar ya ölmü ş ya da kaçmı ştı. Örümcek, annesinin ıslak kâ ğıt hamuruna 
benzeyen cesedini geride bırakarak do ğduğu yata ğın yan tarafından a şağı hızla 
ilerliyordu. Beyaz bebek ba şını kısa bir süre için Susannah'ya çevirdi. 
Gitmeme izin versen iyi olur, Karaderili, yoksa... 
Susannah, ona ate ş etti ama tam o sırada şahin-adamın koluna takılıp 
sendelemi şti. Korkunç yaratı ğı öldürecek olan kur şun hedefinden saparak sekiz 
tüylü bacaktan birine isabet etti. Kandan çok irine  benzeyen sarımsı-kırmızı bir 
sıvı, baca ğın gövdeyle birle şti ği noktadan fı şkırdı. Yaratık acı ve şaşkınlıkla 
çı ğlık attı. Susannah'nın bu çı ğlı ğı robotun kesil-meksizin devam eden haykırı şı 
ve alarm sesi yüzünden kulaklarıyla duyması zordu a ma kafasının içinde gayet net 
bir şekilde duydu. 
Bunun hesabını vereceksin! Babamla bunun intikamını  alaca ğız! Ölümün için 
yalvaracaksın, evet seni yalvartaca ğız! 
Öyle bir şansınız olmayacak, şekerim, diye gönderdi dü şüncesini Susannah. 
Olabildi ğince güvenli görünmeye çalı şıyor, yaratı ğın asıl korkusunu sezmesini 
engellemek için elinden geleni yapıyordu: Scowther' m otomati ğinde hiç kur şun 
kalmamı ş olabilirdi. Gereksiz bir dikkatle ni şan aldı. Örümcek önce sesini 
kesmeyen robotun arkasına fırlayıp ardından karanlı k bir kapıdan geçti ve gözden 
kayboldu. 



Pekâlâ. Mükemmel sayılmazdı. Kesinlikle en iyi çözü m değildi ama hiç olmazsa 
hayattaydı ve bu kadarı da az sayılmazdı. 
Sayre'ın bütün adamlarının da ölmü ş veya kaçmı ş olması gerçe ği de iyi sayılırdı. 
Susannah, Scowther'm tabancasını bir kenara fırlata rak bir ba şkasını aldı; bu 
seferki bir Walther PPK idi. Silahı Straw'un taktı ğı askıdan almı ştı. Ceplerini 
karı ştırınca yarım düzine fazladan şarjör buldu. Cephanesine vampirin ate şli-
kılıcını da eklemeyi dü şündü ama sonra oldu ğu yerde bırakmaya karar verdi. 
Kullanmayı bildi ği silahlarla devam etmesi daha akıllıca olacaktı. 
Jake ile temas kurmaya çalı ştı, kendi dü şüncelerini duyamadı ve robota döndü. 
"Hey, koca adam! O kahrolası sireni kapatmaya ne de rsin?" 
Đşe yarayaca ğını pek ummamı ştı ama yaradı. Sessizlik çok ani ve muhte şemdi. 
Susannah'nın çok i şine yarayabilirdi. Bir kar şı saldırı olursa geldiklerini 
duyabilecekti. Ve pek övünülemeyecek gerçek şuydu ki bir kar şı saldırı olmasını 
umuyordu, gelmelerini istiyordu ve bunun makul olup  olmadı ğı umurunda de ğildi. 
Bir silahı vardı ve iyice ısınmı ştı. Önemli olan sadece buydu. 
(Jake! Jake, beni duyuyor musun, evlat? Duyuyorsan ablana cevap ver!) 
Hiçbir şey yoktu. Uzaklardan gelen bir silah sesi bile. Muh temelen fazla uzak... 
Sonra tek bir kelime duydu... bu bir kelime miydi? 
(naynanay) 
Daha da önemlisi, bu Jake miydi? 
Emin de ğildi ama o olabilece ğini dü şündü. Ses ona her nasılsa tanıdık gelmi şti. 
Susannah daha şiddetli seslenmek için konsantre oldu ama sonra akl ına sezgi 
olabilmek için fazla güçlü bir fikir geldi. Jake se ssiz olmaya çalı şıyordu. 
Belki de... saklanıyordu? Bir pusu kurmaya hazırlan ıyor olabilirdi? Çılgınca bir 
fikirdi ama o da ısınmı ştı. Bilmiyordu ama o tuhaf kelimeyi 
(naynanay) 
kasten göndermi ş olabilece ğini veya a ğzından kaçırdı ğını dü şündü. Her iki 
durumda da onu rahat bırakması daha akıllıca olacak tı. 
"Ate şli silahla kör edildim diyorum!" dedi robot ısrarla . Sesi hâlâ yüksekti ama 
en azından normale yakın bir tona inmi şti. "Hiçbir şey göremiyorum ve kuca ğımda 
bu kuvöz..." 
"Bırak," dedi Susannah. 
"Ama..." 
"Bırak onu dedim, Chumley." 
"Ba ğı şlayın hanımefendi ama adım Kâhya Nigel ve gerçekten ..." 
Susannah bu kısa konu şma süresinde robota yakla şmıştı -bir süreli ğine bacaklara 
sahip olması eski hareket yöntemlerini unutturmamı ştı-ve robotun çelik 
göğsündeki isimle seri numarasını okuyabiliyordu. 
"Nigel DNK 45932, o kahrolası cam kutuyu bırak, te şekkürler derim!" 
Robot (seri numarasının hemen altında H ĐZMETÇĐ yazıyordu) kuvözü elinden bıraktı 
ve çelik ayaklarının dibinde tuzla buz olunca sızla ndı. 
Susannah, Nigel'a do ğru süründü ve üç parmaklı çelik ele uzanıp tutmadan  önce 
içindeki korkuyu alt etmesi gerekti. Kendine bu rob otun Calla Bryn Sturgis'teki 
Andy olmadı ğını ve Nigel'ın onu tanımasının mümkün olmadı ğını hatırlattı. Kâhya-
robot intikam duygusuna sahip olacak kadar karma şık yapıda olabilirdi de 
olmayabilirdi de -Andy'nin intikam duygusuna sahip oldu ğu muhakkaktı- korkunun 
hareketlerini yönlendirmesine izin veremezdi. 
Ama umut etmeye devam etti. 
"Nigel, beni kuca ğına al." 
Robot e ğilirken servomotorlar vızıldadı. 
"Hayır tatlım, biraz daha yakla şman gerek. Durdu ğun yerde cam kırıkları var." 
"Ba ğı şlayın hanımefendi ama körüm. Sanırım gözlerime ate ş eden de sizdiniz." 
Ah. O mesele. 
" Şey," dedi Susannah sesindeki sinirin daha derindeki  korkuyu gizledi ğini 
umarak. "Beni yerden kaldırmazsan sana yeni gözler bulamam, de ğil mi? Şimdi 
dedi ğimi yap, sana uyarsa. Zaman harcamayalım." 
Nigel kırık camları ezerek Susannah'nın sesine do ğru ilerledi. Susannah içinden 
yükselen gerileme iste ğini büyük bir çabayla bastırdı, ama 
Hizmetçi Robot'un dokunu şu son derece nazikti. Onu kollarına alarak kaldırdı - 
" Şimdi beni kapıya götür." 



"Hanımefendi ba ğı şlayın ama On Altı'da pek çok kapı vardır. Şatonun altında daha 
da çok." 
Susannah merakına engel olamadı. "Kaç tane?" Kısa b ir duraksama oldu. " Şu an 
i şlevsel be ş yüz doksan be ş kapı oldu ğunu söyleyebilirim." Susannah be ş dokuz ve 
beşin toplamının on dokuz oldu ğunu hemen fark etti. Yani chassit. 
"Beni silahlar patlamaya ba şlamadan önce girdi ğim kapıya götürebilir misin?" 
dedi Susannah odanın uzak ucunu göstererek. 
"Tabi hanımefendi, götürebilirim ama i şinize yarayaca ğını sanmıyorum," dedi 
Nigel yapmacık sesiyle, "NEW YORK #7/FED ĐC kapısı tek yönlüdür." Bir duraksama 
oldu. Çelik kafasının içinden tıkırtılar duyuldu. " Ayrıca son kullanımdan sonra 
hizmet dı şı kaldı. Yolun sonundaki açıklı ğa vardı da denebilir." 
"Ah, bu harika i şte," diye ba ğırdı Susannah, ama Nigel'ın verdi ği haber onu 
fazla şaşırtmamı ştı. Sayre, onu kapıdan içeri kabaca iterken duydu ğu düzensiz 
mırıltıyı ve içinde bulundu ğu şartlara ra ğmen kapının ölmek üzere oldu ğunu 
düşündüğünü hatırladı. "Aman ne güzel!" 
"Sıkıntılı oldu ğunuzu seziyorum hanımefendi." 
"Çok haklısın, kesinlikle sıkıntılıyım! Lanet kapın ın tek yöne açılması 
yeterince kötüydü zaten! Şimdi tamamen i şe yaramaz hale gelmi ş!" 
"Varsayılan hariç," dedi Nigel. 
"Varsayılan mı? Ne demek istiyorsun?" 
"NEW YORK #9/FEDĐC kapısı," dedi Nigel. "Bir zamanlar New York'tan F edic'e 
otuzun üzerinde tek yönlü kapı vardı ama bildi ğim kadarıyla geriye sadece #9 
kaldı, NEW YORK #7/FEDiCe mahsus tüm komutlar şimdi #9'a yüklendi." 
Chassit, diye dü şündü... neredeyse dua etti Susannah. Galiba chas- şiften 
bahsediyor. Tann'm, umarım öyledir. 
" Şifre gibi şeylerden mi bahsediyorsun, Nigel?" "Evet, hanımefen di." "Beni #9 
Kapısı'na götür." "Ba şüstüne." 
Nigel bembeyaz çar şafları tavandaki parlak ı şıklar altında göz alan yüzlerce bo ş 
yatak arasındaki bo şlukta yürümeye ba şladı. Susannah'nm hayal gücü odayı bir 
anda Call a Bryn Sturgis'ten ve di ğer Callalar'dan kaçırılıp getirilen yüzlerce 
korkmu ş, çı ğlık atan çocuklarla doldurdu. Sadece tek bir sıçan kafalı hem şire 
yoktu, deh şet içindeki çocukların kafalarına çelik ba şlıkları geçirmek için 
bekleyen onlarca i ğrenç yaratık vardı. Ba şlıkları takacaklar ve i şlemi 
başlatacaklardı. Çocukları... ne yapan? Bir şekilde deforme eden i şlemleri. 
Beyinlerinden zekâyı emerek büyüme hormonlarını azd ıran ve çocukları geri dönü şü 
olmayacak şekilde deforme eden i şlemleri. Susannah çocukların kafalarının içinde 
onları kar şılayan ve Kuzey Merkez Pozitronik ile Sombra Şirketi'nin harika 
dünyasına geldikleri için te şekkür eden ho ş bir ses duydukları an kısa 
süreli ğine de olsa ne şelendiklerini dü şündü. A ğlamaları kesilecek gözleri umutla 
dolacaktı. Beyaz üniformalı hem şirelerin tüylü, korkunç suratlarına ve sivri 
di şlerine ra ğmen iyi yürekli olabilece ğini dü şüneceklerdi belki. Ho ş sesli kadın 
gibi iyi. 
Sonra vızıltı ba şlayacak ve şiddeti gittikçe artarak beyinlerini saracaktı. 
Sonra korku dolu çı ğlıkları odayı dolduracak... "Hanımefendi? Đyi misiniz?" 
"Evet. Neden sordun, Nigel?" "Titrediniz." 
"Bo ş ver. Beni New York'a açılan kapıya götür yeter. Hâ lâ çalı şan kapıya." 
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Nigel revirden ayrılmalarından sonra onu önce bir k oridor boyunca hızla ta şıdı, 
sonra bir ba şkasına saptı. Đkinci koridorun sonunda asırlardır orada duruyormu ş 
gibi görünen basamaklara vardılar. Merdivenlerin ya nsını inmi şlerdi ki bacakları 
olan çelik bir top kehribar rengi gözleri yanıp sön erek Nigel'a "Hop hop," diye 
bağırdı. Nigel da, "Hop hop," diye kar şılık verdikten sonra Susannah'ya döndü ve 
(dedikoducu insanların Talihsiz Zavallılardan bahse derken kullandı ğı sır veren 
tonla), "Bir Mekanik Ustaba şı. Sekiz yüz yıldan fazladır burda sıkı şıp kalmı ş... 
sanırım devreleri yanmı ş. Zavallı şey! Yine de elinden geleni yapmaya 
çalı şıyor." 
Nigel, Susannah'ya gözlerinin yerine yenilerinin ta kılıp takılamayaca ğını iki 
kez sordu. Susannah ilk seferinde bilmedi ğini söyledi. Đkinci seferinde (bu kez 
onun adına samimi bir üzüntü duyarak ve onu neredey se bir insan gibi görerek) 
Nigel'a kendisinin ne dü şündüğünü sordu. 



"Hizmet süremin sona ermek üzere oldu ğunu dü şünüyorum," dedi Nigel. Sonra 
Susannah'nm tüylerini ürpertecek şekilde ekledi. "Ah Dis-cordia!" 
Diem Karde şler öldü, diye dü şündü Susannah (bir rüya mıydı? Bir imgelem mi? 
Kendi Kule'sine bir bakı ş mı?) Mia ile geçirdi ği zamanı hatırlayarak. Yoksa 
kendi zamanındaki Oxford, Mississippi miydi? Belki de ikisi birdendi? Papa Doc 
Duvalier öldü. Christa McAuliffe öldü. Stephen King  öldü, popüler yazar bir ö ğle 
sonrası yürüyü şe çıktı ğı sırada öldü, ah Discordia, ah kayıp olan! 
Ama Stephen King kimdi? Veya Christa McAuliffe? 
Bir keresinde Mia'nın canavarının do ğumunda bulunan sı ğ adamlardan birinin 
cesedinin yanından geçtiler. Bir elinde tabanca, ka fasında bir delikle koridorun 
tozlu zemininde bir insan karides gibi yatıyordu. S usannah sı ğ adamın intihar 
etti ğini dü şündü. Bir açıdan mantıklı bir hareketti. 
Çünkü i şler sarpa sarmı ştı, de ğil mi? Ve Mia'nın bebe ği ait oldu ğu yere kendi 
başına gidemezse Büyük Kızıl Babacık öfkeden kuduracak tı. Mordred evin yolunu 
bulmayı bir şekilde basarsa bile öfkelenebilirdi. 
Di ğer babası. Çünkü bu dünya ikizler ve akis görüntüle r dünyasıydı. Susannah 
artık gördüklerini diledi ğinden fazla anlıyordu. Mordred da bir ikizdi, iki 
ki şilikli bir Jekyll ve Hyde yaratı ğıydı. Yüzlerini hatırlamak zorunda oldu ğu 
iki babası vardı. 
Yollarına ba şka cesetler de çıktı; Susannah tümünün de intihar e tmi ş oldu ğunu 
düşündü. Nigel'a bunu do ğrulayıp do ğrulayamayaca ğını sordu (belki kokuları 
yardımıyla veya ba şka bir şekilde) ama Nigel yapamayaca ğını söyledi. 
"Sence geride kaçı kaldı?" diye sordu Susannah. Kan ındaki ate ş biraz sönmü ştü ve 
kendini biraz huzursuz hissediyordu. 
"Fazla de ğil, hanımefendi. Ço ğunun kaçtı ğına inanıyorum. Büyük ihtimalle 
Derva'ya." "Derva da ne?" 
Nigel çok üzgün oldu ğunu ama bu bilginin gizli oldu ğunu ve ancak do ğru şifre 
girilirse açıklayabilece ğini söyledi. Susannah chassit'i denedi ama i şe 
yaramadı. On dokuz ve son denemesi olan doksan doku z da. Ço ğunun gitmi ş oldu ğu 
gerçe ğiyle tatmin olması gerekecekti. 
Nigel sola dönerek her iki tarafında kapıların sıra landı ğı bir koridora girdi. 
Đçlerinden birini denemek için Nigel'ı durdurdu ama kapının gerisinde kayda 
değer bir şey göremedi. Çok uzun zaman önce terk edilmi ş, bütün e şyaların kalın 
bir toz tabakasıyla kaplı oldu ğu bir ofisti. Bir duvarda, deli gibi sving dansı 
yapan bir grup gencin oldu ğu bir poster vardı. Altına iri mavi harflerle şöyle 
yazılmı ştı: 
 
ÇILGIN KED ĐLER VE ZIPLAYAN KED ĐCĐKLER } 
ALAN FREED ĐLE HIRTLARINIZI DÖKÜN! ~ 
CLEVELAND, OHID, EK ĐM 1?S4 f 
 
Susannah sahnedeki şarkıcının Richard Penniman oldu ğundan emindi- Kendisi gibi 
gece kulübü müdavimleri Phil Ochs'dan ba şka herkesi küçük görürdü ama 
Susannah'nın kalbinde Küçük Richard için daima bir yer olmu ştu: vay canına Bayan 
Molly, dans etmeyi gerçekten seviyorsunuz. Bunun De tta'ya ait bir şey oldu ğunu 
düşündü. 
Bu insanlar bir zamanlar kapıları istedikleri zaman a ve mekâna tatile gitmek 
için mi kullanmı ş? I şınlar'ın gücünü Kule'nin bazı katlarını turistlerin  
ziyaretine açmak için mi kullanmı şlar? 
Nigel'a sordu ama Nigel cevabı bilmiyordu. Gözlerin i kaybetti ği için hâlâ üzgün 
gibiydi. Sonunda kapıların dip dibe sıralandı ğı daire şeklinde, kubbeli bir 
odaya geldiler. Zemin, Susannah'nın Mia'nın bebesin i besledi ği rüyalarından 
hatırladı ğı siyah beyaz mermerlerle dö şenmi şti. Çok yukarıda, elektrikli 
takımyıldızları artık pek çok yeri çatlamı ş kubbeden göz kırpıyordu. Burası 
Susannah'ya Lud'un Be şi ğini, Büyük Merkez Đstasyo-nu'nu hatırlatmı ştı. Klimalar 
ya da havalandırıcılar bir yerlerde gıcırtıyla çalı şıyordu. Tuhaftı ama havadaki 
koku çok tanıdıktı ve Susannah kısa bir süre sonra ne oldu ğunu buldu: Comet Hava 
Temizleyici. Sabahları evde oldu ğu günlerde izledi ği Do ğru Fiyat programının 
sponsorlarından biriydi. "Ben Don Pardo, lütfen sun ucunuz Bay Bili Cullen'a ho ş 
geldin deyin!" Susannah bir anlık ba ş dönmesi hissederek gözlerini kapadı. 



Bili Cullen öldü. Don Pardo öldü. Martin Luther Kin g öldü, Memp-his'te vuruldu. 
Hüküm sür, Discordia! 
Ah Tanrım bu sesler, hiç susmayacaklar mıydı? Gözle rini açınca üzerlerinde 
ŞANGAY/FEDĐC ve BOMBAY/FEDĐC yazan kapılar gördü. Bir ba şkasının üzerinde DALLAS 
(KASĐM 1963)/FED ĐC yazıyordu. Di ğerlerinin üstünde Susannah'nın anlayamadı ğı 
rünler vardı. Sonunda Nigel, Susannah'nın üzerindek i yazıyı okuyabildi ği bir 
kapının önünde durdu. 
 
KUZEY MERKEZ POZĐTRONĐK, LTD. 
INew York// Maksimum Güvenlik 
Susannah tüm bunları di ğer tarafta da gördü ğü için biliyordu ama SÖZLÜ G ĐRĐŞ 
KODU GEREKLĐ yazısının altında u ğursuzca yanıp sönen kıpkırmızı harflerle şu 
yazılıydı: 
#9 SON VARSAYILAN 
" Şimdi ne yapmak istersiniz, hanımefendi?" diye sordu , Nigel. 
"Beni yere bırak, hayatım." 
Bir an için Nigel, ona kar şı gelse ne yapaca ğını dü şündü ama robot tereddüt 
etmedi bile. Susannah eski stiliyle kapıya do ğru süründü-yürü-dü-emekledi ve 
ellerini üzerine dayadı. Kapı ne ah şaptan, ne de metalden yapılmı ş gibiydi. Çok 
hafif bir mırıltı duyabiliyordu. Chassit'i (Ali Bah a'nın açıl susam 'inin kendi 
versiyonu) denemeyi dü şündü ama zahmet etmedi. Bir kapı kolu bile yoktu. T ek 
yönlü, tek yönlü anlamındaydı; şaka yapmıyorlardı. 
(JAKE!) 
Tüm gücüyle gönderdi. 
Cevap yoktu. O belli belirsiz 
(naynanay) 
saçma kelime bile. Bir süre daha bekledi, sonra ark asına döndü ve sırtını kapıya 
yaslayarak oturdu. Yedek şarjörleri açık bacaklarının arasına bırakarak Walth er 
PPK'yı sa ğ elinde tutmaya devam etti. Sırtı kilitli bir kapıy a dayalıyken sahip 
olunabilecek iyi silahlardan biriydi; a ğırlı ğı ho şuna gidiyordu. Bir zamanlar 
di ğerleriyle birlikte pasif direni ş adında bir protesto yönteminin e ğitimini 
almı ştı. Yumu şak karnını ve di ğer hassas bölgelerini koruyarak yemekhanenin 
zeminine yat. Sana vuranlara, hakaret edenlere, ail ene şovenlere kar şılık verme. 
Zincirlerinde şarkı söyle. Eski arkada şları şimdi oldu ğu ki şiyi görselerdi ne 
derlerdi? 
"Biliyor musun? Umurumda bile de ğil," dedi Susannah. "Pasif direni ş de öldü." 
"Hanımefendi?" "Yok bir şey, Nigel." "Hanımefendi acaba size..." "Ne yaptı ğımı 
mı soracaksın?" "Evet, tam üstüne bastınız." "Bir a rkada şı bekliyorum, Chumley. 
Bir dostu." DNK 45932'nin ona isminin Nigel oldu ğunu hatırlataca ğını sandı, ama 
bekledi ği gerçekle şmedi. Robot, onun yerine ne kadar beklemeye niyetli  oldu ğunu 
sordu. Susannah, ona cehennem donana dek bekleyece ğini söyledi. Bunun üzerine 
uzun bir sessizlik oldu. Sonunda Nigel sordu. "O ha lde ben gidebilir miyim, 
hanımefendi?" "Nasıl göreceksin?" 
"Kızılötesi görü ş sistemini açtım. Üç-X makrovizyon kadar tatmin edi ci de ğil ama 
tamirat bölümüne gitmeme yeter." 
"Tamirat bölümünde seni tamir edebilecek biri var m ı?" diye merakla sordu 
Susannah. Şarjörü serbest bırakan dü ğmeye bastı, sonra çıkan ya ğlı, metalik ŞAK! 
sesinden ilkel bir zevk alarak geri yerle ştirdi. 
"Bunu bilmiyorum, hanımefendi," diye cevapladı Nige l. "Ama olasılı ğın çok dü şük, 
yüzde birden az oldu ğunu söyleyebilirim. Kimse gelmezse ben de sizin yap tı ğınız 
gibi bekleyece ğim." 
Susannah kendini aniden çok yorgun hissederek ba şını salladı; büyük görevin 
orada bitti ğinden bir anda emin oldu... orada, bir kapının önün de. Ama pes 
etmiyordunuz, de ğil mi? Pes etmek korkaklara görey-di, silah şorlara de ğil. 
" Đyi olasın, Nigel... beni ta şıdı ğın için te şekkür ederim. Uzun günler ve ho ş 
geceler dilerim. Umarım gözlerine kavu şursun. Onları parçaladı ğım için üzgünüm 
ama kötü bir zamandı ve hangi tarafta oldu ğunu bilmiyordum." 
"Esenlikler dilerim, hanımefendi." 
Susannah ba şını salladı. Nigel gürültülü adımlarla uzakla ştı ve Susannah, New 
York'a açılan kapının kör tarafında yapayalnız kald ı. Jake'i bekliyordu. Jake'i 
dinliyordu. 



Ama tek duydu ğu, duvarların gerisindeki paslı makinelerin gıcırtı lı 
mırıltısıydı. 
  
BEŞĐNCĐ BÖLÜM ORMANDA, KUDRETLĐ ORMANDA 
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Jake'in orada kalıp peder ile birlikte ölmesini sad ece sı ğ adamlarla vampirlerin 
Oy'u öldürebilecekleri dü şüncesi engelledi. Kararını vermesi pek uzun sürmedi , 
(OY, YANIMA GEL!) 
diye haykırdı toplayabildi ği tüm zihinsel güçle ve Oy hızla ayaklarının dibine  
koştu. Jake, kaplumba ğa yüzünden büyülenmi şçesine hareketsiz kalan ve SADECE 
PERSONEL yazılı kapının iki yanında dikilen sı ğ adamların arasından geçti. Oy 
ile restoranın lo ş turuncu-kırmızı ı şı ğından bembeyaz, göz alıcı bir aydınlı ğa 
ve yemeklerin keskin kokusuna girdiler. Sıcak ve ıs lak buhar Jake'in yüzünü 
yaladı; (orman) 
belki arkadan gelecekler için sahneyi hazırlıyordu.  (kudretli orman) 
belki de hazırlamıyordu. Gözbebekleri küçülünce gör üşü netle şti ve Dixie Pig'in 
mutfa ğında oldu ğunu gördü. Ve bu ilk kez de de ğildi. Bir keresinde, Kurtlar'ın 
Calla Bryn Sturgis'e gelmesinden kısa bir süre önce  Jake, Susannah'yı (ama o 
zaman Mia'ydı) bir rüyada takip etmi ş ve yiye. cek aradı ğı bombo ş, kocaman bir 
mutfa ğa gitmi şlerdi. O mutfak buydu, ama artık bombo ş de ğildi, canlı bir tela ş 
hâkimdi. Dev bir domuz, açık oca ğın üzerindeki ate şte kızarıyordu. Ate şe dü şen 
her ya ğ damlası alevle-rin demirlerin arasından biraz daha  yükselmesine sebep 
oluyordu. Đki tarafta devasa fırınlar vardı. Üzerlerindeki kaz anlar neredeyse 
Jake ile aynı boydaydı. Kazanlardan birini karı ştıran gri derili yaratık o kadar 
i ğrençti ki Jake, ona bakmaya güçlükle tahammül edebi ldi. Kalın dudaklı, gri 
ağzının her iki yanından yukarı iri, kıvrık di şler uzanıyordu. Sarkık yanakları 
si ğillerle kaplıydı. Yaratı ğın üzerindeki beyaz a şçı önlü ğü ve kafasındaki şapka 
her nasılsa kâbusu tamamlıyor, bir kat cilayla sabi tliyordu. Bu i ğrenç mahlukun 
gerisinde, buharın arasında neredeyse kaybolmu ş iki beyaz önlüklü yaratık yan 
yana bula şık yıkıyordu. Đkisinin de boynunda fularlar vardı. Biri insandı, o n 
yedi ya şlarında bir delikanlıydı. Di ğeriyse bacaklar üzerinde dev bir ev kedisi 
gibiydi. 
"Vai, vai, los mostros pubes, tre cannits en founs! " dedi korkunç şef bula şıkçı 
gençlere cırlak bir sesle. Jake'i fark etmemi şti. Đçlerinde sadece biri -kedi- 
fark etti. Kulaklarını geriye yatırıp tısladı. Jake  sa ğ elindeki Oriza'yı hiç 
düşünmeden fırlattı. Buharla kaplı mutfakta ıslık çala rak ilerleyen Oriza, kedi-
yaratı ğın kafasını bedeninden ayınverdi. Kafa bula şık suyunun içine yuvarlandı ğı 
sırada ye şil gözler hâlâ parlıyordu. 
"San fai, can dit los!" diye haykırdı şef. Ya olanların farkında de ğildi ya da 
kavramakta güçlük çekiyordu. Jake'e döndü. Gri, e ğimli alnının altındaki bulanık 
gri-mavi gözler, sezgili bir yaratı ğa aitti. Jake yaratı ğı kar şıdan görünce tam 
olarak ne oldu ğunu anladı: bir tür canavarımsı, zeki yaban domuzuy du. Bu da 
kendi cinsini pi şirdi ği anlamına geliyordu. Dixie Pig'e son derece uygund u. 
"Can foh pube ain-tet can fah! She-sopan! Vai!" Bu Jake'e söylenmi ş ti. Ve 
sonra, çılgınlı ğı tamamlarcasına: "Ve yıkamayacaksan ba şlama biler 
Di ğer bula şıkçı, insan olan, şefi uyarmak için ba ğırıyordu ama do-uz_yaratık ona 
aldırmadı. Görünü şe bakılırsa şef, yardımcılarından birini öldürdü ğü için ölü 
kedinin yerine Jake'in geçmesi ve yarım bıraktı ğı j«e devam etmesi gerekti ğini 
düşünüyordu. 
Jake di ğer taba ğı fırlattı ve yaban domuzunun bo ğazını yararak sesini kesti. 
Yaratı ğın sa ğındaki fırının üzerine belki bir galon kan fı şkırdı ve cızırdayarak 
korkunç bir kokuya neden oldu. Yaban domuzunun kafa sı önce sa ğa, ardından geriye 
düştü ama tamamen kopmadı. Yaratık (boyu iki metre on santim vardı) sol tarafına 
doğru iki sarsak adım attı ve şi şte çevrilen, cızırdayan domuza sarıldı. Ba şı 
bedeninden biraz daha ayrılarak yaratı ğın sa ğ omzu üzerinden sarktı. Tek gözü, 
buharla bu ğulanmı ş flore-san lambalara dönmü ştü. Yaratı ğın elleri, sıca ğın 
etkisiyle şi şteki domuza yapı ştı ve erimeye ba şladı. Sonra yaban domuzu ate şin 
üzerine kapaklandı ve önlü ğü alev aldı. 
Jake tam vaktinde döndü ve di ğer bula şıkçının bir elinde bir et bıça ğı, 
di ğerinde satırla kendisine yakla şmakta oldu ğunu gördü. Jake saz keseden bir 



'Riza daha çıkardı ama fırlatmasını, piç kurusuna M argaret Ei-senhart'ın "derin 
saç kesimi" dedi ğini yapmasını söyleyen kafasının içindeki sese ra ğmen taba ğı 
fırlatmadı. Margaret Eisenhart'ın bu sözü üzerine d i ğer Tabak Karde şleri katıla 
katıla gülmü ştü. Jake fırlatmayı çok istedi ği halde kendini tutmaya devam etti. 
Kar şısındaki, mutfa ğın parlak beyaz ı şı ğı altında teni solgun, sarım-sı-gri 
görünen bir genç adamdı. Hem deh şete dü şmüş, hem de kötü beslenmi ş gibi 
görünüyordu. Jake taba ğı uyarırcasına kaldırınca delikanlı durdu. Ama gözl erini 
dikti ği Jake'in elindeki 'Riza de ğil, ayaklarının dibindeki Oy'du. Hantal 
Billy'nin tüm tüyleri kabarmı ş, cüssesini neredeyse iki katına çıkarmı ştı ve di ş 
gösteriyordu. 
"ingilizce..." diye ba şladı Jake ama o sırada restoranın kapısı açıldı. Sı ğ 
adamlardan biri hızla içeri daldı. Jake taba ğı hiç tereddüt etmeden fırlattı. 
Buhar dolu parlak havada inleyerek süzülen tabak ya bancının bo ğazını tam Adem 
elmasının üzerinden biçti. Kafasız beden alkı şlan Kabul ederek seyirciyi 
selamlayan bir komedyen gibi önce sola, sonra sa ğa do ğ-ru sendeledikten sonra 
yere kapaklandı. 
Jake hemen bir di ğer taba ğı çekip aldı ve sai Eisenhart'ın "yüklü" dedi ği 
pozisyonu alarak kollarını gö ğsünde çaprazladı. Bıçakla satırı hâlâ tutmakta 
olan bula şıkçı gence baktı. Ama gözlerinde tehdit eder bir if ade olmadı ğını 
düşündü. Tekrar denedi ve bu kez soruyu tamamlayabildi . " Đngilizce biliyor 
musun?" 
"Evet," dedi delikanlı. Bula şık yıkamaktan kızarmı ş ba şparmağı ve i şaret 
parmağını Jake'e göstererek birbirine yakla ştırmak için satırı elinden bıraktı. 
"Ama sadece azıcık. Buraya geldi ğimde ba şladım ö ğrenmeye." Di ğer elini açınca et 
bıça ğı da satırın yanını boyladı. 
"Orta-Dünya'dan mı geldin?" diye sordu Jake. "Ordan  geldin, de ğil mi?" 
Bula şıkçı gencin fazla zeki oldu ğunu sanmıyordu ("Parlak de ğil," diye burun 
kıvırırdı Elmer Chambers) ama en azından ev hasreti  çekecek kadar akıllıydı; 
duydu ğu deh şete ra ğmen Orta-Dünya'nm adını duyunca gözlerinde bir pırı ltı 
belirmi şti. "Evet," dedi bula şıkçı. "Ludweg'den geldim ben." 
"Lud şehrine yakın mı?" 
"Be ğensen de be ğenmesen de kuzeyinde oranın," dedi delikanlı. "Beni  öldürecek 
misin, ahbap? Mutsuzum ama istemiyorum ölmeyi." 
"Bana do ğruyu söylersen ölümün benim elimden olmayacak. Burd an bir kadın geçti 
mi?" 
Bula şıkçı bir anlık duraksamadan sonra, "Evet," dedi. "S ayre ve adamlarının 
elindeydi. Kadın pek kendinde de ğil, ba şı önde..." Kafasını sallayarak gördü ğünü 
taklit etti ve köyün delisine daha da benzedi. Jake , Roland'ın Mejis'teki 
günlerini anlatırken bahsetti ği Sheemie'yi hatırladı. 
"Ama ölmemi şti." 
"Hayır. Nefes aldı ğını duydum." 
Jake kapıya baktı ama gelen giden yoktu. Henüz. Bir  an önce gitmeliydi ama... 
"Adın nedir, ahbap?" 
"Jochabim, Hossa'nın o ğlu." 
"Dinle, Jochabim. Bu mutfa ğın ötesinde New York adında bir dünya var ve senin 
gibi gençler özgürce ya şıyor. Fırsatın varken burdan çıkmanı öneririm." 
"Beni bulur onlar, geri getirirler ve cezalandırırl ar." "Hayır anlamıyorsun, 
dı şarısı tahmin edemeyece ğin kadar büyük. Lud'un eskiden..." 
Jochabim'in bo ş gözlerine baktı ve hayır, diye dü şündü. "Asıl anlamayan benim. 
Ve onu gitmeye ikna etmek için daha fazla vakit har carsam hiç şüphesiz sonum... 
Restorana giden kapı tekrar açıldı. Bu kez iki sı ğ adam vardı. Kapıdan aynı 
zamanda geçmeye kalkı şınca bir anlı ğına omuz omza çerçeveye sıkı ştılar. Jake 
tabakların ikisini birden fırlattı ve bu ğulu havada çaprazlama uçu şlarını 
izledi. 'Rizalar yeni gelen iki sı ğ adamı aynı anda kafasız bıraktı. Sırtüstü 
düştüler ve kapı bir kez daha kapandı. Jake, Piper Oku -lu'ndayken Pers 
Ordusu'nun Yunan Ordusu'nun on katı oldu ğu Thermopylae Sava şı'nı i şlemi şlerdi. 
Yunanlılar, Persleri dar bir da ğ geçitine çekmi şlerdi; onun ise mutfak kapısı 
vardı. Birer iki şer geldikleri sürece (ki onu bir şekilde ablukaya almadıkları 
sürece öyle yapmaları gerekecekti) hepsini haklayab ilirdi. 



En azından Orizaları tükenene kadar. "Silahlar?" di ye sordu Jochabim'e. "Burda 
silah var mı?" Jochabim ba şını iki yana salladı, ama yüzündeki ifade öylesine 
donuktu ki mutfakta silah yok diyor da olabilirdi, seni anlamıyorum da. 
"Pekâlâ, ben gidiyorum," dedi Jake. "Ve fırsatın va rken sen de girmezsen 
göründü ğünden de aptalsın demektir, Jochabim. Dı şarda video oyunları var, 
oğlum... dü şünsene." 
Ama Jochabim, ona hâlâ aynı ebleh yüz ifadesiyle ba kıyordu. Bunu Sören Jake pes 
etti. Biri kapının di ğer tarafından ona seslendi ğinde Oy ''e konu şmak üzereydi. 
"Hey, evlat." Kaba. Güvenli. Bilmi ş. Jake bunun be ş papel için sizi vurabilecek 
veya canı istedi ğinde sevgilinizle sevi şecek bir adamın sesi oldu ğunu dü şündü. 
"Rahip arkada şın öldü. Aslında arkada şın ak şam yemeği oldu. Daha fazla saçmalık 
olmadan dı şarı çıkarsan belki tatlı olmaktan yırtarsın." 
"Cehenneme git," dedi Jake. Sözleri Jochabim'in apt allık duvarını bile geçmi ş 
olmalıydı, genç bula şıkçı şok olmu ş görünüyordu. "Son şansın," dedi kaba ses. 
"Dı şarı çık." 
"Siz girin," diye ba ğırdı Jake. "Bir sürü taba ğım var!" Aslında içinde hızla 
koşup kapıdan geçerek restoranın yemek salonundaki sı ğ adamlar ve kadınlarla 
çarpı şmak için çılgınca bir dürtü vardı. Hem bu fikir, Ro -land'ın da bilece ği 
gibi o kadar çılgınca de ğildi; böyle bir saldırıyı hiç beklemiyor olacaklard ı ve 
çabuk fırlataca ğı yarım düzine tabakla onları pani ğe sokup bir karga şa yaratma 
şansı vardı. 
Asıl sorun, perdenin gerisinde karınlarını doyuran canavarlardı. Vampirler. 
Onlar pani ğe kapılmayacaktı ve Jake bunu biliyordu. Đçinden bir ses, 
Büyükbabalar mutfa ğa girebilmi ş olsaydı (ya da belki onları yemek salonunda 
tutan, sadece ilgisizlikleriydi, pederin cesedinden  geri kalanlar onlara daha 
çekici geliyordu) çoktan ölmü ş olaca ğını söylüyordu. Muhtemelen Jochabim de 
onunla aynı kaderi payla şacaktı. 
Tek dizinin üzerine çökerek mırıldandı. "Oy, Susann ah'yı bul!" Ve mesajını çabuk 
bir zihinsel görüntüyle kuvvetlendirdi. 
Hantal Billy, Jochabim'e güvensizce bir bakı ş fırlattıktan sonra yeri koklamaya 
başladı. Zemin yakın zamanda paspaslandı ğı için nemliydi. Jake, Oy'un kokuyu 
bulamayaca ğından korktu. Sonra hayvan kısa, keskin bir ses çık ardı (bir insanın 
kelimesinden ziyade bir köpe ğin havlamasını andırıyordu) ve burnu yerde, 
mutfaktaki ocaklarla buharlı pi şiriciler arasındaki bo şlukta ilerlemeye ba şladı. 
Şef Yaban Domuzu'nun dumanı tüten cesedini koklamak için kısaca durduktan sonra 
ilerlemeye devam etti. "Beni dinle, küçük piç!" diy e ba ğırdı kapının di ğer 
tarafındaki sı ğ adam. "Sabrım tükenmek üzere!" 
"Güzel," diye kar şılık verdi Jake. "Haydi içeri gel! Bakalım geri dön ebilecek 
misin!" 
Jochabim'e bakarak sesini çıkarmaması için parma ğını duda ğına bastırdı. 
Bula şıkçı genç, ona neredeyse fısıldarcasına, alçak sesl e bir şey söyledi ği 
sırada dönüp kaçmak üzereydi; Jochabim ba ğırarak dı şarıdaki-lere çocuk ve Hantal 
Billy'nin Thermopylae Geçiti'ni artık tutmadı ğını haber verene dek ne kadar 
zamanı olaca ğını hiç bilmiyordu. 
"Ne?" diye sordu Jake, ona güvensizce bakarak. Deli kanlı akıl tuza ğına dikkat et 
demi ş gibi gelmi şti ama bunun bir anlamı yoktu, de ğil mi? 
"Akıl tuza ğına dikkat et," dedi Jochabim daha açık seçik konu şarak ve sonra 
kirli tabaklara döndü. 
"Ne akıl tuza ğı?" diye sordu Jake, ama Jochabim, onu duymazdan ge ldi. Kalıp onu 
sorguya çekecek zamanı yoktu. Omzunun gerisinden ar kayı kontrol ederek Oy'a 
yeti şmek için ko ştu. Sı ğ adamlar içeri girecek olursa bunu ilk bilen kendis i 
olmak istiyordu. 
Ama kimse girmedi, en azından Oy'un pe şinden bir ba şka kapıdan geçip restoranın 
kilerine, kahve ve baharat kokan, kutularla dolu lo ş odaya girene dek. Do ğu 
Stoneham Levazımatçısı'nın arkasındaki depoya benzi yordu ama burası daha 
temizdi. 
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Dixie Pig'in kilerinin di ğer ucunda kapalı bir kapı vardı. Gerisindeki 
basamaklar Tanrı bilir nereye kadar iniyordu. Kirli , sinek pislikleriyle kaplı 
cam hazneler gerisindeki dü şük voltajlı ampuller merdivenlere hafif bir aydınlı k 



veriyordu. Oy hiç tereddüt etmeden basamaklardan in meye ba şladı. Ba şının ve 
kuyruk kesiminin düzenli salınımı neredeyse komikti . Burnunu yerden ayırmadan 
ilerliyordu. Jake, Oy'un Susannah'nın kokusunu taki p ete ğini biliyordu, bunu 
küçük dostunun zihninde görebiliyordu. 
Jake basamakları saymayı denedi, yüz yirmiye kadar geldi ama sonra 'Pin ucunu 
kaçırdı. Hâlâ New York'ta (veya altında) olup olmad ıklarını merak ediyordu. Bir 
keresinde hafif ama tanıdık bir gürleme duydu. Bir metro treninin sesine 
benziyordu. E ğer öyleyse hâlâ New York'talar de. mekti. 
Basamaklar nihayet sona erdi. Otel lobisine benzeye n, tonozlu, dev bir salona 
varmı şlardı ama otel yoktu. Burnunu yerden ayırmayan Oy, sa-lonu boydan boya 
geçti. Kuyru ğu kısa yaylar çizerek sallanıyordu. Jake ona yeti şmek için ko şmak 
zorunda kaldı. Artık keseyi doldurmayan 'Rj. zalar,  birbirlerine çarparak 
gürültü yapıyordu. Lobi benzeri salonun di ğer ucunda büfemsi bir yapı vardı. 
Tozlu camlarından birine şöyle yazılmı ştı: 
NEW YORK HATIRASI SATIN ALMAK ĐÇĐN SON ŞANS. Bir ba şka yazı şuydu: 11 EYLÜL 
2001'i Z ĐYARET EDĐN! BU MUHTEŞEM OLAY ĐÇĐN HÂLÂ B ĐLET VAR! DOKTOR RAPORU OLMAYAN 
ASTĐMLĐLARA YASAK! Jake, 11 Eylül 2001'de o kadar harika n e olabilece ğini merak 
etti, sonra bilmek istemedi ğine karar verdi. 
Kafasının içinde aniden, do ğruca kula ğına söylenmi ş gibi net bir ses duydu: Hey! 
Hey Pozitronikçi bayan! Hâlâ orada mısın? 
Jake, Pozitronikçi bayanın kim oldu ğunu bilmiyor ama soruyu soran sesi çok iyi 
tanıyordu. 
Susannah! diye ba ğırdı hediyelik e şya dükkânının yanında durarak. Yorgun 
suratında şaşkın, ne şeli bir sırıtı ş belirdi ve onu yine bir çocuk yüzüne 
çevirdi. Suze, orada mısın? 
Susannah'nın şaşkın bir mutlulukla ba ğırdı ğını duydu. Jake'in onu takip etmeyi 
bıraktı ğını fark eden Oy geri dönerek sabırsızca, "Ake.'Ake ," dedi. Jake o an 
için dostunu duymazdan geldi. 
"Seni duyuyorum!" diye ba ğırdı. "Nihayet! Tanrı'm, kiminle konu şuyordun öyle? 
Bağırmaya devam et ki sesini takip ederek sana..." 
Arkasından -belki basamakların tepesinde, belki mer diveni yarılamı ş- birinin 
sesi geldi. "Bu o!" Silah sesleri oldu ama Jake onl arı zorlukla duydu. Bir şey 
sürünerek zihnine girmi ş ve onu deh şete dü şürmüştü. Dü şünsel bir el gibiydi. 
Kapının ötesinden onunla konu şan sı ğ adam olabil ce ğini dü şündü. Sı ğ adamın eli, 
Jake Chambers'ın Dogan'ı denebilecek bir yerdeki ko ntrol dü ğmelerini bulmu ş, 
ayarlarla oynuyordu. Onu 
(beni dondurmaya beni dondurmaya ayaklarımı yere mı hlamaya) 
durdurmaya çalı şıyordu. Ve bu ses zihnine, mesaj alıp gönderdi ği sırada 
girmi şti. Açıkken... 
Jake! Jake, neredesin? 
Susannah'ya cevap verecek zaman yoktu. Jake, Sesler  Mağara-sı'ndaki Bulunmamı ş 
Kapı'yı açabilmek için zihninde milyonlarca kapının  açılı şını canlandırmı ştı. 
Şimdiyse birinin Tanrısal bir gümbürtüyle, şiddetle kapandı ğını hayal etti. 
Tam vaktinde yapmı ştı. Ayakları bir süre daha zemine yapı şık kaldı. Sonra bir 
şey acıyla haykırdı ve geri çekildi. Jake'i serbest bıraktı. 
Jake önce,sarsakça, sonra hızla ilerledi. Ucuz kurt ulmu ştu! Susannah'nın çok 
uzaklardan gelen sesleni şini tekrar duydu ama cevap vererek zihnini tekrar 
açmaya cesaret edemedi. Tek umudu, Oy'un Susannah'n ın kokusunu kaybetmemesi ve 
onun da seslenmeye devam etmesiydi. 
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Daha sonra, Bayan Shaw'un radyosunda çalan şarkıyı mırıldanmaya Susannah'nın o 
son, belirsiz çı ğlı ğının ardından ba şladı ğını dü şünecekti, ama kesin bir şey 
söylemek mümkün de ğildi. Bu, bir ba ş a ğrısının ba şlangıç anını veya insanın 
soğuk aldı ğı anı tam olarak bulmaya çalı şmasına benziyordu. Jake'in emin oldu ğu 
bir şey varsa o da silah seslerinin devam etti ği ve bir keresinde de seken bir 
kur şunun vızıltısını duydu ğuydu. Ama aralarında epeyce bir mesafe vardı ve 
sonunda e ğilerek ilerlemeyi (arkasına bakmayı) tamamen bırakt ı. Ayrıca Oy artık 
çok hızlı ilerliyor, neredeyse son sürat ko şuyordu. Gömülü makineler vızıldayıp 
gümbürdüyor-du. Zemin hizasına yükselen çelik rayla r, Jake'e bir zamanlar orada 
bir tramvay veya ona benzer bir aracın i şledi ğini dü şündürdü. Duvarlara bekli 



aralıklarla resmi bildiriler asılmı ştı: B ĐR SONRAKĐ DURAK PATRICIA, FEDIC; MAV Đ 
KARTINIZ YANINIZDA MI? Bazı yerlerde fayanslar duva rdan dü şmüştü, ba şka yerlerde 
çelik raylar eksikti. Jake birkaç kez çok eskiden k alma i ğrenç sularla dolu 
derin çukurlar gördü. Oy ile birlikte golf arabasıy la üstü açık vagon karı şımı 
birkaç aracın ya. nından geçtiler. Gözleri ölgün kı rmızı ı şıklar saçan ve 
gıcırtılı, cılız bir sesle dur diyor gibi görünen şalgam kafalı bir robotla 
kar şıla ştılar. Jake pe şlerine dü şmesi halinde robota tabakla zarar verip 
veremeyece ğini bil-miyordu ama yine de 'Rizalardan birini kavr adı. Neyse ki 
robot hiç kıpır-damadı. Artık pillerindeki ya da en erji hücrelerindeki veya atom 
birimindeki ya da çalı şmasını sa ğlayan ne ise ondaki güç tükenmek üzereydi. Ja-
ke orada burada duvar yazıları gördü. Đkisi tanıdıktı. Birincisi, HERKES K Đ-Z ĐL 
KRALA SELAM VERSĐN idi. Đ harfinin noktası kırmızı bir gözden ibaretti. 
Di ğeriyse BANGO SKANK, '84'tü. Tann'm, diye dü şündü Jake dikkati da ğılarak. Şu 
Bango denen adam hiç yerinde durmuyor. Ve sonra bir  şarkı mırıldandı ğını fark 
etti. Tam olarak kelimeler de ğildi, Bayan Shaw'un mutfaktaki radyosunda duydu ğu 
ve güçlükle hatırlayabildi ği eski bir şarkıdan bölük pörçük, anlamsız seslerdi: 
"A-naynanay, a-naynanay, a-nay-nanay..." 
Şarkının tılsıma benzer büyüsünden ürkerek mırıldanm ayı kesti ve Oy'a durmasını 
söyledi. " Đşemem lazım, o ğlum." 
"Oy!" Dik kulaklar ve parlak gözler mesajın kalanın ı iletiyordu: Acele et. 
Jake fayans dö şeli duvarlardan birine i şedi. Ye şilimsi bir sıvı fayansların 
arasından sızıyordu. Pe şinden gelenlere kulak kabartınca dü ş kırıklı ğına 
uğramadı. Arkada kaç ki şi vardı? Ne tür yaratıklardı? Roland muhtemelen bil irdi 
ama Jake'in hiçbir fikri yoktu. Yankılanan sesler s ayılarının çok fazla oldu ğu 
izlenimi veriyordu. 
Son damlalardan kurtulurken Jake Chambers'ın aklına  pederin bunu bir daha asla 
yapamayaca ğı geldi. Artık ne ona gülümseyecek, ne parma ğını ona sallayacak ne de 
yemekten önce istavroz çıkaracaktı. Onu öldürmü şlerdi. Canını almı şlardı. 
Nefesini ve nabzını durdurmu şlardı. Peder artık hikâyeden çıkmı ştı. Artık onu 
sadece rüyalarda görebilirlerdi-Belki. Jake a ğlamaya ba şladı. Gülümsemesi gibi 
gözya şları da onu hemen küçük bir çocu ğa çeviriyordu. Kokuyu takibe bir an önce 
dönmek isteyen ny dönüp birkaç adım ilerlemi şti. Şimdi ise omzu üzerinden 
endi şeyle jake'e bakıyordu. 
"Bir şey yok, iyiyim," dedi Jake. Sonra pantolonunun önün ü ilikledi ve elleriyle 
yanaklarını sildi. Ama iyi de ğildi. Pe şinden gelen sı ğ adamlar yüzünden 
üzgünden, kızgından, ürkmü şten de öte bir haldeydi. Sistemindeki adrenalin 
azalmı ş, açlı ğını hissetmeye ba şlamı ştı. Yorgundu da. Yorgun mu? Daha da ötesi, 
tükenmeye yakındı. En son ne zaman uyudu ğunu hatırlamıyordu. Kapıdan New York'a 
çekildi ğini, Oy'un neredeyse bir taksinin altında kalaca ğını ve ismi küçükken 
odasındaki televizyonda izledi ği eski siyah beyaz filmde George M. Cohan'ı 
canlandıran Jimmy Cagney'in adını anımsatan Đlah-bombası rahibini hatırlıyordu. 
Çünkü o filmde Harrigan adlı bir adamla ilgili bir şarkı vardı: H-A-çift R-I; 
Harri-gan, bu benim adım. Tüm bunları hatırlıyor am a en son ne zaman do ğru 
düzgün yemek yedi ğini... 
"Ake," diye havladı Oy, kader kadar amansızdı. Jake  yorgunca Hantal Billyler'in 
bir pes etme noktası varsa Oy'un o noktaya varmasın a daha epey zaman oldu ğunu 
düşündü. "Ake-Ake!" 
"Tamam, tamam," dedi duvardan uzakla şarak. "Ake-Ake şimdi ko şa ko şa gidecek. 
Devam et. Susannah'yı bul." 
Ağır adımlarla yürümek istiyordu ama bu muhtemelen ye terli olmayacaktı. Normal 
hızla yürümek de öyle. Hafifçe ko şmaya ve şarkıyı bu kez sözleriyle mırıldanmaya 
başladı: "Ormanda, kudretli ormanda, bir aslan uyuyor bu gece... Ormanda, sessiz 
ormanda, bir aslan uyuyor bu gece... ohhh..." Sonra  tekrar o anlamsız nakaratı 
mırıldanmaya ba şladı, naynanay, naynanay, naynanay, daima WCBS kana lındaki eski 
şarkılar programına ayarlı olan mutfaktaki radyodan yayılan anlamsız 
kelimeler... ama bir filmin anısı bu şarkının anısına dahil olmu ştu, de ğil mi? 
Yankee Doodle Dandy de ğil, bir ba şka film miydi? Đçinde korkunç canavarlar olan? 
Daha çok küçükken, belki hâlâ altı bezlenirken (paç avra) gördü ğü bir film? 
"Köyün yakınında, sessiz köyün yakınında, bir aslan  uyuyor bu gece... Köyün 
yakınında, huzurlu köyün yakınında bir aslan uyuyor  bu gece... HUH-oh, a-
naynanay, a-naynanay..." 



Yan tarafını ovarak soluk solu ğa durdu. Orada biraz sancısı vardı, ama en 
azından o an için kötü de ğildi. Onu durduracak kadar derine sap-lanmamı ştı. Ama 
o yapı şkan sıvı... fayansların arasından sızan ye şilimsi sıvı... kırık seramik 
ve eski harcın arasından süzülüyordu çünkü burası 
{ormandı) 
şehrin altıydı ve belki de orada 
(naynanay) 
yeraltı mezarları vardı veya... 
"Oy," dedi Jake çatlak dudaklarının arasından. Öyle  susamı ştı ki! "Oy, bu sıvı 
değil, bu ot. Ya da yabani bir bitki... veya..." 
Oy havlayarak arkada şının ismini söyledi ama Jake fark etmedi bile. 
Peşindekilerin yankılanan seslerini hâlâ duyabiliyordu  (hatta biraz daha 
yakınla şmışlardı) ama onları da duymazdan geldi. 
Fayanslarla kaplı duvarda biten otlar. 
Duvarı ele geçiliyorlardı. 
Aşağı baktı ğında daha çok ot gördü. Floresan ı şıklar altında neredeyse mora 
dönüşen parlak ye şil otlar yerden bitiyordu. Kırık fayans parçaları, I şınlar 
kırılmaya ba şlamadan ve dünya ilerlemeden önce orada ya şayıp bu binaları in şa 
eden eski insanlar gibi parçalanıp ufalanmı ştı. 
Jake e ğildi. Otlara elini uzattı. Keskin fayans parçaları aldı, evet, ama aynı 
zamanda topraktı, derin bir yeraltı mezarının 
(ormanın) 
ya da bir lahidin topra ğı veya... 
Eline aldı ğı topra ğın içinde bir böcek vardı, sırtında kanlı bir gülüm semeye 
benzer kırmızı bir leke olan bir böcekti. Jake tiks inti dolu bir ba ğırı şla 
böce ği elinden attı. Kral'ın izi! Evet, öyle! Kendine ge ldi ve tek dizi üzerine 
çökmüş oldu ğunu fark etti. Pe şindekiler hızla yakla şırken eski hir filmdeki 
kahraman gibi arkeolojik kalıntıları inceliyordu. V e Oy, gözlerinde endi şe yüklü 
bir pırıltıyla ona bakıyordu. 
"Ake!Ake-Ake!" 
"Tamam," dedi aya ğa kalkarak. "Geliyorum. Ama Oy... burası ne böyle?"  
Oy, ka- dinh'inm sesindeki endi şenin sebebini hiç bilmiyordu; onun gördükleri ve 
kokladıkları daha öncekinden farklı de ğildi: onun kokusunu, çocu ğun takip 
etmesini söyledi ği kokuyu alıyordu. Ve artık daha tazeydi. Kokunun p arlak izi 
boyunca ko ştu. 
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Jake be ş dakika sonra ba ğırarak tekrar durdu. "Oy! Bekle bir dakika!" 
Yan tarafındaki sancı geri dönmü ştü ve bu kez daha keskindi, ama onu durduran 
sancı de ğildi. Her şey de ği şmişti. Ya da de ği şiyordu. Ve Tanrı yardımcısı olsun, 
galiba neye dönü ştü ğünü biliyordu. 
Floresan lambalar yukarıda yanmaya devam ediyordu, ama duvarlar ye şillenerek 
kabarmı ştı. Hava nemin artmasıyla yo ğunla şmış, giysileri üzerine yapı şmıştı. 
Şaşırtıcı büyüklükte, güzel, turuncu bir kelebek irile ş-mi ş gözlerinin önünden 
geçti. Jake, onu yakalamaya çalı ştı ama kelebek hamlesini kolayca savu şturdu. 
Neredeyse ne şeyle, diye dü şündü Jake. 
Koridor, ormanda bir patikaya dönü şmüştü. Biraz ötelerinde, fazla büyümü ş 
bitkilerin arasında bir deli ğe, muhtemelen ormanda bir açıklı ğa ula şıyordu. Jake 
açıklı ğın ötesinde puslu havanın içinde yükselen, gövdeler i yosun kaplı, a ğır 
dallan yere sarkan dev a ğaçları görebiliyordu. Ola ğanüstü büyüklükteki 
eğreltiotlarının olu şturdu ğu ye şil perde arasından gökyüzünü gördü. New York'un 
altında oldu ğunu biliyordu, New York'un altında olmalıydı ama...  
Maymun sesine benzer bir çı ğlık o kadar yakınından geldi ki Jake ir-kilip 
hayvanın sırıtan suratını lambaların aydınlı ğının gerisinde görece ğinden emin 
olarak yukarı baktı. Ve sonra, kanını donduran o se si duy-du: bir aslanın 
kükremesi. Aslanın uykuda olmadı ğı muhakkaktı. 
Geri dönüp son sürat kaçmak üzereydi ki yapamayaca ğını hatırladr sı ğ adamlar 
(muhtemelen ona rahibin ak şam yemeği oldu ğunu söyleye, nin liderli ğinde) o 
taraftan yakla şıyordu. Ve Oy parlak gözlerinde sabırsızlıkla ona b akıyor, belli 
ki yola devam etmek istiyordu. Oy aptal de ğildi, ama herhangi bir tela ş 



belirtisi göstermiyordu; en azından önlerinde olabi leceklerin onu 
endi şelendirmedi ği açıktı 
Oy çocu ğun sorununun ne oldu ğunu hâlâ anlayamıyordu. Yorgun oldu ğunu biliyordu -
bitkinli ğinin kokusunu alıyordu- ama bildi ği bir şey daha vardı: Ake korkuyordu. 
Ama neden? Bulundukları yerde, aralarında birçok in sanmkinin de oldu ğu naho ş 
kokular vardı ama Oy bunun o kadar tehlikeli oldu ğunu dü şünmüyordu. Ayrıca, 
kadının kokusunu da hissediyordu. Çok tazeydi. Nere deyse yeni gibi. 
"AkeF diye havladı yine. 
 
Jake'in nefesi biraz olsun düzene girmi şti. "Pekâlâ," dedi etrafına ba-kınarak. 
"Tamam. Ama yava ş." 
"Va ş," dedi Oy ama cevabındaki, ondan beklenmeyecek ona ylamaz tonu Jake bile 
fark etmedi. 
Jake sadece ba şka seçene ği olmadı ğı için hareket ediyordu. Yukan do ğru meyil 
kazanan, yabani otlarla kaplı patikadan (Oy'a göre yol dümdüzdü ve basamakları 
indiklerinden beri de öyleydi) e ğreltiotları ve sarma şıklarla kaplı açıklı ğa, 
maymunun çılgınca çı ğlı ğına, aslanın testis-donduran kükreyi şine do ğru yürüdü. 
Şarkı kafasının içinde dolanıp duruyordu 
(köyde... ormanda... sus sevgilim, uyanma sevgilim. ..) 
ve artık ismini, hatta grubun adını bile biliyordu 
(Tokens'tan, listelerden dü şmüş ama kalbimizdeki yerini hâlâ koruyan "The Lion 
Sleeps Tonight"ı• dinlediniz.) 
ama film hangisiydi? Kahrolası filmin adını... 
Jake patikayı tırmanarak açıklı ğın kıyısına geldi. Đç içe geçmi ş geni ş ye şil 
yapraklar ve parlak mor çiçekler (küçük, ye şil bir tırtıl birinin merkezine 
doğru ilerliyordu) arasından baktı, bakarken filmin ad ını hatırladı ve 
ensesinden ayaklarına dek tüm vücudu ürperdi. Biraz  sonra ilk dinozor ormandan 
(kudretli orman) çıkıp açıklı ğa girdi. 
Bir zamanlar, çok eskiden (uzak ve minik) o daha kü çük bir çocukken; (biraz 
sana, biraz da bana var) 
bir zamanlar, anne sanat kulübüyle Montreal'e, baba  da sonbahar programlarının 
tanıtımı için Las Vegas'a gitti ğinde; (bö ğürtlen reçeli ve bö ğürtlen çayı) bir 
zamanlar,'Bama dört ya şındayken... 
Tek iyi olan 
(Bayan Shaw, Bayan Greta Shaw) 
ona 'Bama der. Tostlarının sert kenarlarını keser, anaokulunda yaptı ğı resimleri 
plastik meyvelere benzeyen mıknatıslarla buzdolabın ın üzerine asar, ona 'Bama 
der ve bu onun 
(onlar) 
için özel bir isimdir çünkü babası sarho ş oldu ğu bir cumartesi günü ona 
"Geni şle, geni şle, ilerle Dalga, biz ne kaçar ne saklanırız, biz ' Bama Kızıl 
Dalga'yız!" şarkısını ö ğretmi şti, bu yüzden ona 'Bama der, bu isim Malarında bir 
sırdır ve anlamını hiç kimsenin bilmeyip sadece ken dilerinin bilmesi, 
canavarlar, kaplanlar ve devlerle dolu korkunç bir ormanda gidebi-'ecekleri 
güvenli bir ev olması gibidir. 
("Kaplan, kaplan, alev alan," diye şarkı söyler annesi ona çünkü onun ninni 
anlayı şı böyledir. "Öldü ğüm sırada... bir sine ğin vızıldadı ğını duy. dum," da 
bir örnektir ve 'Bama Chambers, ona hiç söylememi ş olsa da çok korkar; bazen 
geceleri bazen de ö ğle uykusundan önce yata ğında yatar ve bit sine ğin 
vızıltısını duyaca ğım ve ölece ğim, kalbim duracak ve dilim kuyuya atılan bir ta ş 
gibi bo ğazıma dü şecek, diye dü şünür; bunlar inkâr etti ği anı-lardır) 
Gizli bir ismi olması güzeldir. Annesinin sanat a şkı için Montreal'e, babasının 
ise Network'un yeni yayın dönemi programlarını tanı tmak üzere Las Vegas'a 
gidece ğini ö ğrendi ğinde Bayan Shaw'un onunla kalması için annesine yal varır ve 
annesi sonunda razı olur. Küçük Jakie, Bayan Shaw'u n annesi olmadı ğını bilir ve 
Bayan Greta Shaw da birkaç kez annesi olmadı ğını ona bizzat söylemi ştir 
("Umarım annen olmadı ğımı biliyorsundur, 'Bama," der ona içinde fıstık ez meli, 
jambonlu ve muzlu bir sandviç olan taba ğı uzatırken. Ekmeklerin kenarları sadece 
Greta Shaw'un bilece ği şekilde kesilmi ştir. "Çünkü bu i şimin tanımı dahilinde 
değil." 



(Ve Jakie... ama o an 'Bama, ikisi ba ş ba şayken o hep 'Bama... bunu bildi ğini, 
bildi ğini, bildi ğini ona tam olarak nasıl söyleyece ğini bilemez ama kendini daha 
güvende hissedene ya da Olümsine ği korkusunu yenebilecek kadar büyüyene dek 
varlı ğını minnetle kabul edecektir) 
Ve Jakie, merak etme, ben iyiyim, der ama Bayan Sha w'un kısa etekler giyip 
sürekli saçlarıyla ve rujuyla u ğra şan, onu zerre kadar umursamayan, onun aslında 
'Bama oldu ğunu bilmeyen son yabancı yardımcı kız Daisy Mae 
(babası bütün yabancı yardımcılara öyle der) 
gibi çabucak gitmedi ği için mutludur. Aptal, aptal, aptal Daisy Mae. Ama  Bayan 
Shaw aptal de ğildir. Bayan Shaw, ona bazen Be ş Çayı, bazen Tatlı Đkramlar dedi ği 
yiyecekler verir -peynir ve meyve, krema ve kek, ön ceki gece verilen kokteyl 
partiden kalma kanepeler- ve verirken her seferinde  aynı sarkıyı söyler: "Uzak 
ve minik için küçük bir ikram, biraz sana biraz da bana var, bö ğürtlen reçeli ve 
böğürtlen çayı." 
Odasında bir televizyon vardır ve her gün anne baba sı gittikten sonra okul 
sonrası yeme ğini alıp odasına gider ve seyreder, seyreder, seyre der. Mutfaktan 
gelen radyo sesini dinler, hep eskiler çalar, hep W CBS ve bazen Ba-van Greta 
Shaw'un şarkı söyledi ğini, Four Seasons Wanda Jackson Lee "Yah-Yah" Dorse y'ye 
eşlik etti ğini duyar ve bazen ailesinin bir uçak kazasında öld üğünü, Bayan 
Shaw'un gerçekten annesi oldu ğunu, ona zavallı küçük çocuk, zavallı kayıp 
ufaklık dedi ğini, sihirli bir de ği şimle onunla sadece ilgilenmekle kalmayıp 
sevdi ğini, sevdi ğini, sevdi ğini, Jake'in onu sevdi ği gibi sevdi ğini, annesi 
oldu ğunu (ya da belki karısı, aradaki farktan tam emin d eğil) ama ona şekerim 
(gerçek annesinin yaptı ğı gibi) 
veya yakı şıklı 
 
(babası gibi) 
yerine 'Bama dedi ğini hayal eder ve bu fikrin aptalca oldu ğunu bilmesine ra ğmen 
yata ğında bunu dü şünmeyi sever, bunu dü şünmek dili kuyuya atılmı ş bir ta ş gibi 
boğazına tıkandı ğında cesedinin üzerinde vızıldayacak olan Ölümsine ği'ne duydu ğu 
korkuyu def eder. Ö ğleden sonra anaokulundan eve geldi ğinde odasında Milyon 
Dolarlık Sinema ^ izler. Milyon Dolarlık Sinema'da bir hafta boyunca her gün tam 
aynı saatte -dörtte- aynı film gösterilir. Ailesini n uzaklara gidip Bayan 
Shaw'un evine gitmek yerine geceleri kalmasından ön ceki hafta 
(ne mutluluk, çünkü Bayan Greta Shaw Discordia'yı i nkâr eder, amin diyebilir 
misiniz) 
her gün iki ayrı kaynaktan müzik sesi gelir, mutfak taki eski şarkılar 
(WCBS Đlah-bombası der misiniz) 
ve televizyonda James Cagney kekeleyerek Harrigan h akkında şarkı söyfer-H-A-çift 
R-I, Harrigan, bu benim\ Ayrıca bir tane de Sam Amc a'nın S^rçek ye ğeni olmasıyla 
ilgili şarkı. 
Sonra yeni bir hafta ba şlar, anne babasının olmadı ğı hafta ve ilk izleyu sinde 
ödünü patlatan yeni bir film gösterilir. Filmin ism i Kayıp Kıta'dır ve 
başrolünde Bay Cesar Romero vardır. Jake filmi tekrar seyretti ğinde (on ya. şın 
olgunlu ğuyla) öyle aptalca bir filmden nasıl olup da korktu ğunu merak edecektir. 
Çünkü film, ormanda kaybolan kâ şiflerle ilgilidir ve ormanda dinozorlar vardır, 
dört ya şındayken dinozorların lanet Ç ĐZGĐ F ĐLMLER. DEN ba şka bir şey olmadı ğını 
anlayamamı ştır. Oysa Tweety, Sylvester ve Denizci Temel Reis't en hiçbir farkları 
yoktur, iyk iyk iyk, Safınaz dermi şiniz. Gördü ğü ilk dinozor ormandan paldır 
küldür çıkan bir triseratopstur ve ka şif kız 
(Koca gü ğümlü, derdi babası hiç şüphesiz, Jake'in babası, annesinin 0 Tür Kızlar 
dedi ği kadınlar için hep böyle der) 
avazı çıktı ğı kadar ba ğırır; gö ğsü deh şetle sıkı şmış olmasa Jake de çı ğlık 
atacaktır, ah Discordia vücut bulan! Canavarın gözl erinde her şeyin sonu 
anlamına gelen mutlak hiçli ği görür, böyle bir canavara yalvarmak i şe yaramaz, 
haykırmak beyhudedir zira fazlasıyla aptaldır, çı ğlıklar canavarın dikkatini 
çeker, koca gü ğümlü Daisy Mae'ye döner ve Jake Tokens'ın mutfaktan  (kudretli 
mutfak) gelen sesini duyar, listelerden dü şmüştür, ama kalbimizdeki yeri 
sağlamdır, orman hakkında bir şarkı söylemektedirler, huzurlu orman ve küçük 
çocu ğun deh şetle irile şmiş gözlerinin önünde kesinlikle huzurlu olmayan bir 
orman vardır ve bir aslan de ğil, gergedana benzeyen ama daha büyük olan, hantal 



hantal yürüyen bir yaratık, boynunun çevresinde kem ikten yaka gibi bir şey 
vardır ve Jake daha sonra bu dinozorlara trisera-to ps dendi ğini ö ğrenecektir ama 
o an için isimsizdir ve bu durumu daha da kötüle ştirmektedir, isimsiz çok daha 
beterdir. "Naynanay," diye şarkı söyler Tokens, "Nay-na-naaay," ve elbette Cesa r 
Romero canavarı koca gü ğümlü kızı parçalamasına ramak kalmı şken vurur ve bu o an 
için iyidir, ama canavar o gece geri döner, trisera tops geri döner, 
dolabındadır, çünkü dört ya şındayken dolaplar her zaman dolap de ğildir, kapısı 
çok kötü şeylerin bekledi^ ba şka yerlere açılabilir. 
Çı ğlık atmaya ba şlar, gece çı ğlık atabilir ve Bayan Greta Shaw odasına gelir- 
Yata ğının kenarına oturur, sürdü ğü mavi-gri güzellik maskesi yüzünden bir 
hayalete benzer, ona neyin var 'Bama diye sorar ve Jake ona anlatabilir. Orada 
olsalar annesine veya babasına asla söyleyemez, zat en orada de ğillerdir ama 
Bayan Shaw'a anlatabilir çünkü di ğer yardımcılardan -dadılar, çocuk bakıcıları, 
okula götürüp getirenler- çok farklı de ğildir ama biraz farkı vardır, yaptı ğı 
resimleri mıknatıslarla buzdolabına yapı ştırması bile o farkı yaratarak küçük 
aptal bir çocu ğun akıl sa ğlı ğı kulesini ayakta tutmaktadır, şükürler olsun 
deyin, kayıp de ğil bulunmu ş deyin, amin deyin. 
Söyledi ği her şeyi ba şını sallayarak dinler ve sonunda do ğru telaffuz edene dek 
ona tri-SER-a-TOPS dedirtir. Do ğru şekilde söylemek daha iyidir. Sonra, "O 
şeyler bir zamanlar gerçekti, ama yüz milyon yıl önc e öldüler, 'Bama," der. 
"Belki daha da önce. Artık beni daha fazla oyalama çünkü uyumam gerek." 
Jake o hafta Kayıp Kıtali Milyon Dolarlık Sinema'da  her gün izler. Her 
seyredi şinde film onu daha az korkutur. Bayan Greta Shaw bi r keresinde yanına 
gelir ve filmin bir kısmını onunla birlikte izler. Ona abur cubur getirir, büyük 
bir tabak Hawai pastası (kendine de bir tabak almı ştır) ve ona o harika küçük 
şarkıyı söyler: "Uzak ve minik için küçük bir ikram,  biraz sana biraz da bana 
var, bö ğürtlen reçeli ve bö ğürtlen çayı." Hawaii pastasında bö ğürtlen yoktur 
elbette ve yanında çay yerine kalan son Welch's Üzü m Su-yu'nu içerler ama Bayan 
Greta Shaw önemli olanın dü şünceler oldu ğunu söyler. Đçmeden önce Şefe-mefe-
şerefe demeyi ö ğretmi ştir ona ve kadeh toku ştururlar. Jake bunun çok havalı 
oldu ğunu dü şünür. 
Dinozorlar kısa süre sonra gelir. Büyük olanlardan biri (Bayan Greta Shaw o türe 
Tyrannasorbet Wrecks dendi ğini söyler) kötü kâ şifi yerken 'Bana ve Bayan Greta 
Shaw yan yana oturup pasta yiyerek seyreder. "Çizgi  dinozorlar, " der Bayan 
Greta Shaw burun kıvırarak. "Daha iyisini yapmaları  beklenirdi." Jake'e göre bu, 
hayatında duydu ğu en parlak film ele ştirisidir. Parlak ve kullanı şlı. 
Anne ve babası sonunda geri döner. Milyon Dolarlık Sinema'da o hafta boyunca Top 
Hat gösterilir ve küçük Jake'i geceleri pençesine a lan korkudan hiç bahsedilmez. 
Bir süre sonra triseratops ve Tyrannasorbet'e duydu ğu korkuyu unutur. 
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Şimdi yüksek otlar arasında yatıp e ğreltiotlannın yaprakları arasından puslu 
açıklı ğa bakan Jake, bazı şeylerin asla unutulmadı ğını anlıyordu. 
Akıl tuza ğına dikkat et, demi şti Jochabim. Hantal adımlarla yakla şan dinozora 
(gerçek bir bahçedeki hayali kurba ğa gibi gerçek bir ormanda çizgi bir 
triseratops) bakan Jake bula şıkçı gencin bunu kastetti ğini anladı. Akıl tuza ğı 
buydu. Triseratops, kükreyi şi ne kadar ürkütücü olursa olsun, Jake kokusunu 
(güdük bacaklarının karnıyla birle şti ği yumu şak katlarda çürümekte olan a ğır 
kokulu bitkiler, zırh kaplı kocaman gerisine yapı şmış dı şkı, iri di şlerle 
sınırlanmı ş çenesinden sarkan bitki kalıntıları) hissedebiliyo r, sık nefesini 
duyuyor olsa da gerçek de ğildi. Gerçek olamazdı, bu çizgi filmdi Tanrı a şkına! 
Bununla birlikte onu öldürebilecek kadar gerçek old uğunu da biliyordu. A şağı 
iner ve çizgi triseratops Cesar Romero avcı tüfe ğiyle yaratı ğın Bir Hassas 
Noktası'na kur şun sıkmak için tam vaktinde yeti şemezse koca gü ğümlü Daisy 
Mae'nin ba şına gelece ği gibi onu paramparça edecekti. Jake motor kontroll erini 
ele geçirmeye çalı şan elden kurtulmu ştu -bildi ği kadarıyla tüm kapıları öylesine 
sert kapatmı ştı ki yaratı ğın parmakları arada sıkı şıp kopmu ştu- ama bu 
farklıydı. Gözlerini kapatıp öylece çekip gidemiyor du; hain zihni gerçek bir 
canavar yaratmı ştı ve onu paramparça edebilirdi. 
Burada canavarı durduracak bir Cesar Romero yoktu. Roland da yoktu. 
Sadece izini süren ve her geçen an daha da yakla şan sı ğ adamlar vardı. 



Oy bu konuyu belirtmek istercesine geldikleri yöne doğru baktı ve jceskin bir 
sesle havladı. 
Triseratops onu duydu ve kükreyerek kar şılık verdi. Jake bu güçlü ses üzerine 
Oy'un büzülüp ona sokulmasını bekledi ama Oy, Jake' e omzu üzerinden bakmaya 
devam etti. Oy'u endi şelendiren sı ğ adamlardı, a şağıdaki triseratops ya da her 
an ortaya çıkabilecek Tyrannasorbet Wrecks de ğil... 
Çünkü Oy onu görmüyor, diye dü şündü. 
Bu fikri kafasında tarttı ve do ğru olma ihtimalinin yüksek oldu ğuna karar verdi. 
Oy canavarın kokusunu da almamı ş, sesini duymamı ştı. Sonuç kaçınılmazdı: 
kudretli ormandaki korkunç triseratops Oy için yokt u. 
Ama bu, benim için var oldu ğu gerçe ğini de ği ştirmiyor. Benim için kurulmu ş bir 
tuzak. Ya da tuza ğı ba şarılı kılacak hayal gücüne sahip varlıklar için. Es ki 
insanların bir aleti olmalı. Di ğer pek ço ğu gibi bozulmamı ş olması çok kötü. 
Görebildi ğimi görüyorum ve bu konuda yapabilece ğim hiçbir... 
Hayır, dur. 
Dur bir dakika. 
Jake, Oy ile zihinsel ba ğının kuvvetinin ne kadar oldu ğunu bilmiyordu ama kısa 
zamanda ö ğrenecekti. 
"Oy!" 
Sı ğ adamların sesleri artık korkutucu bir yakınlıktan geliyordu. Çok yakında 
çocu ğun ve Hantal Billy'nin orada durdu ğunu görüp hızla üzerlerine 
atılacaklardı. Oy kokularını alabiliyordu ama yine de çok sevdi ği Jake'e sakince 
baktı. Gerekirse onun için gözünü kırpmadan canını verirdi. 
"Oy, benimle yer de ği ştirebilir misin?" 
Görünü şe bakılırsa yapabiliyordu. 
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Oy, Ake'i kuca ğında tutarak öne arkaya yalpaladı; çocu ğun denge alanının ne 
kadar dar oldu ğunu ke şfetmek onu deh şete dü şürmüştü. Đki ayak üzerinde kısa bir 
mesafe yürüme fikri bile cesaret kırıcıydı ama yapı lması gerekiyordu, hem de bir 
an önce. Ake öyle söylemi şti. 
Jake'e gelince, ödünç aldı ğı gözleri kapatması gerekece ğini biliyordu. Oy'un 
kafasının içindeydi ama triseratopsu hâlâ görebiliy ordu; şimdi açıklı ğın 
üzerindeki sıcak havada süzülen bir pterodaktili de  görebiliyordu, derimsi 
kanatları hava de ği şim cihazlarından üflenen sıcak havayı yakalamak içi n 
gerilmi şti. 
Oy! Bunu tek ba şına yapmak zorundasın. Ve di ğerlerinin önünde kalmak istiyorsak 
acele etmen gerek. 
Ake! diye cevap verdi Oy ve öne do ğru temkinli bir adım attı. Çocu ğun bedeni iki 
yana tehlikeli bir şekilde sallandıktan sonra dengesini muhafaza edemey ece ği 
noktaya ula ştı. Ake'in iki bacaklı aptal bedeni yan tarafına do ğru yuvarlandı. 
Oy dü şmemeye çalı ştı ama bu, durumu daha da kötüle ştirdi, sa ğ tarafına sertçe 
düştü ve Ake'in tüylü ba şını çarptı. 
Oy sinirle havlamaya çalı ştı. Ake'in a ğzından çıkan, sesten çok sözcü ğe benzeyen 
aptalca bir şeydi: "Hav! Harr! Kahr-hav\" 
"Onu duydum!" diye ba ğırdı biri. "Ko şun! Haydi sizi i şe yaramaz boklar! Küçük 
piçi kapıya var amadan yakalayın!" 
Ake'in kulakları çok keskin de ğildi ama koridorun fayans kaplı duvarları sesleri 
katlayıp ta şıyordu, bu yüzden sorun de ğildi. Oy ko şarken çıkardıkları ayak 
seslerini duyabiliyordu. 
"Kalkıp ilerlemen gerek!" diye ba ğırmaya çalı ştı Jake, ama a ğzından hırıltıya 
benzer sesler çıktı: "Ake-Ake, kıp! Rek!" Ba şka şartlar altında bu durum komik 
olabilirdi ama o an hiç de ğildi. 
Oy, Ake'in sırtını duvara dayayıp bacaklarıyla iter ek tekrar aya ğa kalktı. 
Sonunda temel hareket kontrolleri üzerinde hâkimiye t kurabilmi şti; kontrol 
mekanizması Ake'in Do ğan adını verdi ği yerdeydi ve oldukça basitti. Ama sol 
tarafta, yay çizerek parlak makinelerle dolu kocama n bir odaya giden bir koridor 
vardı. Oy oraya gidecek olursa -Ake'in tüm ola ğanüstü dü şüncelerini ve kelime 
haznesini sakladı ğı oda- sonsuza dek kaybolaca ğını biliyordu. 
Neyse ki buna mecbur kalmadı. Đhtiyaç duydu ğu her şey Dogan'da vardı. Sol 
ayak... ileri. (Ve bekle.) Sa ğ ayak... ileri. (Ve bekle.) Hantal gjlly'ye 



benzeyen ama gerçekte arkada şın olan yaratı ğı tut, di ğer elinle dengeni sa ğla. 
Dört ayak üzerine inip emeklemek için içinden yükse len dürtüye kar şı koy. 
Yürümeyi bırakırsa takipçileri onları yakalardı; ar tık kokularını alamıyordu 
(Ake'in inanılmayacak kadar aptal burnuyla kokuları nı alması mümkün de ğildi) ama 
yeti şeceklerinden emindi. 
Jake ise pe şlerindekilerin kokusunu gayet net alabiliyordu; en az bir düzine, 
belki on altı ki şiydiler. Bedenleri kusursuz birer kötü koku makines iydi, pis 
koku bulutu önlerinde ilerliyordu. Birinin ak şam yemeğinde yedi ği ku şkonmazın, 
bir di ğerinin ba şında, belki de bo ğazında yer etmi ş kanserin etsi, yanlı ş 
kokusunu alabiliyordu. 
Sonra triseratopsun tekrar kükredi ğini duydu. Havada süzülen ku ş-ya-ratık ona 
kar şılık verdi. 
Jake gözlerini - şey, Oy'un gözlerini- kapadı. Hantal Billy'nin iki y ana hareketi 
karanlıkta daha da beter hale gelmi şti. Bu durum uzun sürecek olursa (özellikle 
gözleri kapalıyken) midesindekileri çıkaraca ğından korktu. Ona Deniz Tutmu ş 
Denizci 'Bama demek yanlı ş olmazdı. 
Devam et, Oy, diye dü şündü. Olabildi ğince çabuk. Tekrar dü şme ama... acele et! 
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Eddie orada olsaydı aklına soka ğın ba şında ya şayan Bayan Mislaburski gelirdi: 
bir şubat ayında, fırtınanın ardından buz tutmu ş ama henüz tuzlanmamı ş 
kaldırımda yürümeye çalı şan Bayan Mislaburski. Buz olsun olmasın Castle Aven ue 
Market'ten her gün yaptı ğı gibi pirzolasını veya bir parça balı ğını almaktan 
(veya pazar günü kilisedeki ayine katılmaktan, çünk ü Bayan Mislaburski belki de 
Co-Op Şehri'nin en koyu Ka-tolik'iydi) onu hiçbir şey alıkoyamazdı. Bu yüzden 
bir eliyle çantasını koca gö ğsüne bastırıp di ğerini dengesini korumak için öne 
uzatarak ba şı önde, gözleri sorumluluk sahibi kapıcıların kaldı rıma bo şalttı ğı 
kül öbeklerinin arayı şında ( Đsa ve Meryem Ana o iyi adamları korusun), pembe 
dizlerini hop diye ayırıp kıçüstü dü şmesine, hatta belki sırtüstü dü şmesine, 
düşüp felç olmasına, zavallı Bayan Bernstein'ın kızını n Mamaro-neck'teki trafik 
kazasında ba şına geldi ği gibi felç olmasına yol açabilecek tehlikeli 
çıkıntılardan sakınarak kalın bacakları üzerinde di kkatli adımlarla yürürdü. 
Mahallenin çocuklarının (Henry Dean ve küçük karde şi Eddie de ço ğunlukla 
aralarında olurdu) alaylarına kulak tıkayarak ba şı önde, kolunu denge için ileri 
uzatmı ş, sa ğlam siyah çantasını sıkıca gö ğsüne bastırmı ş, kayıp dü şerse futbol 
topunun üzerine atlayan Joe Namath gibi çantasının üzerine dü şerek içindekileri 
korumaya kararlı bir şekilde yoluna dikkatle devam ederdi. 
Orta-Dünya'lı Oy da Jake'in bedeni içinde ona di ğerlerinden farksız görünen 
yeraltı koridoru boyunca dikkatle yürüyordu. Görebi ldi ği tek fark, içlerindeki 
cam gözlerin alçak, kesintisiz bir mırıltı çıkarara k onlara baktı ğı, koridorun 
her iki tarafına dizilmi ş üçer delikti. 
Kucağında, gözleri sıkıca yumulmu ş, Hantal Billy'ye benzer bir yaratık vardı. 
Gözleri açık olsaydı Jake cam gözlerin projeksiyon cihazları oldu ğunu 
anlayabilirdi. Ama muhtemelen onları görmeyecekti. 
Oy yava şça yürüyerek (takipçilerinin arayı kapadı ğını biliyordu ama yava ş 
ilerlemek, dü şmekten iyiydi) cam gözlerin önünden geçti. Bacaklar ını fazla 
açarak sarsak adımlar atıyor, Ake'i Bayan Mislaburs ki'nin o buzlu günlerde 
çantasını gö ğsüne bastırdı ğı gibi sıkıca tutuyordu. Mırıltı hafifledi. Yeterin ce 
uzakla şmış mıydı? Öyle oldu ğunu umuyordu. Đnsan gibi yürümek çok zor, sinir 
yıpratıcıydı. Ake'in dü şünce makinelerine yakın olmak da öyle. Đçinde dönüp 
bakma iste ği belirdi -tüm o parlak yüzeyler!- ama yapmadı. Bak mak onu hipnotize 
edebilirdi. Ya da daha kötü bir konuma sokabilirdi.  
Durdu. "Jake! Bak! Gör!" 
Jake tamam diye cevap vermek istedi ama tek yapabil di ği havlamak oldu. Pek 
komik. Gözlerini temkinle açtı ve iki yanda fayans kaplı duvarlar gördü. 
Aralarında otlar bitmi şti ve hâlâ ince e ğreltiotu dalları vardı ama fayanstı. 
Bir koridordaydılar. Arkasına bakınca açıklı ğı gördü. Trise-ratops onları 
unutmu ştu. Tyrannasorbet ile ölümcül bir kavgaya tutu şmuştu; Jake Kayıp Kıta 
filminden bu sahneyi net bir şekilde hatırlıyordu. Sahnede koca gü ğümlü kız, 
Cesar Romero'nun kollarının güvenli ğine sı ğınmı ş halde dövü şü izliyor, çizgi 



Tyrannasorbet triseratropsun kafasını iri di şleriyle öldürücü bir şiddetle 
ısırınca yüzünü Cesar Romero'nun kaslı gö ğsüne gömüyordu. 
"Oy!" diye havladı Jake ama havlamak aptalcaydı, bu  yüzden dü şünmeye geçti. 
Benimle tekrar yer de ği ştir! 
Oy de ği şmeye dünden razıydı -hayatında ba şka hiçbir şeyi bu kadar istememi şti- 
ama de ği şmelerine fırsat kalmadan takipçileri onları gördü. 
" Đster diye haykırdı içlerinden biri Boston aksanıyla . Pederin ak şam yemeği 
oldu ğunu söyleyenle aynı sesti. " Đşte ordalar! Yakalayın! Vurun!" 
Oy ve Jake bedenlerini tekrar de ği şirken ilk kur şunlar vızıldayarak 
etraflarındaki havayı yarmaya ba şladı. 
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Takipçilerin lideri Flaherty adında biriydi. On yed i ki şinin içinde tek insan 
oydu. Biri hariç di ğerleri sı ğ adamlar ve vampirlerdi. Sonuncusu, zeki bir kakım 
kafasına sahip bir taheen'di. Bermuda şortunun paçalarından çıkan bacakları 
tüylerle kaplıydı. Bacaklarının alt bölümündeki inc e ayakları son derece keskin 
dikenlerle son buluyordu. Lamla'nın sıkı bir tekmes i, yeti şkin bir adamın 
vücudunu ikiye bölebilirdi. 
Flaherty -Boston'da büyümü ştü ve son yirmi yıldır Kral'm yirminci yüzyıl sonla n 
New York'larında görev alan adamları arasındaydı- a damlarını bir öfke, korku ve 
acı kasırgasıyla olabildi ğince çabuk toparlamı ştı. Pig'e hiçbir şey giremez. 
Sayre, Meiman'a böyle demi şti. Ve girebilmeyi ba şaran hiçbir şey, hiçbir ko şulda 
dı şarı çıkamamalıydı. Silah şor ve ka-tet'i için durumun ciddiyeti ikiye 
katlanıyordu. Müdahaleleri sadece can sıkıcı olmano ktasını çoktan geçmi şti ve 
bunu bilmek için üst düzeyde biri olmaya gerek yokt u. Ama az sayıdaki 
arkada şlarınca Kanarya diye ça ğrılan Meiman ölmü ş ve çocuk her nasılsa onları 
atlatmı ştı. Tanrı a şkına, bir çocuk! Kahrolası bir çocuk! Ama o ikisini n 
kaplumba ğa gibi güçlü bir toteme sahip oldu ğunu nereden bilebilirlerdi? Lanet 
şey masalardan birinin altına yuvarlanmı ş olmasaydı hâlâ donmu ş halde oldukları 
yerde kalmı ş olacaklardı. 
Flaherty bunun do ğru oldu ğunu biliyordu ama Sayre'ın bunu asla geçerli bir 
mazeret olarak kabul etmeyece ğini de biliyordu. Flaherty'ye açıklama yapma 
fırsatı bile vermeyecekti. Hayır, Flaherty çoktan ö lmü ş olacaktı. Di ğerleri de 
öyle. Doktor böcekler yere serilmi ş cesetlerinden kan emeceklerdi. 
Çocuğun kapıdan öteye gidemeyece ğini, kapıyı açan şifreyi bilmedi ğini -
bilemeyece ğini- söylemek kolaydı ama Flaherty ne kadar çekici de olsa böyle 
fikirlere kapılmaması gerekti ğini biliyordu. Artık olasılıklara yer yoktu. 
Çocuğun ve tüylü, küçük dostunun ileride durmu ş oldu ğunu görünce içini yo ğun bir 
rahatlama hissi sardı. Ekipten birkaç ki şi ate ş etti, ama ıskaladı. Flaherty 
buna şaşırmadı. Çocukla aralarında bir tür ye şil alan vardı; görünü şe bakılırsa 
şehrin altında kahrolası bir orman parçası vardı ve yükselen sis ni şan almayı 
güçle ştiriyordu. Bir de bir çe şit aptal çizgi dinozorlar vardı! Biri kana 
bulanmı ş ba şını kaldırıp küçük pençelerini pullu gö ğsüne bastırarak onlara do ğru 
kükredi. 
Bir ejderhaya benziyor, diye dü şündü Flaherty ve çizgi dinozor, gözlerinin 
önünde bir ejderhaya dönü ştü. Kükreyerek a ğzından ate ş püskürttü ve sarkan 
birkaç sarma şıkla kuru bir yosun yı ğınını tutu şturdu. Bu arada çocuk tekrar 
harekete geçmi şti. 
Kakım ba şlı taheen Lamla di ğerlerini itip kakarak öne çıktı ve tüylü yumru ğunu 
alnına kaldırdı. Flaherty selama sabırsızca kar şılık verdi. "Ordaki nedir, Lam? 
Biliyor musun?" 
Flaherty, Pig'in altına daha önce hiç inmemi şti. Đş için seyahat etti ğinde daima 
New Yorklar arasında gidip gelir, bunun için de ya Birinci ile Đkinci arasındaki 
Kırk Yedinci Sokak'taki kapıyı, Bleecker Soka- ğı'ndaki sonsuza dek bo ş kalacak 
(ba şka dünyalarda in şaası asla bitmeyecek bir binaydı) antrepodakini ya da 
Doksan Dördüncü Sokak'takini kullanırdı. (Sonuncusu  artık hizmet günlerinin 
sonundaydı ve elbette hiç kimse nasıl tamir edilece ğini bilmiyordu.) Şehirde 
başka kapılar da vardı (New York di ğer zamanlara ve mekânlara açılan kapılarla 
doluydu) ama bu ikisinden ba şka çalı şan yoktu. 
Ve bir de Fedic'e giden vardı elbette. Biraz ilerid eki. 



"Serap-üretici," dedi kakım yaratık. Sesi şapırtıh, homurtuluydu ve insan 
sesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. "Bu makine k orktuklarını bulup çıkarıyor 
ve gerçek yapıyor. Sayre, tef'iyle birlikte kara de rili kadını götürürken aktif 
hale getirmi ş olmalı. Dönü ş yolunu güvence altına almak için." 
Flaherty ba şını salladı. Bir akıl tuza ğı. Zekice. Peki yeterince iyi miydi? 
Kahrolası velet bir şekilde geçmeyi ba şarmı ştı, de ğil mi? 
"Çocu ğun gördü ğü her neyse bizim korktuklarımıza dönü şecek," dedi taheen. "Hayal 
gücüyle çalı şıyor." 
Hayal gücü. Flaherty bu sözcü ğü bir süre dü şündü. "Pekâlâ. Orda ne olursa olsun 
herkese görmezden gelmesini söyle." 
Lam'in söyledikleri üzerine son derece rahatlamı ş bir şekilde bir kolunu 
kaldırdı ve adamlarına ilerlemelerini i şaret etti. Takibe devam etmeliydiler, 
değil mi? Sayre (ya da daha beteri, Walter o'Dim) o sü müklü veledi durdurmayı 
başaramazlarsa hepsini öldürürdü. Ve bir di ğer nokta, Flaherty'nin ejderhalardan 
gerçekten korkuyor olmasıydı, babası ona küçükken o nlar hakkında bir masal 
okudu ğundan beri korkardı. 
Taheen, adamlarına yaptı ğı hareketi tamamlayamadan onu durdurdu. 
"Yine ne var, Lam?" diye sordu Flaherty di şlerini sıkarak. 
"Anlamıyorsun. Ordaki şey seni öldürebilecek kadar gerçek. Hepimizi öldüre cek 
kadar gerçek." 
"Sen ne görüyorsun peki?" Meraklı olmanın zamanı de ğildi ama merak daima Conor 
Flaherty'nin laneti olagelmi şti. 
Lamla ba şını e ğdi. "Söylemek istemiyorum. Yeterince kötü zaten. As ıl konu, 
dikkatli olmazsak hepimizin orda ölebilece ğidir, sai. Belki sana kalp krizi veya 
inme gibi görünecektir, ama emin ol sebep, ordaki o lacaktır. Hayal gücünün 
ölümcül olabilece ğine inanmayan herkes aptaldır." 
Adamların geri kalanı taheen'in arkasında toplanmı ştı. Bir Lamla'ya, bir puslu 
açıklı ğa bakıyorlardı. Flaherty, adamların suratlarında gö rdüklerinden hiç 
hoşlanmadı. Hem de hiç. Bir ikisini di ğerlerinin gözlerinin önünde öldürmek 
belki harekete geçmeleri için geri kalanları ikna e debilirdi, ama Lamla haklıysa 
bunun ne faydası olurdu? Lanet olası eski insanlar,  oyuncaklarını hep artlarında 
bırakmı şlardı! Tehlikeli oyuncaklar! Đnsanın hayatını nasıl da 
zorla ştırıyorlardı! Her birine lanet olsun! 
"Nasıl geçece ğiz o halde?" diye ba ğırdı Flaherty. "Hem küçük piç kurusu nasıl 
geçebildi?" 
"Çocu ğun ne yaptı ğını bilmiyorum," dedi Lamla. "Ama projeksiyon cihaz larını 
kapatmamız gerek." 
"Hangi kahrolası projeksiyon cihazları?" 
Lamla a şağıda bir yeri i şaret etti... ya da çirkin pezevengin söyledi ği do ğruysa 
koridor boyunu. " Đşte," dedi Lam. "Göremedi ğini biliyorum ama sözüme 
güvenebilirsin, oradalar. Đki taraf boyunca sıralanmı şlar." 
Flaherty, Jake'in ormanındaki sisli açıklı ğın gözlerinin önünde uçsuz bucaksız, 
karanlık ormana dönü şmesini büyülenmi şçesine izliyordu. Bir zamanlar, herkesin 
uçsuz bucaksız, karanlık ormanda ya şadı ğı zamanda, bir ejderha insanlara öfkeyle 
saldırdı. 
Flaherty, Lamla ve di ğerlerinin ne gördü ğünü bilmiyordu ama gözlerinin önünde 
bir ejderha (kısa süre önce bir Tyrannasorbet Wreck s idi) durmadan ate ş 
püskürüyor, a ğaçlan tutu şturuyor ve yiyecek küçük Katolik çocuklar arıyordu.  
"HĐÇBĐR ŞEY görmüyorum!" diye ba ğırdı Lamla'ya. "Sen o kahrolası AKLINI 
kaçırmı şsın!" 
"Kapatıldıklarını gördüm," dedi Lamla usulca. "Ve n erde olduklarını 
hatırlayabiliyorum. Yanıma dört adam verirsen ve sö yledi ğim yerde iki tarafa 
ate ş ederlerse kısa sürede kapatabilece ğimizi sanıyorum." 
Peki kıymetli akıl tuza ğını kur şunlarla parçaladı ğımızı ö ğrendi ğinde Sayre ne 
yapacak? diyebilirdi Flaherty. Ya Walter o'Dim ne d iyecek? Çünkü deforme olan 
asla eski haline döndürülemez, hele ki iki çubu ğu birbirine sürtüp ate ş 
yakmaktan fazlasını pek beceremeyen bizim gibiler t arafından. 
Böyle diyebilirdi ama yapmadı. Çünkü çocu ğu ele geçirmek her şeyden önemliydi. 
Eski insanlardan kalma, akıl tuza ğı gibi ola ğanüstü bir cihazdan bile önemliydi. 
Ve cihazı çalı ştıran Sayre'dı, de ğil mi? Evet, öyle! Bir açıklama yapılacaksa 
bu, Sayre'ın i şiydi. Büyük çocukların önünde diz çöküp onlar susma sını 



isteyinceye kadar konu şması gereken oydu! Bu arada tanrıların laneti üzeri ne 
olsun, sümüklü velet Flaherty (göreve balıklama dal dı ğı için onurlandınlaca ğına 
dair hayaller kuran Flaherty) ve adamlarının kapatt ı ğı arayı tekrar açmaya 
başlamı ştı. Ah, tüylü arkada şıyla onu görebildikleri sırada içlerinden biri onu 
vurabilmi ş olsaydı! Ama ke şke demenin hiçbir faydası yoktu. 
"En iyi adamlarını getir," dedi Boston aksanıyla. " Söyledi ğini yap bakalım." 
Lamla üç sı ğ adam ve bir vampire yanına gitmelerini emretti ve bir ba şka dilde 
çabucak konu ştu. Flaherty, onların da Lam gibi orada daha önce d e bulundu ğunu ve 
duvarlarda gizlenmi ş olan projeksiyon cihazlarının yerlerini şöyle böyle 
hatırlayabildiklerini tahmin etti. 
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Stephen King 
Bu arada Flaherty'nin ejderi -daha do ğrusu babasının ejderi- uçsuz bucaksız 
karanlık ormanı altüst etmeye (Jake'in sisli ormanı  artık tamamen yok olmu ştu) 
ve a ğaçlan tutu şturmaya devam ediyordu. 
Sonunda -Flaherty'ye çok uzun bir süreymi ş gibi gelmi şti ama aradan geçen zaman 
otuz saniyeden azdı- silahlar patlamaya ba şladı. Hem orman, hem de ejderha 
Flaherty'nin gözlerinin önünde solgunla ştı. 
"Birini hallettik, millet.1" diye ba ğırdı Lamla yükseldi ğinde koyun melemesine 
benzeyen sesiyle. "Kur şunları bo şaltmaya devam edin! Babalarınızın hatırı için 
devam edin!" 
Adamlarının yarısının muhtemelen hiçbir zaman babas ı olmadı, diye dü şündü 
Flaherty suratsızca. Sonra cam kırılmasıyla çıkan şangırtı duyuldu ve ejderha 
ağzından, burun deliklerinden ve zırhlı bo ğazının iki yanındaki solungaçlardan 
ate ş püskürtür halde dondu kaldı. 
Cesaretlenen adamlar daha hızlı ate ş etmeye ba şladı ve birkaç dakika sonra 
açıklık ve donmu ş ejderha da yok oldu. Az önce bulundukları yerde du varları 
fayansla kaplı koridorun devamı ve daha önce oradan  geçenlerin yerdeki toz 
tabakası üzerinde bıraktı ğı izler vardı. Her iki taraftaki projeksiyon cihazl arı 
paramparçaydı. 
"Pekâlâ!" diye ba ğırdı Flaherty ba şını Lamla'ya onaylarcasına salladıktan sonra. 
" Şimdi o küçük piçin pe şine dü şece ğiz, yakalayaca ğız ve kafasını bir sopanın 
ucuna geçirip geri getirece ğiz! Benimle geliyor musunuz?" 
Hepsi aynı anda ba ğırarak gidece ğini beyan etti. Gözleri ejderhanın nefesi gibi 
uğursuz bir sarı-turuncu renkte olan Lamla'nın sesi h epsini bastırmı ştı. 
"Güzel!" Flaherty her tatbikat denizcisinin tanıyab ilece ği bir şarkıyı 
kükrercesine söyleyerek ko şmaya ba şladı. "Ne kadar uza ğa kaçarsan kaç..." 
"NE KADAR UZAĞA KAÇARSAN KAÇ!" diye ba ğırdılar Jake'in ormanının bulundu ğu yerde 
dört sıra halinde ko şarken. Cam parçaları ayaklarının altında çıtırdıyor du. 
" Đşimiz bitmeden seni geri getirece ğiz!" 
" ĐŞĐMĐZ B ĐTMEDEN SENĐ GERĐ GETĐRECEĞĐZr 
" Đster Cain 'e kaç, ister Lud'a..." 
" ĐSTER CAINE KAÇ ĐSTERLUDA!" 
"Hayalarını yiyip kanını içece ğiz!" 
Adamlar sözlerini tekrarladı ve Flaherty hızını bir az daha arttırdı. 
 
11 
Jake tekrar yakla ştıklarını duydu, gel-gel-commala. Hayalarını yiyece klerini ve 
kanını içeceklerini söylemelerini de. 
Amma da böbürleniyorlar, diye dü şündü ama yine de daha hızlı ko şmaya çalı ştı. 
Yapamaymca bir anlı ğına pani ğe kapıldı. Oy ile zihinlerini de ği ştirmek onu 
epeyce yormu ştu ama... 
Hayır. 
Roland, ona kendini kandırmanın gizli gururdan, ink âr edilmesi gereken 
hoşgörüden ba şka bir şey olmadı ğını söylemi şti. Jake bu tavsiyeye uymak için 
daima elinden geleni yapmı ştı; sonuç olarak durumunun "yorgun" olmakla 
açıklanamayaca ğını kabullendi. Yan tarafındaki diki şlerde adeta dikenler bitmi ş, 
koltukaltına batıyordu. Pe şindekilerle arayı bir nebze açtı ğını biliyordu ama 
seslere bakılırsa mesafeyi hızla kapatıyorlardı. Ço k yakında yine Oy'la ona ate ş 



etmeye ba şlayacaklardı. Ko şarken ni şan almak daha zor olsa da içlerinden birinin 
şansı yaver gidebilirdi. 
Kar şısında, koridoru kapatan bir şey vardı. Bir kapı. Jake kapıya yakla şırken 
Susannah'nm di ğer tarafta olmaması halinde ne yapaca ğını dü şündü. Ya da oradaysa 
ve Jake'e nasıl yardım edebilece ğini bilmiyorsa. 
Eh, Oy ile ellerinden geldi ğince kar şı koyacaklardı, olaca ğı buydu. Siper yoktu, 
Thermopylae Geçiti'ni tekrar kullanabilece ği bir yer de yoktu ama yere dü şene 
kadar tabak fırlatacak ve olabildi ğince çok kelle alacaktı. 
Eğer gerekirse. 
Belki gerek kalmazdı. 
Jake soluk solu ğa (bo ğazı alev almı ş gibiydi) kapıya yöneldi. Đsabet oldu, diye 
düşündü. Daha fazla ko şamayacaktım zaten. 
Kapıya ilk ula şan Oy oldu. Ön patilerini hayaleta ğacından kapıya dayadı ve 
üzerindeki yazıları ve altında yanıp sönen mesajı o kuyabiliyor-mu ş gibi ba şını 
kaldırıp baktı. Sonra bir elini yan tarafına bastır mış halde, nefes nefese 
kapıya yakla şan Jake'e döndü. Kalan Orizalar kesenin içinde gürü ltüyle birbirine 
çarpıyordu. 
KUZEY MERKEZ POZĐTRONĐK, LTD. New York/Fedic 
Maksimum Güvenlik 
SÖZLÜ GĐRĐŞ KODU GEREKLĐ 
#9 SON VARSAYILAN 
Jake kapı kolunu yokladı ama bu sadece bir formalit eydi. Buz gibi tokmak dönmeyi 
reddedince tekrar denemeye yelteıımeyerek her iki e liyle kapıya vurmaya ba şladı. 
"Susannah!" diye ba ğırdı. "Ordaysan beni içeri al!" 
Annesinin, masal anlatmak çok ciddi bir i şmiş gibi ciddi bir sesle, öldü ğümde... 
bir sine ğin vızıltısını i şittim, dedi ğini duydu. 
Kapının ardından hiç ses yoktu. Kızıl Kral'ın adaml arının sesleri ise Jake'in 
arkasından hızla yakla şıyordu. 
"Susannah!" diye haykırdı ve yine cevap alamayınca bu kez kapıya sırtını döndü 
(böyle sona erece ğini hep dü şünmemiş miydi, sırtı kilitli bir kapıya dayanmı ş 
halde?) ve her iki eliyle birer Oriza kavradı. Tüyl eri kabaran Oy bacaklarının 
arasında duruyor, burnunun kadifemsi derisi geriler ek di şlerini gözler önüne 
seriyordu. 
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Kule 
Jake kollarını çaprazladı. 
"Gelin o halde, piç kuruları," dedi. "Gilead ve Eld  için. Steven'ın o ğlu Roland 
için. Oy ve benim için." 
Olabildi ğince iyi ölmeye, en azından birini kendisiyle birli kte götürmeye ( şahsi 
tercihi pederin ak şam yemeği olaca ğını söyleyendi) öylesine konsantre olmu ştu ki 
sesin kafasının içinden de ğil, kapının di ğer tarafından geldi ğini önce 
anlayamadı. 
"Jake? Gerçekten sen misin, tatlım?" 
Jake'in gözleri irile şti. Ah lütfen bir numara olmasın, diye dü şündü. E ğer 
öyleyse bir ba şka numaraya kanacak kadar ya şayamayacaktı. 
"Susannah! Geliyorlar! Kapının nasıl..." 
"Evet! Chassit olmalı, beni duyabiliyor musun? Nige l haklıysa hâlâ chass..." 
Jake, ona kelimeyi tekrar söyleme fırsatı vermedi. Artık son hızla yakla şan 
adamları görebiliyordu. Bazıları silahını sallıyor,  şimdiden havaya ate ş 
ediyordu. 
 
"Chassit.1" diye ba ğırdı. "Kule için chassit! Açıl! Açıl seni orospu ço cuğu!" 
Sırtını dayadı ğı, New York'tan Fedic'e açılan kapı hafif bir çıtır tıyla 
aralandı. Yakla şan grubun ba şındaki Flaherty kapının açıldı ğını duydu, 
dağarcı ğındaki en a ğır küfrü savurdu ve silahını tek bir kez ate şledi. Đyi bir 
ni şancıydı ve azımsanmayacak iradesi o tek kur şunu yönlendirdi. Hiç şüphesiz 
Jake'in sol gözünün üzerinden alnına saplanacak, be ynine girerek hayatına son 
verecekti ama kuvvetli, kahverengi bir el tam vakti nde Jake'i yakasından 
kavrayarak hızla geriye çekti. Kur şun, kafasına girmek yerine yanından 
vızıldayarak geçti. 



Oy, arkada şının ismini tiz bir sesle havlayarak onunla gitti - Ake-Ake, Ake-Ake- 
ve kapı arkalarından çarparak kapandı. Flaherty yir mi saniye sonra kapıya vardı 
ve elleri kanayana dek yumrukladı (Lamla, onu engel lemeye çalı şınca taheen'i 
öyle şiddetli itti ki Lamla yere kapaklandı) ama yapabile ceği hiçbir şey yoktu. 
Yumruklamak i şe yaramıyordu. Küfretmek de öyle. Hiçbir şey i şe yaramıyordu. 
Çocuk ve Hantal Billy ellerinden son anda kurtulmu ştu. Roland'm ka-tet'inin özü 
kısa bir süre için daha kırılmadan sa ğlam kaldı. 
  
ALTINCI BÖLÜM TURTLEBACK YOLU'NDA 
 
1 
Bunu görün, yalvarırım ve çok iyi görün çünkü Ameri ka'da hâlâ var olan en güzel 
yerlerden biri. 
Size batı Maine'de, sık bir ormanla kaplı bir sırt boyunca ilerleyen, kuzey ve 
güney ucu üç kilometre arayla 7. Karayolu'na ula şan sade bir toprak yol 
gösterece ğim. Bu sırtın hemen batısında bir kuyumcunun mücevh er yuvası gibi 
derin, ye şil bir gamze var. Onun altında (yuvadaki ta ş) Kezar Gölü bulunmakta. 
Tüm da ğ gölleri gibi tek bir gün içinde görünümü defalarca  de ği şebilir, çünkü 
burada hava muziptir; ona yarı-deli diyebilirsiniz ve tam üstüne basmı ş 
olursunuz. Yerel halk size bir a ğustos sonunda (1948 yılı) ve bir keresinde de 4 
Temmuz gününde (1959) o bölgede ya şanan kar fırtınalarını memnuniyetle 
anlatacaktır. 1971 Ocak ayında gölün buz tutmu ş yüzeyi üzerinden gelen ve karı 
çekerek ortasında şimşeklerin parladı ğı bir tipiye sebep olan kasırgayı anlatmak 
onları daha da mutlu edecektir. Böyle çılgınca hikâ yelere inanmak güç ama bana 
inanmazsanız Gary Barker'ı görmeye gidip tüm bunlar ı kanıtlayacak resimlere 
bakabilirsiniz. 
Bugün, gamzenin altındaki göl ev yapımı günah kadar  kara. Üzerinden süzülerek 
geçen fırtına bulutlarını yansıtmakla kalmıyor, etk ilerini katlıyor. Ara sıra 
bulutlar arasında bir şimşeğin çakmasıyla gümü şi bir çizgi obsidiyan görünümlü 
yüzeyde parlıyor. Gök gürültüleri, batıdan do ğuya iyice şi şmiş gökyüzünde, 
görünmeyen bir yolda ilerlemekte olan dev bir at ar abasının tekerlekleri gibi 
gümbür demekte. Çam, me şe ve hu ş a ğaçlarının tek bir dalı bile kıpırdamıyor ve 
bütün dünya nefesini tutmu ş. Bütün gölgeler kaybolmu ş. Ku şlar sessiz. Yukarıda, 
o gümbürdeyen dev arabalardan biri daha geçiyor ve hemen ardından bir motor sesi 
duyuyoruz. Kısa bir süre sonra John Cullum'ın, Eddi e Dean'in endi şeli bir yüzle 
direksiyonunun gerisinde oturdu ğu tozlu Ford Galaxie'si, farları çökmekte olan 
akşam karanlı ğını yararak beliriyor. 
 
2 
Eddie, Roland'a ne kadar ilerleyeceklerini sormak ü zere a ğzını açtı, ama elbette 
sorusunun cevabını biliyordu. Turtleback Yolu'nun g üney ucu 1 rakamının 
bulundu ğu iri, siyah tabelayla imlenmi şti ve gölden sol tarafa do ğru ayrılan her 
yolda daha büyük bir rakamın bulundu ğu ba şka tabelalar vardı. A ğaçların 
arasından suyu bir anlı ğına da olsa görebiliyorlardı ama tepenin altındaki 
evler, görü ş alanlarının dı şındaydı. Eddie içine çekti ği her nefeste ozon ve ya ğ 
tadı alıyormu ş gibiydi. Diken diken olduklarından emin bir şekilde iki kez 
ensesindeki tüyleri yokladı. De ğillerdi ama bunu bilmek içini saran, karnını 
fazla yüklenmi ş bir akım kesici gibi ısıtan ve oradan yayılan gerg in, ola ğanüstü 
canlılık hissini de ği ştirmiyordu. Fırtına yüzündendi elbette; fırtınanın 
yakla ştı ğını sinir uçlarında hissedenlerdendi. Ama daha önce  hiç bu kadar 
kuvvetli hissetti ği olmamı ştı. 
Sadece fırtına de ğil ve bunu sen de biliyorsun. 
Hayır, elbette de ğildi. Ama tüm o vah şi elektri ğin bir şekilde Susannah ile 
arasında ba ğlantı kurmu ş olabilece ğini dü şünüyordu. Gecelen çok uzak bir radyo 
istasyonunun yayını gibi gidip geliyordu ama Chay-v en'ü Chevin ile 
(Roderick'in Evladı, sen bozulmu ş olan, sen kayıp olan) kar şıla şmalarından beri 
çok daha güçlüydü. Maine'in o kısmının ince ve pek çok dünyaya yakın oldu ğunu, 
bu yüzden güçlendi ğini dü şündü. Ka-tef\cıi tekrar bir bütün olmaya yakındı. Z ira 
Jake artık Susannah'nın yanındaydı ve o an için yet erince güvende gibiydiler; 
takipçileriyle aralarında sa ğlam bir kapı vardı. Ama o ikisinin önünde de bir 
şey vardı... Susannah'nın ya bahsetmek istemedi ği ya da tam olarak ifade 



edemedi ği bir şey. Eddie buna ra ğmen Susannah'nın deh şetini ve o şeyin geri 
dönece ğine dair korkusunu hissedebiliyor, neden korktu ğunu bildi ğini sanıyordu: 
Mia'nın bebe ği. Tam olarak anlayamadı ğı bir şekilde aynı zamanda Susannah'nın da 
bebeğiydi. Eddie silahlı bir kadının bir bebekten neden korkabilece ğini 
bilmiyordu ama Susannah'nın çok iyi bir sebebi olma ksızın korkmayaca ğından 
emindi. 
Üzerinde FENN, 11 yazan bir tabelanın önünden geçti ler, sonra üzerinde ISRAEL, 
12 yazan bir ba şkasını geride bıraktılar. Eddie bir virajı döndükte n hemen sonra 
Galaxie'nin frenlerine asıldı ve araba bir toz bulu tu kaldırarak sertçe durdu, 
BECKHARDT, 13 yazan tabelanın önüne tanıdık bir For d kamyonet park etmi şti. Daha 
da tanıdık bir adam, kamyonetin pas lekeli kasasına  kaygısızca yaslanmı ştı. Bir 
kot pantolon ve ütülü, dü ğmelerini bo ğazına dek ilikledi ği pamuklu, mavi bir 
gömlek giymi şti. Ayrıca ba şında seni faka bastırdım, ahbap dercesine hafifçe 
yana yatırılmı ş bir Boston Red Sox şapkası vardı. Bir pipo içiyor, yükselen mavi 
duman adamın yıpranmı ş ve iyi niyetli yüzünün etrafında nefes kesen fırtı na 
öncesi havasında asılı kalmı ş gibi duruyordu. 
Eddie tüm bunları algıları yükselmi ş sinirleri sayesinde son derece net bir 
şekilde gördü. Yabancı bir yerde eski bir dosta rast lamı ş biri gibi gülümsemekte 
oldu ğunun farkındaydı-Mısır piramitlerinde, eski Tanca p azarında, belki Formosa 
sahili açıklarında bir adada veya 1977 yazında fırt ına toplayan bir ö ğle 
sonrasında Lovell, Turtleback Yolu'nda. Ve Roland d a gülümsüyordu. Ya şlı, uzun 
ve çirkin-gülümsüyordu! Görünü şe bakılırsa mucizelerin ardı arkası kesilmiyordu. 
Arabadan inip John Cullum'a yakla ştılar. Roland yumru ğunu alnına götürerek tek 
dizini hafifçe kırdı. "Selam, John! Seni çok iyi gö rüyorum." "Ben de seni," dedi 
John Cullum. "Gün ı şı ğı gibi berrak." Şapkasının gölgeli ğinin altından, ka ş 
hizasının hemen üzerinden bir selam verdi. Sonra çe nesini Eddie'ye do ğru 
kaldırdı. "Genç adam." 
"Uzun günler ve ho ş geceler," dedi Eddie ve yumru ğuyla ka şına dokundu. Bu 
dünyadan de ğildi, artık de ğildi ve rol yapmak zorunda olmamak büyük rahatlıktı . 
"Güzel bir söz," dedi John. "Sizden önce vardım. Ön ce gelebilece ğimi dü şünmüştüm 
zaten." 
Roland yolun iki tarafındaki a ğaçlara, yola ve kararmakta olan gö ğe baktı. 
"Burası oldu ğunu sanmıyorum?..." Sesinde çok hafif bir soru tını sı vardı. 
"Hayır, varmak istedi ğiniz yer burası de ğil," dedi John çekti ği dumanı 
üfleyerek. "Buraya gelirken varmak istedi ğiniz yerin önünden geçtim ve size şunu 
söyleyeyim; konu şacaksak orası yerine burda yapmamız daha iyi. Oraya  
gitti ğinizde gözünüzü dikip bakmaktan ba şka bir şey yapamayacaksınız. Orası gibi 
bir yeri hiç görmedim." Yüzü bir an için ilk ate ş-böce ğini yakalayıp kavanoza 
koymuş bir çocu ğunki gibi aydınlandı ve Eddie, adamın her sözcü ğü samimiyetle 
söyledi ğini gördü. 
"Neden?" diye sordu. "Orda ne var? Gaipten-gelenler  mi? Yoksa bir kapı mı var?" 
Bu fikir aklına geldi... sonra tüm benli ğini sardı. "Bir kapı, de ğil mi? Ve 
açık!" 
John ba şını iki yana sallayacak oldu, sonra tekrar dü şündü. "Bir kapı olabilir," 
dedi son sözcü ğü yorucu geçen uzun bir günün ardından iç çekiyormu ş gibi 
uzatarak. "Tam olarak bir kapı gibi görünmüyor ama. .. evet. Olabilir. Onca ı şık 
arasında bir yerde belki?" Hesaplıyormu ş gibi göründü. "Evet. Ama sanırım siz 
çocuklar konu şmak istiyorsunuz ve oraya, Cara Laughs'e gidersek k onuşma falan 
olmaz, a ğzınız bir karı ş açık kalakalırsınız." Cullum ba şını geri atarak güldü. 
"Ben de aynı şekilde!" 
"Cara Laughs nedir?" diye sordu Eddie. 
John omuz silkti. "Göl kıyısında mülkü olan insanla rın ço ğu evlerine isim koyar. 
Sanırım satın almak için çok para verdiklerinden ka r şılı ğını olabildi ğince almak 
istiyorlar. Her neyse, Cara şu an bo ş. Washington D.C.'den McCray diye bir 
aileye ait ama satı şa çıkarmı şlar. Şanssızlıklar ya şadılar. Adam felç geçirdi, 
kadm da..." Hayali bir şi şeyi ba şına dikermi ş gibi bir hareket yaptı. 
Eddie ba şını salladı. Kule'yi kovalama i şinde anlamadı ğı pek çok mesele vardı, 
ama bazı şeyleri de daha sormadan biliyordu. Bunlardan biri, dünyanın bu 
bölgesindeki gaipten-gelenler vakalarının merkezini n Turtleback Yolu'ndaki, John 
Cullum'ın Cara Laughs dedi ği ev oldu ğuydu. Oraya vardıklarında eve giden özel 
yolun numarasının 19 olaca ğını da biliyordu. 



Başını kaldırınca fırtına bulutlarının Kezar Gölü'nün üzerinden hızla batıya 
ilerlemekte oldu ğunu gördü. Batıya, White Da ğları'na do ğru -oradan fazla uzakta 
olmayan bir ba şka dünyada isminin Discordia oldu ğundan emindi- I şın'ın Yolu 
üzerinde ilerliyorlardı. Daima I şın'ın Yolu üzerinde. "Ne öneriyorsun, John?" 
diye sordu Roland. 
Cullum ba şıyla BECKHART yazan tabelayı i şaret etti. "Ellili yıllardan beri Dick 
Beckhardt için bakım çalı şmaları yaparım," dedi. "Çok iyi adamdır. Şimdi 
Washington'da, Carter yönetimi ile bir şeyler yapıyor. Anahtarım var. Bence 
oraya gitsek daha iyi olur. Hem kuru, hem de sıcakt ır, yakında kuru ve sıcak bir 
yer bulmak zorla şacak. Siz hikâyenizi anlatırsınız, ben dinlerim -ki  bu i şte çok 
iyiyimdir- sonra hep beraber Cara Va gideriz. Ben.. . şey, ben hiç..." Ba şını iki 
yana salladı, piposunu a ğzından çıkardı ve onlara saf merakla baktı. "Size 
söylüyorum, daha önce hiç öyle bir şey görmedim. Ona nasıl bakaca ğımı bile 
bilemedim." 
"Haydi," dedi Roland. "Sana uyarsa hep beraber seni n arabamobilinle gidelim." 
"Bana uyar," dedi John ve arka koltu ğa oturdu. 
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Dick Beckhardt'ın çam duvarlı, sıcak kulübesi yakla şık bir kilometre a şağıdaydı. 
Oturma odasında bir soba ve yerde el dokuması bir h ah vardı. Batıya bakan duvar 
boydan boya camdı ve Eddie i şlerinin ivedili ğine ra ğmen orada bir dakikalı ğına 
durup dı şarıyı seyretti. Gölün rengi ürkütücü bir abanoz ton una bürünmü ştü... 
bir zombinin gözü gibi, diye dü şündü; niçin öyle dü şündüğüne dair hiçbir fikri 
yoktu. Rüzgârın şiddetinin artması halinde (ki ya ğmur ba şladı ğında artaca ğı 
muhakkaktı) yüzeyde olu şacak beyaz köpüklerin bakmayı nispeten 
kolayla ştıraca ğını dü şündü. Bir şeyin ona bakıyor oldu ğu hissini yok edecekti. 
John Cullum, Dick Beckhardt'ın cilalanmı ş çam masasının ba şına oturdu, şapkasını 
çıkardı ve sa ğ elinde bir süre tuttu. Roland ve Eddie'ye ciddi bi r ifadeyle 
baktı. "Uzun süredir tanı şmayan insanlar için birbirimizi oldukça iyi 
tanıyoruz," dedi. "Sizce de öyle de ğil mi?" 
Başlarını salladılar. Eddie dı şarıda rüzgârın artmasını bekledi ama dünya 
nefesini tutmaya devam ediyordu. Fırtınanın patladı ğında ortalı ğı cehenneme 
çevirece ğine bahse girebilirdi. 
" Đnsanlar orduda da birbirini böyle tanır," dedi John . "Sava şta." Kelimeyi yine 
uzatarak söylemi şti. "Sanırım tehlike büyüyüp risk artınca böyle olu yor." 
 
"Evet," dedi Roland. "Biz 'silahlar yakın ili şkiler kurar,' deriz." "Öyle mi? 
Bana söyleyecekleriniz var, biliyorum ama siz ba şlamadan önce ben bir şey 
söyleyece ğim. Ve söyleyece ğim sizi çok memnun etmezse gidip bir domuzu öperim. " 
"Nedir?" diye sordu Eddie. 
" Şerif Eldon Royster birkaç saat önce Auburn'de dört ki şiyi gözaltına aldı. 
Orman yollarından birinde polis barikatından geçmey e çalı şırken yakalanmı şlar." 
John piposunu a ğzına götürdü, gö ğüs cebinden bir kibrit çıkardı ve ucunu 
başparmağına dayadı. Bir süre için yakmayarak öylece bekledi . "Barikatı gizlice 
aşmaya çalı şmalarının sebebi yanlarında büyük miktarda ate şli silah 
bulunmasıymı ş. Makineli tüfekler, el bombaları ve C-4 denen madd eden varmı ş. 
Đçlerinden biri, ismini sizden duydu ğum bir adam... Jack Andolini'ydi, de ğil 
mi?" Ve elindeki kibriti yaktı. 
Eddie, sai Beckhardt'ın iyi durumdaki Shaker sandal yelerinden birine çöktü ve 
yüzünü tavana kaldırarak kahkahalarla gülmeye ba şladı. Roland gıdıklandı ğında 
hiç kimsenin Eddie Dean gibi gülemeyece ğini dü şündü. En azından Cuthbert 
Allgood'un yolun sonundaki açıklı ğa gitmesinden sonra. "Yakı şıklı Jack Andolini, 
Maine eyaletinde bir kasabanın nezarethanesinde!" d edi Eddie. "Beni şekerle 
kaplayıp kahrolası bir jöleli çörek deyin! Ah ke şke a ğabeyim Henry hayatta olup 
bunu görebilseydi!" Eddie sonra Henry'nin muhtemele n gerçekten hayatta oldu ğunu 
düşündü, en azından Henry'nin bir versiyonu hayatta ol malıydı. Dean karde şlerin 
o dünyada ya şadı ğı varsayılırsa elbette. 
"Evet, insanı ho şnut eden bir dü şünce," dedi John alevi hızla kararan kibritin 
alevini piposunun içine çekerken. Onun da memnun ol duğu belliydi. Öyle 
sırıtıyordu ki piposundaki tütünü yakmakta zorlanıy ordu. 



"Of, aman aman," dedi Eddie gözlerini silerek. "Gün üm aydınlandı. Hatta bütün 
yılım." 
"Sizin için bir şeyim daha var," dedi John. "Ama şimdilik bekleyebilir." Pipo 
sonunda yanmı ştı, arkasına yaslanarak o günün ba şında tanı ştı ğı iki gezgin 
yabancıya baktı. Kalan kendisininkiyle bir şekilde iç içe geçmi ş iki yabancı; 
belki iyi, belki kötü yönde, belki zenginli ğe, belki de yoksullu ğa do ğru. " Şimdi 
sizin hikâyenizi dinlemek ve ne yapmamı istedi ğinizi ö ğrenmek istiyorum." 
"Kaç ya şındasın, John?" diye sordu Roland. 
"Bir çok şeyi hâlâ hakkıyla yapabilecek kadar gencim," diye c evap verdi John 
biraz so ğukça. "Ya sen, dostum? Ömründe kaç kı ş gördün?" 
Roland, ona gülümsedi... mesaj alındı, konuyu de ği ştirebiliriz, diyen bir 
gülümsemeydi. "Eddie ikimiz adına konu şacak," dedi. Buna Bridg-ton'dan dönerken 
karar vermi şlerdi. "Benim hikâyem fazla uzun." 
"Öyle mi dersin," dedi John. 
"Öyle diyorum," dedi Roland. "Eddie, sana kendi hik âyesini vakti elverdi ğince 
anlatsın, sonra ikimiz anlatmamız gerekenleri anlat alım ve sonra, e ğer kabul 
edersen sana Moses Carver adında bir adama götürmen  için bir şey verecek... ve 
ben de ba şka bir şey verece ğim." 
John Cullum bunu bir süre dü şündükten sonra ba şını salladı. Eddie'ye döndü. 
Eddie derin bir soluk aldı. "Bilmen gereken ilk şey, bu adamı ilk kez Nassau, 
Bahamalar'dan New York'taki Kennedy Havaalanı'na gi derken uçu şun ortasında, 
uça ğın içinde gördü ğüm. O zamanlar eroin ba ğımlısıy-dım. A ğabeyim de öyle. 
Kokain kuryeli ği yapıyordum." 
"Peki bunlar ne zaman oluyordu, evlat?" diye sordu John Cullum. "1987 yazında." 
Cullum'ın yüzünde hayret ifadesi gördüler ama inanm azlık yoktu. "Yani gerçekten 
gelecekten geliyorsunuz! Vay be!" Kokulu pipo duman ı arasında öne e ğildi. 
"Evlat," dedi. "Hikâyeni anlat. Ve sakın tek bir ke limesini bile atlama." 
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Eddie'nin hikâyesini anlatması neredeyse bir buçuk saat sürdü... fazla uzatmamak 
için epeyce kelime atlaması gerekmi şti. Bitirdi ğinde a şağıdaki göl üzerine gece 
yeni çökmü ştü. Kasırga ise hâlâ patlamamı ş, ama uzakla şmamıştı da. Dick 
Beckhardt'ın kulübesinin tepesinde gök gürültüleri ara sıra homurdanıyor, bazen 
de üç adamı yerlerinden sıçratacak bir şiddetle aniden çatırdıyordu. Bir şimşek 
doğruca gölün ortasına indi ve 
tüm yüzeyini kısa bir süre için sedefli mor ı şıkla aydınlattı. Bir keresinde 
rüzgâr şiddetlendi ve a ğaçların arasında u ğuldadı. Eddie o sırada artık 
kesinlikle geliyor, diye dü şündü ama fırtına inadını sürdürerek patlamadı. Ama 
bölgeyi terk etmeyerek incecik bir iple asılmı ş, sarkan bir kılıç gibi tehdidini 
sürdürdü ve Eddie'ye Susannah'nın artık sona ermi ş olan uzun, tuhaf hamileli ğini 
hatırlattı. Saat yedi civarı elektrik kesildi. John , Eddie Dean anlatmaya devam 
ederken mutfak dolaplarında mum aradı. Eddie bu ara da Nehir Geçiti'ndeki eski 
insanları, Lud şehrindeki delirmi ş insanları, Calla Bryn Sturgis'teki deh şete 
düşmüş insanları, orada bir kitaptan çıkıp gelmi şe benzeyen eski bir rahiple 
tanı şmalarını anlattı. John geri dönüp masanın üzerine m umlar, krakerler, peynir 
ve bir şi şe Red Zin-ger buzlu çay koydu. Eddie hikâyesini Ste phen King'e 
yaptıkları ziyaretle bitirirken Silah şor'un yazarı hipnotize ederek kısa 
ziyaretlerini unutmasını sa ğlayı şını, arkada şları Susannah'yı kısa süreli ğine 
görmelerini ve Ro-land'ın da dedi ği gibi dünyanın o bölümünde arayabilecek ba şka 
kimseleri olmadı ğı için ona telefon etmelerini anlattı. Eddie susunc a Roland, 
Turt-leback Yolu'na giderken Chayven'li Chevin ile kar şıla şmalarını anlattı. 
Silah şor, Chevin'e gösterdi ği gümü ş haçı masanın üzerine, peynir taba ğının 
yanına koydu ve John ba şparmağının kalın tırna ğıyla ince zincire dokundu. 
Sonra uzun süren bir sessizlik oldu. 
Eddie daha fazla dayanamayaca ğına kani oldu ğunda ya şlı adama hikâyelerinin ne 
kadarına inandı ğını sordu. 
"Hepsine," dedi John tereddütsüzce. "New York'taki gülü korumanız gerekiyor, 
değil mi?" 
"Evet," dedi Roland. 
"Çünkü di ğerleri, şu telepatik dedi ğiniz Kırıcılar tarafından kırılmı şken 
I şınlar'dan birini güvende tutan o." 



Eddie, Cullum'ın bunu o kadar çabuk ve kolayca kavr amasına hayret etnıi şti, ama 
belki şaşırması için bir sebep yoktu. Taze gözler net görür,  derdi Susannah. Ve 
Cullum, Lud'daki grilerin 'temiz kovuk' dediklerind endi. 
"Evet," dedi Roland. "Do ğru diyorsun." 
"Gül bir I şın'ı koruyor. Stephen King ise bir di ğerini. En azından sizin 
fikriniz bu." 
"Yazara göz kulak olunması gerekecek, John -her şey bir yana, çok kötü 
alı şkanlıkları var- ama 1977 dünyasından bir kez ayrıld ık mı geri dönü şümüz 
yok," dedi Eddie. "Bir daha gelip onu kontrol edeme yiz." 
"King di ğer dünyalarda yok mu?" diye sordu John. 
"Olmadı ğından nerdeyse eminiz," dedi Roland. 
"Olsa bile," diye araya girdi Eddie, "di ğer dünyalarda ne yaptı ğının önemi yok. 
Burası Anahtar-Dünya. Bu ve Roland'm geldi ği dünya. Bu dünya ve o ikiz." 
Doğrulaması için Roland'a baktı. Roland ba şını salladı ve John'un ona daha önce 
verdi ği sigaralardan birini yaktı. 
"Stephen King'e göz kulak olabilirim," dedi John. " Bunu yaptı ğımı bilmesine de 
gerek yok. Tabi bu, New York'ta yapmamı istedi ğiniz i şi yapıp dönebilmem halinde 
geçerli. Ne oldu ğuna dair bir fikrim var ama siz yine de söyleyin." Arka 
cebinden üzerinde Küçük Notlar yazan ye şil kapaklı, küçük, yıpranmı ş bir bloknot 
çıkardı. Yarısına kadar baktıktan sonra bo ş bir sayfa buldu, gö ğüs cebinden bir 
kur şun kalem çıkardı, ucunu yaladı (Eddie ürpertisini b astırdı) ve lisenin ilk 
günündeki bir ö ğrenci gibi hevesli bir beklentiyle onlara baktı. 
" Şimdi canlarım," dedi. "John Amca'nıza öykünüzün ger i kalanı anlatın." 
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Bu kez konu şmanın ço ğunu Roland yaptı ve söyleyecekleri Ed-die'den az ol masına 
ra ğmen hepsini bitirmesi yarım saat sürdü zira büyük b ir dikkatle konu şuyor, 
arada sırada bir sözcük konusunda yardım etmesi içi n Eddie'ye dönüyordu. Eddie, 
Gilead'lı Roland'm içinde ya şayan katili ve diplomatı daha önce görmü ştü ama her 
kelimeyi do ğru iletmeye özen gösteren haberciyi ilk kez görüyor du. Dı şarıda 
kasırga patlamaya ya da uzakla şmaya inatla yana şmamayı sürdürüyordu. 
Sonunda Silah şor arkasına yaslandı. Mum ı şı ğının aydınlı ğında yüzü hem çok 
yaşlı, hem de tuhaf bir şekilde güzel görünüyordu. Eddie, ona bakarken ilk k ez 
Rosalita Munoz'un "eklem eceli" dedi ğinden ba şka bir sorunu olabilece ğinden 
şüphelendi. Roland kilo vermi şti ve gözlerinin altındaki koyu halkalar hastalık 
habercisi gibi görünüyordu. Barda ğındaki buzlu çayı bir yudumda bitirdi ve, 
"Sana söylediklerimi anladın mı?" diye sordu. 
"Evet." Kısa ve öz. 
" Đyice anladın mı?" diye üsteledi Roland. "Soru sorma yacak mısın?" "Sanmıyorum." 
"O halde ne yapaca ğını söyle." 
John iri el yazısıyla bloknotun iki sayfasını doldu rmuştu. Bir ilk sayfaya, bir 
di ğerine bakarak yazdıklarını kontrol etti ve ba şını salladı. Sonra homurdanarak 
bloknotu tekrar arka cebine koydu. Ta şralı olabilir ama aptal oldu ğu kesinlikle 
söylenemez, diye dü şündü Eddie. Ve kar şıla şmamız şans eseri de ğildi, ka iyi 
günündeydi. 
"New York'a gidilecek," dedi John. "Aaron Deepneau denen adam bulunacak. 
Arkada şı i şin dı şında tutulacak. Deepneau bo ş arsadaki gülün korunmasının 
dünyanın neredeyse en önemli görevi oldu ğuna ikna edilecek." 
"Nerdeyse kısmını çıkarabilirsin," dedi Eddie. 
John ba şını salladı. Tepesinde kunduz resminin oldu ğu kâ ğıdı alarak büyük 
cüzdanının içine yerle ştirdi. Satı ş sözle şmesini ona vermek, bulunmamı ş kapıdan 
geçerek Do ğu Stoneham'a geldi ğinden beri Eddie De-an'in yapmak zorunda kaldı ğı 
en zor i ş olmu ştu ve neredeyse ya şlı adabın yıpranmı ş cüzdanına girmeden önce 
kâğıdı çekip alacaktı. Calvin To-wer'm neler hissetti ğini artık çok iyi 
anlayabiliyordu. 
"Artık arsaya sahip oldu ğunuz için gül de size ait," dedi John. " 
"Gülün sahibi Tet Şirketi," dedi Eddie. "Ba şkan yardımcısı olmak üzere oldu ğun 
şirket." 
Bu varsayılan yeni unvan John Cullum'ı pek etkilemi ş görünmüyordu. "Deepneau'nun 
gerekli i şlemleri yaparak Tefi yasalla ştırması gerekiyor. Sonra gidip şu Moses 



Carver denen adamı bulaca ğız ve bize katılmasını sa ğlayaca ğız. En zor kısım bu 
olacak gibi görünüyor ama elimizden gelenin en iyis ini yapaca ğız." 
"Teyze'nin haçını boynuna tak," dedi Roland. "Ve sa i Carver ile görü ştü ğünde 
haçı ona göster. Onu ikna etmende sana çok yardımı olabilir. Ama önce üzerine 
üflemelisin. Şöyle." 
Roland, Bridgton'dan dönerlerken Eddie'ye Susannah ve vaftiz babası arasındaki 
herhangi bir sırrı -büyük veya küçük olmasının bir önemi yoktu- bilip 
bilmedi ğini sormu ştu. Eddie bir sır biliyordu ve şimdi o sırrı Susannah'nın Dick 
Beckhardt'ın çam masasının üzerinde duran haçtan ya yılan sesinden duymak onu 
afallattı. 
"Pimsy'yi baharda çiçeklerin dökülü şünü seyredebilece ği elma a ğacının altına 
gömdük," dedi Susannah'nın sesi. "Ve Mose Baba, ban a artık a ğlamamamı söyledi, 
çünkü Tanrı bir evcil hayvan için uzun süre yas tut manın..." 
Sözcükler burada belirsizle şiyor, önce bir mırıltıya dönüyor, sonra tamamen yok  
oluyordu. Ama Eddie kalanını hatırlıyordu, "...bir evcil hayvan için uzun süre 
yas tutmanın günah oldu ğunu dü şünür. Mose Baba, ona Pimsy'nin mezarına ara sıra 
gidebilece ğini ve 'Cennette mutlu ol,' diye fısıldayabilece ğim ama bundan 
kimseye bahsetmemesini, çünkü bazılarının hayvanlar ın cennete gitmesi fikrinden 
hoşlanmadı ğını söylemi ş, Susannah da bu sırrı saklamı ş. Söyledi ği tek ki şi 
bendim." Karanlıkta sırların payla şıldı ğı geceyi hatırlayan Eddie acıyla 
gülümsedi. 
John Cullum haça baktı, sonra irile şmiş gözlerini Roland'a çevirdi. "Nedir bu? 
Bir tür ses kayıt cihazı mı? De ğil, de ğil mi?" 
"Bu bir sigul," dedi Roland sabırla. " Şu Carver denen adam Ed-die'nin 'ta şkafa' 
dedi ği türden biri çıkarsa onu ikna etmen için sana yard ımı olabilir." Silah şor 
hafifçe gülümsedi. Ta şkafa lafı ho şuna gidiyordu. Anlayabildi ği bir sözdü. 
"Boynuna tak." 
Ama Cullum söyleneni yapmadı, en azından hemen yapm adı. Onu tanımalarından beri 
ilk kez -Lavazımatçı'da ate ş altında oldukları süre dahil- gerçekten kararsız 
göründü. "Sihirli mi?" diye sordu. 
Roland, John'a kelimenin o ba ğlamda hiçbir faydalı anlamı olmadı ğını anlatmak 
istercesine sabırsızca omuz silkti ve tekrarladı. " Boynuna tak." 
John Cullum, Talitha Teyze'nin haçı aniden kızıp el ini yakabilecek-mi ş gibi 
tedirgince söyleneni yaptı. Ba şını e ğip boynundaki haça baktı (uzun ta şralı 
yüzünün altında bir anlı ğına çift çene olu ştu) ve sonra yakasından içeri soktu. 
"Vay be," dedi yine hafifçe. 
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Daha önce kendisine hitap edildi ği şekilde konu ştu ğunun farkında olan Eddie 
Dean, "Dersinin kalanını anlat, Do ğu Stoneham'lı John Cullum ve do ğru ol," dedi. 
Cullum o sabah yataktan kalktı ğı sırada dünyanın tanımadı ğı, görmedi ği basit bir 
bekçiydi. Ama o gece yata ğa dünyadaki en önemli şahıs, Dünya'nın gerçek prensi 
olma potansiyeline sahip olarak girecekti. Bu fikir  onu korkutuyorsa bile belli 
etmiyordu. Belki henüz bu gerçe ği sindi-rebilmi ş de ğildi. 
Ama Eddie buna inanmıyordu. Bu, ka'nm yollarına çık ardı ğı adamdı- Hem güvenilir, 
hem cesurdu. Eddie o an Walter'in yerinde olsaydı ( ya da Walter'in bazen kendine 
verdi ği isimle Flagg) büyük ihtimalle titrerdi. 
"Eh," dedi John. " Şirketi kimin yönetti ği umurunuzda de ğil ama Tet'm Holmes'u 
bünyesine almasını istiyorsunuz, çünkü bir süre dah a öyle görünmesi gerekmekle 
beraber artık di ş macunu üretmek veya di ş kaplamakla u ğra şmayacak." "Ve ne..." 
Eddie daha fazla devam etmedi. John kaba elini kald ırıp onu susturmu ştu. Eddie o 
eli bir Texas Instruments hesap makinesi tutarken h ayal etmeye çalı ştı ve 
kolaylıkla yapabildi ğini gördü. Acayipti. "Bana fırsat verirsen anlataca ğım, 
delikanlı." 
Eddie dudaklarının fermuarını çekiyormu ş gibi bir hareket yaparak arkasına 
yaslandı. 
"En önemlisi gülü korumak. Sonra yazan korumak geli yor. Ama bunların yanı sıra 
bu Deepneau ve Carver denen adamlarla dünyanın en g üçlü şirketlerinden birini 
kurmamız gerekiyor. Gayrimenkul i şi yapaca ğız ve... şey..." Yıpranmı ş bloknotu 
çıkarıp sayfaları aceleyle çevirdi. '"Yazılım geli ştiricileri' ile çalı şaca ğız, 
her ne iseler artık. Çünkü gelece ğin teknolojisi onların elinde olacak. Üç 



kelimeyi aklımızda tutmamız gerekiyor." Notlarına d öndü. "Microsoft. Microchips. 
Intel. Ne kadar büyürsek büyüyelim -ve ne kadar çab uk olursa olsun- üç ana 
görevimiz hiçbir zaman de ği şmeyecek: gülü koru, Stephen King'i koru ve her 
fırsatta di ğer iki şirketin tekerine çomak sok. Birinin adı Sombra. Di ğeri..." 
Çok kısa bir duraksama oldu. "Di ğeri de Kuzey Merkez Pozitronik. Dedi ğinize göre 
Sombra daha ziyade emlak i şinde. Pozitronik ise... eh, bilim ve teknolojik 
cihazlar, bu benim için bile gayet açık. Sombra bir  araziye göz koyarsa önce Tet 
almaya çalı şacak. Kuzey Merkez bir patent almaya niyetlenirse T et önce davranıp 
almaya çalı şacak, alamazsa da onlara bırakmamak için elinden ge leni yapacak. 
Belki üçüncü bir şirkete yönlendirecek." Eddie ba şını onaylarcasına sallıyordu. 
Bu sonuncusunu John'a söylememi şti. Ya şlı adam kendisi akıl etmi şti. 
"Biz Üç Di şsiz Silah şor'uz, Kıyametin Ya şlı Osurukları'yız, temiz veya kirli 
yöntemlerle o ikisinin yoluna ta ş koyaca ğız. Pis numaralara kesinlikle izin 
var." John sırıttı. "Harvard Đşletme Fakültesi'ne gitmedim. 
Haaa-vıd diye telaffuz etmi şti. "Ama sanırım bir herifi hayalarından herkes 
kadar iyi tekmeleyebilirim." 
"Güzel," dedi Roland. Aya ğa kalkmaya davrandı. "Sanırım biz artık..." 
Eddie bir elini kaldırarak onu durdurdu. Evet, Susa nnah ve Jake'in yanına gitmek 
için can atıyordu; sevdi ği kadını kollarına alıp öpmek için sabırsızlanıyord u. 
Onu Calla Bryn Sturgis'de, Do ğu Yolu'nda son görüsünün üzerinden yıllar geçmi ş 
gibiydi. Yine de hayatı boyunca itaat edilmeye alı şmış olan ve yabancıların ölüm 
tehlikesini göze alarak i şbirli ğine yana şması son derece do ğalmı ş gibi davranan 
Roland gibi kolayca gidemezdi. Eddie'nin Dick Beekh ardt'm masasının di ğer 
tarafında gördü ğü bir ba şka araç de ğil, keskin zekâlı, çetinceviz... ama 
istedikleri şey için fazla ya şlı bir Amerikalıydı. Ve ya şlı demi şken... 
Kemoterapi Çocu ğu Aaron Deepneau için de aynı durum geçerli de ğil miydi? 
"Arkada şım yola çıkmak istiyor, ben de öyle," dedi Eddie. " Gidilecek 
kilometrelerimiz var." 
 
"Biliyorum. Bir yara izi gibi yüzünde duruyor, evla t." 
Görev ve ka'mn bir göz üzerinde süs veya di ğerinde şekil bozuklu ğu gibi 
görünebilen bir iz bırakması fikri Eddie'yi büyülem i şti. Dı şarıda gök gürledi ve 
bir şimşek çaktı. 
"Ama bunu neden yapıyorsun?" diye sordu Eddie. "Seb ebini bilmem gerek. Yeni 
tanı ştı ğın iki adamın söylediklerini niçin yapıyorsun?" 
John bir süre dü şündü. O an boynunda olan ve 1989'da ölene dek takac ağı, ya şlı 
bir kadının unutulmu ş bir köyde Roland'a verdi ği haça dokundu. Đlerideki 
yıllarda büyük bir karar arifesinde dü şünürken (en önemli karar belki de Tefin 
Kuzey Merkez Pozitronik ile i ş yapmak için giderek artan bir heves gösteren IBM 
ile ba ğlantısını kesmekti) veya gizli bir faaliyet hazırla rken (örne ğin 
ölümünden önceki yıl Yeni Delhi'deki Sombra Şirketi'ne yangın bombası atılması) 
haça hep böyle dokunacaktı. Haç, Moses Carver'a kon uşmuş ama ne kadar üflerse 
üflesin John Cul-lum'ın yanında bir daha asla konu şmamıştı, ama bazen haçı 
tutarak uykuya dalarken dü şünürdü: Bu bir sigul. Bu bir sigul, bir ba şka 
dünyadan gelen bir sigul. 
Sonlara do ğru duydu ğu pi şmanlıklar içinde (birden fazla adamın hayatına mal olan 
kirli hamlelerden ba şka) en büyü ğü, fırtınalı bir ak şamda, Lovell kasabasındaki 
Turtleback Yolu'nda bir anlı ğına gördü ğü di ğer taraftaki dünyayı hiç ziyaret 
edememiş olmasıydı. Roland'ın sigul'u ara sıra rüyalarına g üllerle dolu bir 
tarla ve simsiyah bir kule gönderirdi. Bazen ,1 hiç bir bedene ait olmayan, 
havada süzülerek hiç durmamacasına ufku tarayan kor kunç iki kızıl gözün hayali 
gelirdi ziyaretine. Ara sıra rüyalarında bir adam, borusunu amansızca çalardı. 
Bu rüyalardan yanakları has-1 ret, kayıp ve sevgi g özya şlarıyla ıslanmı ş halde 
uyanırdı. Parmaklan haçıl kavramı ş halde uyanır ve Discordia 'yi reddettim, 
hiçbir şey için pi şman de ğilim, diye dü şünürdü. Kızıl Kral'ın bedensiz gözlerine 
tukurdum ve bundan zevk aldım; kaderimi Silah şor'un ka-tet'( ile Beyaz'a emanet 
ettim bu kararımı asla sorgulamadım. 
Yine de di ğer dünyaya bir kerecik olsun gidebilmi ş olmayı isterdi; 
kapının ötesindeki dünyaya. 



"Doğru olan şeyleri istiyorsunuz," dedi Roland ve Eddie'ye. "Dah a açık ifade 
edemem. Size inanıyorum." Duraksadı. "Size inancım var. Gözlerinizde gördüklerim 
doğru." 
Eddie tatmin oldu ğunu hissetti ve Cullum küçük bir çocuk gibi sırıttı . 
"Ayrıca görünü şe bakılırsa bana kocaman, ola ğanüstü bir makinenin anahtarını 
veriyormu şsunuz gibi görünüyor. Kim o makineyi çalı ştırıp neler yapabildi ğini 
görmek istemez ki?" 
"Korkuyor musun?" diye sordu Roland. 
John Cullum soruyu bir süre dü şündükten sonra ba şım salladı. 
"Evet," dedi. 
Roland ba şını salladı. "Güzel." 
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Kapkara, için için kaynayan gö ğün altında, Cullum'ın arabasıyla Turtleback 
Yolu'na döndüler. En yo ğun sezon olmasına ve Kezar kıyısındaki kulübelerin 
çoğunun dolu olmasına ra ğmen yol boyunca tek bir araca bile rastlamadılar. 
Göldeki tüm tekneler çoktan kıyıya dönmü ştü. 
"Sizin için bir şeyim oldu ğunu söylemi ştim," dedi John ve kamyonetinin çelik bir 
kutunun kabine dayandı ğı kasasına do ğru yürüdü. Rüzgâr esmeye ba şlamı ştı. Ya şlı 
adamın ba şındaki beyaz saçları uçu şturuyordu. Bir şifre girdi, kilidi açtı ve 
çelik kutunun kapa ğını kaldırdı. Đçinden, iki gezginin çok iyi tanıdı ğı iki 
tozlu çanta çıkardı. Biri, çöl tozunun rengine bürü nmüş, boylu boyunca deri 
şeritlerle tutturulmu ş olan di ğerinin yanında neredeyse yepyeni görünüyordu. 
"Çıkınlarımız!" diye ba ğırdı Eddie. O kadar mutluydu -ve şaşkın- ki sesi bir 
çı ğlık gibi çıkmı ştı. "Nasıl oldu da?..." 
John'un yüzünde gelecekte olaca ğı kurnaz i şadamının sinyallerini veren bir 
gülümseme belirdi: yüzeyde ho şnut, altta sinsi. "Ho ş bir sürpriz, de ğil mi? Ben 
de öyle dü şünmüştüm. Bir göz atmak için Chip'in dükkânına geri dönm üştüm -daha 
doğrusu dükkândan geri kalanlara- ve ortalı ğa hâlâ bir karga şa hâkimdi. Đnsanlar 
oraya buraya ko şuşturuyor, cesetlerin üzerlerini örtüyor, sarı şeritlerle olay 
yerini kapatıyor, foto ğraf çekiyordu. Birisi çantalarınızı bir kenara koym uştu. 
Pek yalnız görünüyorlardı. O yüzden ben de..." Tek omzunu silkti. "Onları 
alıverdim." 
"Kiralık kulübelerinde Aaron Deepneau ve Calvin Tow er'i ziyaret etti ğimiz zaman 
zarfında olmalı," dedi Eddie. "Sözde Vermont için e şyalarını toplamak üzere 
evine gitmenden sonra. De ğil mi?" Çantasının yan tarafını ok şuyordu. O pürüzsüz 
yüzeyi çok iyi tanıyordu; çantanın yapıldı ğı geyi ği o vurmu ş, Roland'ın 
bıça ğıyla derisini yüzdükten sonra Susan-nah'nın da yard ımıyla deri şeritlerle 
dikmemi ş miydi? Büyük robot ayı Shardik'in Eddie'nin iç org anlarını az kalsın 
söküp alaca ğı günden kısa Wr süre sonraydı. Sanki önceki yüzyıl da kalmı ş 
gibiydi. 
"Evet," dedi Cullum. Ya şlı adamın gülümsemesi daha da tatlı bir hal alınca 
Eddie'nin son şüpheleri de kayboldu. Bu dünya için do ğru adamı bulmu şlardı. 
Doğruydu ve Gan'a çok çok te şekkürler dedi. 
"Tabancanı ku şan, Eddie," dedi Roland yıpranmı ş sandal a ğacından kabzası olan 
silahı ona uzatarak. 
Benim. Artık benim oldu ğunu söylüyor. Eddie hafif bir ürperti hissetti. 
"Susannah ve Jake'e gidece ğimizi sanıyordum." Ama yine de tabancayı hevesle 
kuşandı. 
Roland ba şını salladı. "Ama önce yapılacak bir i şimiz olaca ğını sanıyorum. 
Callahan'ı öldürüp Jake'i öldürmeye çalı şanlarla." Konu şurken yüz ifadesi 
deği şmemişti ama hem Eddie Dean, hem de John Cullum kanlarını n dondu ğunu 
hissetti. Bir an için Silah şor'a bakabilmek neredeyse imkânsız oldu. 
Böylece -kendileri bilmiyordu ve aslında böylesi bi r merhameti hak etmiyorlardı- 
Flaherty, taheen Lamla ve fca-fef'lerinin ölüm ferm anı imzalanmı ş oldu. 
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Aman Tanrı'm, demek istedi Eddie ama a ğzından hiç ses çıkmadı. 
Cullum'ın kamyonetinin teki yanan geri lambasını ta kip ederek Turtle-back 
Yolu'nda kuzeye do ğru ilerlerken giderek artan parlaklı ğı görmü ştü. Önce zengin 
bir adamın evine giden yolu aydınlatan lambalardan yayıldı ğını, sonra projektör 



olabilece ğini dü şünmüştü. Ama sırtın göle do ğru indi ği sol taraflarındaki 
mavimsi, altın rengi parlaklık giderek artmı ştı. I şı ğın kayna ğına yakla şırlarken 
(Cullum'ın kamyoneti artık neredeyse emekleme hızın da ilerliyordu) Eddie 
yutkundu ve ana bedenden ayrılıp renk de ği ştirerek onlara do ğru uçan parlak 
çemberi i şaret etti: maviden altın rengine, sonra kırmızıya v e ye şile, tekrar 
altın rengine ve maviye. Merkezinde dört kanatlı bi r böce ğe benzer bir şey 
vardı. Cullum'ın kamyonetinin kasasının üzerinden g eçip a ğaçların arasına 
girerken onlara do ğru döndü ve Eddie böce ğin insan yüzüne sahip oldu ğunu gördü. 
"Ne... ulu Tanrı'm, Roland ne..." 
"Taheen," dedi Roland ve daha fazla konu şmadı. Giderek artan parlaklıkta yüzü 
sakin ve yorgun görünüyordu. 
Başka ı şık çemberleri özgür kalıp ana bedenden ayrılarak bi r kuyrukluyıldız 
haşmetiyle yolun üzerinden uçarak geçti. Eddie sinekle r, minik mücevherlerle 
süslü sinekku şları ve kanatlı kurba ğalar gördü. Onla-m ötesinde... 
Cullum'ın kamyonetinin fren lambaları yandı; Eddie şaşkınca bakmaya öylesine 
dalmı ştı ki Roland, onu sertçe uyarmasaydı ya şlı adama arkadan şiddetle 
çarpabilirdi. Eddie el frenini çekmeye veya konta ğı kapamaya tenezzül etmeden 
Galaxie'nin vitesini Park konumuna getirdi. Sonra a rabadan indi ve a ğaçlarla 
kaplı dik yamaçtan a şağı inen yolun karanlık ba şlangıcına do ğru yürüdü. Gözleri 
irile şmiş, a ğzı bir karı ş açılmı ştı. Cullum, genç adamın yanına gitti ve 
birlikte a şağı baktılar. Yolun iki yanında iki tabela vardı: sol dakinde CARA 
LAUGHS, sa ğdakinde ise 19 yazıyordu. 
"Esaslı bir şey, de ğil mi?" diye usulca sordu Cullum. 
Üstüne bastın, diye kar şılık vermek istedi Eddie, ama hâlâ konu şamı-yordu. Tek 
yapabildi ği, nefesini vızıltıyla vermek oldu. 
I şı ğın büyük bölümü yolun do ğusundaki a ğaçların arasından, Cara Laughs'a giden 
yolun sol tarafından geliyordu. Burada a ğaçlar -ço ğunlukla çamlar, ladinler ve 
kı ş sonunda bastıran bir kar fırtınası yüzünden dallan  e ğilmi ş hu ş a ğaçları 
vardı- ayrılarak birbirlerinden uzakla şmıştı ve yüzlerce figür, kırsal bir balo 
salonundaymı ş gibi aralarında a ğırba şlılıkla, çıplak ayakları yaprakların 
arasına gömülerek yürüyordu. Bazılarının Ro-derick' in Evlatları oldu ğu belliydi, 
en az Chayven'li Chevin kadar deforme olmu şlardı. Derileri radyasyon yaralarıyla 
kaplıydı ve neredeyse hiçbirinin saçı yoktu ama içi nde yürümekte oldukları ı şık 
onlara adeta bakılması imkânsız bir güzellik veriyo rdu. Eddie kuca ğında ölü 
görünen bir bebek ta şıyan tek gözlü bir kadın gördü. Kadın, ona hüzün do lu bir 
ifadeyle baktı ve dudakları kıpırdadı ama Eddie hiç bir şey duyamadı. Yumu ğunu 
alnına götürerek dizini kırdı. Sonra gözünün kenarı na dokunarak onu i şaret etti. 
Seni görüyorum, anlamındaydı bu hareket... ya da öy le oldu ğunu umuyordu. Seni 
çok iyi görüyorum. Ölü olan veya uyuyan çocu ğu ta şıyan kadın harekete kar şılık 
verdi ve sonra gözden kayboldu. 
Yukarıda gök şiddetle gürledi ve bir yıldırım, ı şı ğın merkezine do ğru indi. 
Gövdesi yosunla kaplı çok ya şlı bir köknar a ğacı ortadan ikiye ayrıldı ve 
gövdesinin ayrılan parçaları yere yakla ştı. A ğacın içi alev almı ştı. Uçu şan 
kıvılcımlar -ate ş de ğildi, bu de ğildi, daha ziyade gerçeküstü bir ı şıltıydı- 
alçak bulutlara do ğru yükseldi. Eddie o kıvılcımların içinde dans eden  minik 
bedenler gördü ve bir an için solu ğu kesildi. Bir sürü Tinker Bell'i izlemek 
gibiydi ve ardından gözden kayboldular. 
" Şunlara bak," dedi John hürmetkar bir sesle. "Gaipte n-gelenler! 
Tanrı'm,yüzlerce var! Ke şke arkada şım Donnie burda olup görebilseydi." 
Eddie, onun haklı oldu ğunu dü şündü: yüzlerce adam, kadın ve çocuk a şağıdaki 
ağaçların arasında, ı şı ğın içinde yürüyor, kayboluyor, beliriyor, tekrar 
kayboluyordu. Đzlerken ensesine so ğuk bir damla çarptı, sonra ikinci ve üçüncü 
damlalar onu takip etti. Rüzgâr a ğaçların arasından şiddetle esti, periye benzer 
yaratıkları havaya uçurdu ve a ğacın ikiye ayrılmı ş gövdesini dev me şalelere 
çevirdi. 
"Haydi," dedi Roland, Eddie'nin kolunu kavrayarak. "Ya ğmur bastırınca bir mum 
gibi sönecek. O sırada bu tarafta olursak çıkı ş yolumuz kapanmı ş demektir." 
"Nerde..." diye söze ba şladı Eddie, ama o sırada gördü. I şı ğın merkezi yolun 
sonunda, a ğaçların bitip göle do ğru uzanan kayaların ba şladı ğı yerdeydi ve o an 
bakılamayacak kadar parlaktı. Roland, onu o tarafa doğru sü-rüklüyordu. Gaipten-



gelenleri seyretmeye dalmı ş olan John Cullum oldu ğu yerde birkaç saniye daha 
kaldıktan sonra onları izlemeye kalktı. 
"Hayır!" diye ba ğırdı Roland omzu üzerinden. Ya ğmurun şiddeti artmı ştı, bozuk 
para irili ğindeki so ğuk damlalar tenine artan sıklıkta dü şüyordu. "Senin i şin 
burda, John! Ho şça kal!" 
"Güle güle, çocuklar!" diye seslendi John. Durdu ve  el salladı. Bir şimşek 
çakarak yüzünü bir anlı ğına parlak maviye, ardından koyu bir siyaha boyadı.  
"Elveda!" 
"I şı ğın tam merkezine do ğru ko şaca ğız, Eddie," dedi Roland. "Bu eski insanların 
değil, Prim'in kapılarından biri... yani sihirli. Yete rince konsantre olursak 
bizi istedi ğimiz yere götürecek." 
"Nereye..." 
"Vakit yok! Jake neresi oldu ğunu bana dokunu ş yoluyla söyledi! Elimi sıkıca tut 
ve zihnini bo şalt! Ben ikimizi götürebilirim!" 
Eddie, ona bundan kesinlikle emin olup olmadı ğını sormak istedi ama zaman yoktu. 
Roland ko şmaya ba şladı. Eddie, ona katıldı. Tepenin ete ğinden ı şı ğa do ğru 
koştular. Eddie milyonlarca minik a ğız teninin üzerinde nefes alıyormu ş gibi bir 
hisse kapıldı. Çizmeleri yerdeki kuru yaprakları çı tırdatarak eziyordu. Yanan 
ağaç sa ğ tarafındaydı. Pi şen kabu ğunun özsuyunun kokusunu alıyor, cızırtısını 
duyuyordu. Artık ı şı ğın merkezine yakla şmışlardı. Eddie ı şı ğın gerisindeki Kezar 
Gölü'nü bir anlı ğına görebildi, sonra devasa bir gücün onu yakalayıp  ya ğmur 
damlaları arasından mırıldanan, parlak ı şı ğa do ğru çekti ğini hissetti. Bir an 
için bir kapı şekli seçebildi. Sonra Roland'm elini her iki eliyle  sıkıca 
kavrayıp gözlerini kapattı. Yapraklarla kaplı zemin  ayaklarının altında yok oldu 
ve uçmaya ba şladılar. 
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Flaherty kur şunlarla çizilmi ş ama bunun dı şında sapasa ğlam olan, hiçbir şekilde 
geçit vermeyen ama o kahrolası veledin her nasılsa aşabildi ği New York/Fedic 
kapısının önünde duruyordu. Lamla hemen yanında dik iliyor, Flaherty'nin 
hiddetinin azalmasını bekliyordu. Di ğerleri de aynı sa ğduyulu sessizli ği 
muhafaza ediyordu. 
Sonunda Flaherty'nin kapıya indirdi ği yumruklar seyreldi. Son bir sert yumruk 
indirdi ve parmak eklemlerinden kan sıçradı ğını gören Lamla yüzünü buru şturdu. 
"Ne var?" diye sordu yüz ifadesini yakalayan Flaher ty. "Ne? Söyleyecek bir şeyin 
mi var?" 
Flaherty'nin gözlerinin etrafındaki beyaz halkalar ve yanaklarındaki kızıllıklar 
Lamla'yı ilgilendirmiyordu. Koltukaltinda asılı ola n otomatik tabancaya do ğru 
tehditkâr bir tavırla kalkan eli de öyle. "Hayır," dedi. "Yok, sal" 
"Haydi, aklından geçenleri söyle," diye üsteledi Fl aherty. Gülümsemeye çalı şınca 
suratında i ğrenç bir sırıtı ş belirdi; gözlerinde çılgınca bir bakı ş vardı. 
Arkasındaki adamlar usulca geri çekildi. "Di ğerlerinin söyleyecek çok şeyi 
olacak; neden sen ba şlamıyorsun, dostum? Onu elimden kaçırdım! Đlk öten sen ol, 
seni çirkin orospu çocu ğu!" 
Ben öldüm, diye dü şündü Lamla. Kral'a ömrüm boyunca hizmet ettikten so nra günah 
keçisi arayan bir adamın önünde yüz ifademi gizleye medi- ğim için ölece ğim. 
Etrafına bakıp kimsenin tek kelime etmeye niyeti ol madığını görünce, "Flaherty," 
dedi. "Seni bir şekilde gücendirdiysem özür..." 
"Ah, beni gerçekten gücendirdin!" diye ba ğırdı Flaherty. Öfkesi arttıkça Boston 
aksanı belirginle şiyordu. "Bu ba şarısızlı ğın hesabını ak şama verece ğimden eminim 
ama önce sen vere..." 
Đçinde bulundukları koridor ani bir nefes almı ş gibi havada keskin bir u ğultu 
oldu. Flaherty'nin saçları ve Lamla'nın tüyleri uçu ştu. Flaherty'nin emrindeki 
sı ğ adamlar ve vampirler döndü. Aniden içlerinden biri , Albrecht adında bir 
vampir çı ğlık atarak öne atıldı ve böylece Flaherty kot panto lonlarında, 
gömleklerinde ve çizmelerinde hâlâ ya ğmur damlalarının ıslaklı ğı bulunan, yeni 
gelen iki adamı görebildi. Ayaklarının dibinde tozl u çıkınlar, kalçalarından 
sarkan büyük tabancalar vardı. Flaherty sandal a ğacından kabzayı, genç olan 
kılıfından şimşekten de hızlı bir hareketle çekmeden bir an önce g ördü ve 



Albrecht'in niçin kaçtı ğını anladı. Bu tür tabancaları sadece belli insanla r 
ta şırdı. 
Genç olan bir tek el ate ş etti. Albrecht'in sarı saçları görünmez bir el 
tarafından karı ştırılmı şçasına havalandı ve bedeni, giysilerinin içinde 
kaybolurken yere yı ğıldı. 
"Selam olsun, Kral'ın hizmetkârları," dedi ya şlı olan. Sohbet havasında 
konu şmuştu. Flaherty -elleri sümüklü piçin geçmeyi ba şardı ğı kapıyı deli gibi 
yumruklamaktan dolayı kan içindeydi- hâlâ onu algıl ayamıyor gibiydi. Daha önce 
uyarıldıkları Silah şor, Gilead'lı Roland oldu ğu muhakkaktı ama oraya nasıl 
gelmi ş, kör noktalarında nasıl belirivermi şti? Nasıl? 
Roland'ın so ğuk, mavi bakı şları adamların üzerinde dola ştı. "Bu zavallı sürünün 
dinh'i oldu ğunu söyleyen hanginiz? Bir adım öne çıkarak bizi on urlandıracak mı? 
Onurlandırmayacak mı?" Bakı şları teker teker adamlara yöneldi; sol eli 
tabancasının yanından uzakla ştı ve hafif, alayh bir gülümsemenin belirdi ği 
ağzının kenarına do ğru yükseldi. "Yapmayacak mı? Ne kötü. Birer korkak 
oldu ğunuzu görmek beni üzdü. Gücünüz ancak bir rahibi öl dürüp bir çocu ğun pe şine 
düşmeye yetiyor demek. Hepiniz korkaksınız ve babaları nız da..." 
 
Flaherty kanayan sa ğ eliyle sol koltukaltından sarkan tabancasını hafif çe 
kavrayarak bir adım öne çıktı. "Liderleri benim, St even'ın o ğlu Roland." 
"Demek adımı biliyorsun?" 
"Evet! Adını yüzünden, yüzünü a ğzından biliyorum. John Farson'ı şevkle emen 
annenin a ğzıyla aynı, annen onu fı şkırtana dek..." 
Konuşurken bir yandan da silahını çekiyordu; şüphesiz daha önce ba şvurup 
meyvesini aldı ğı bir numaraydı. Hızlı olmasına ve Roland'ın sol el inin i şaret 
parmağı o tabancasını çekerken hâlâ a ğzının kenarına de ğiyor olmasına ra ğmen 
Silah şor onu kolayca alt etti. Đlk kur şun, Jake'i kovalayan grubun liderinin 
dudaklarının arasından girerek di şlerini ve üst çene kemi ğini tuzla buz etti ve 
Flaherty ölümünden önce içine çekti ği son nefesle kemik parçacıklarını 
ci ğerlerine gönderdi. Đkinci kur şun Fla-herty'nin ka şlarının tam ortasına 
gömüldü ve bedeni New York/Fedic kapısına do ğru savrulurken ate şleyemedi ği Glock 
parmaklarının arasından koridorun zeminine dü ştü. 
Di ğerlerinin büyük bölümü bir saniye içinde silahını ç ekti. Albrecht'i 
öldürdükten sonra bo şalan yuvayı dolduran Eddie öndeki altısını öldürdü.  
Tabancası bo şalınca daha önce ö ğretildi ği gibi dinh'inin arkasına geçerek tekrar 
doldurdu. Roland be şini daha hakladıktan sonra sonuncuyu öldüren Eddie' nin 
arkasına geçerek kendi tabancasını doldurdu. 
Sona kalan Lamla ate ş etmeye kalkmayacak kadar kurnazdı. Tüylü parmaklı,  
pürüzsüz avuçlu ellerini havaya kaldırdı. "Teslim o lursam canımı ba ğı şlayacak 
mısın, Silah şor?" 
"Hayır," dedi Roland tabancasını do ğrultarak. "O halde kahrol, chary-ka," dedi 
taheen. Gilead'lı Roland tabancasını ate şledi ve Galee'li Lamla'nın cesedi yere 
yı ğıldı. 
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Flaherty'nin adamları kapının önüne istif edilmi ş odunlar gibi yı ğılmı ştı. 
Yüzüstü kapaklanan Lamla en öndeydi. Biri bile ate ş etme fırsatı bulamamı ştı. 
Duvarları fayansla kaplı koridor, barut dumanının a ğır kokusuyla dolmu ştu. Sonra 
duvardaki yorgun hava temizleyiciler devreye girdi ve silah şorlar duman yüklü 
havanın çekili şini yüzlerinde hissetti. 
Eddie tabancayı doldurdu (artık onun tabancasıydı, öyle söylenmi şti) ve tekrar 
kılıfına koydu. Sonra cesetlere do ğru yürüdü ve kapıya ula şabilmek için dördünü 
kayıtsızca bir kenara çekti. "Susannah! Suze orda m ısın?" 
Aramızda hiç kimse en basit, en gündelik i şi yapmak için yanından kısa bir 
süreli ğine, birkaç dakika için ayrılmı ş da olsa kalbinin sahibiyle, en büyük 
aşkıyla tekrar bir araya gelmeyi rüyaları haricinde g erçekten umar mı? Hayır, 
pek de ğil. Gözümüzün önünden her uzakla ştıklarında kalbimizin derinliklerinde 
onları ölmü ş sayarız. O kadar ço ğu bah şedildikten sonra sevgimizin 
sersemle ştiren varsayımı için ister istemez Şeytan kadar alçalmayı bekleriz. 



Eddie de sesini duyana dek Susannah'nın ona cevap v ermesini beklemiyordu ama 
sevdi ği kadının sesi, bir ba şka dünyadan, ah şap kapının ötesinden geldi. "Eddie? 
Sen misin, tatlım?" 
Eddie'nin daha birkaç saniye önce son derece normal  olan kafası bir anda 
ta şınamayacak kadar a ğırla ştı. Alnını kapıya dayadı. Gözkapakları da sanki 
tonlarca a ğırlıktaydı, gözlerini kapadı. A ğırlı ğın sebebi bir anda kendini 
içinde yüzer buldu ğu gözya şları olmalıydı. Kan gibi sıcak damlaların 
yanaklarından a şağı yuvarlanı şını hissedebiliyordu. Ve Roland'ın sırtına dokunan 
elini. 
"Susannah," dedi Eddie. Gözleri hâlâ kapalıydı. Ell eri kapıya dayanmı ştı. 
"Açabilir misin?" 
Cevap Jake'ten geldi. "Hayır ama siz açabilirsiniz. " 
"Hangi kelimeyle?" diye sordu Roland. Neredeyse ba şkalarının gel-me şini umarak 
(çünkü kanı hareketlenmi şti) bir kapıya, bir arkasına bakıyordu ama koridor 
boştu. "Hangi kelimeyle, Jake?" 
Kısa ama Eddie'ye çok uzunmu ş gibi gelen bir duraksama oldu ve ardından ikisi 
birden konu ştu. "Chassit." 
Eddie kelimeyi söyleyemeyece ğini dü şündü; bo ğazı gözya şlarıyla sıkı şmıştı. 
Roland'ın böyle bir sorunu yoktu. Kapının önüne yı ğılmı ş cesetlerden birkaçını 
daha çekti (suratında hâlâ sabit bir sırıtı ş olan Fla-herty'ninki de dahil) ve 
kelimeyi söyledi. Dünyalar arasındaki kapı bir kez daha açıldı. Eddie kapıyı 
ardına kadar itti ve dördü kar şı kar şıya kaldı. Susannah ve Jake bir dünyada, 
Eddie ve Roland bir di ğerindeydi ve aralarında ya şayan, mika gibi titre şen, 
şeffaf bir zar vardı. Susannah ellerini zarın içinde n uzattı ve elleri her 
nasılsa dayanaksızca havada duran bir su kütlesinin  içinden çıkıyormu şçasına 
uzandı. 
Eddie, Susannah'mn ellerini tuttu ve sevdi ği kadının, onu Fedic'e çekmesine izin 
verdi. 
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Roland di ğer tarafa geçti ğinde Eddie, Susannah'yı çoktan kaldırıp kuca ğına 
almı ştı. Çocuk, Silah şor'a baktı. Đkisi de gülümsemiyordu. Oy, Jake'in 
ayaklarının dibine oturmu ş, ikisine birden gülümsüyordu. 
"Selam olsun, Jake," dedi Roland. 
"Selam olsun, baba." 
"Bana öyle mi diyeceksin?" 
Jake ba şını salladı. "Evet, e ğer izin verirsen." 
"Beni kelimelerle ifade edemeyece ğim kadar memnun eder," dedi Roland. Sonra 
yava şça -alı şık olmadı ğı bir hareketi yapan biri gibi- kollarını açtı. Çoc uk 
Jake ciddi ifadeli gözlerini Roland'ın yüzünden hiç  ayırmadan o öldürücü ellerin 
arasına yürüdü ve bedenine dolanmalarını bekledi. B una dair hiçbir zaman dile 
getiremedi ği hayaller kurmu ştu. 
Bu arada Susannah, Eddie'nin yüzünü öpücüklere bo ğuyordu. "Ja-jje'i nerdeyse 
yakalıyorlardı," diyordu. "Ben kapının bu tarafında  oturuyordum... o kadar 
yorgundum ki içim geçmi ş olmalı. Ben uyanana kadar Jake üç dört kez..." 
Hikâyesinin her bir kelimesini daha sonra sonuna ka dar dinleyecekti. Daha sonra 
konu şmak için fırsatları olacaktı. Ama o an Susannah'mn göğsünü avuçladı -
kalbinin güçlü çarpı şını hissedebilmek için sol gö ğsünü kavramı ştı- ve 
dudaklarıyla dudaklarını örterek onu susturdu. 
Bu arada Jake hiçbir şey söylemiyordu. Yüzünü yana ğı Roland'ın karnına 
yaslayacak şekilde yan tarafa çevirmi şti. Gözleri kapalıydı. Silah- şor'un 
gömle ğindeki ya ğmur, toz ve kanın kokusunu alabiliyordu. Kayıp olan  anne ve 
babasını; ölen arkada şı Benny'yi; çok uzun zaman kaçtı ğı yaratıklarca öldürülen 
pederi dü şündü. Sarıldı ğı adam bir keresinde ona Kule u ğruna ihanet etmi ş, 
düşmesine izin vermi şti ve Jake bunun bir daha tekrarlanmayaca ğını söyleyemezdi. 
Önlerinde daha kilometreler vardı ve zorlu olacakla rına şüphe yoktu. Yine de o 
an mutluydu. Zihni sessiz, yaralı yüre ği huzurluydu. Sarılmak ve aynı şekilde 
kar şılık görmek yeterliydi. 
Gözlerini kapatıp oracıkta durmak ve babam benim iç in döndü, diye dü şünmek 
yeterliydi. 
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Tekrar bir araya gelen dört yolcu (Orta-Dünya'lı Oy  da sayılırsa be ş) Mia'nın 
yata ğının ayakucunda duruyor, Susannah'nın ikim 'inden, yani ikizinden geri 
kalanlara bakıyordu. Cesedi bir nebze tanımlayan iç i bo şalmı ş giysiler olmasa 
muhtemelen hiçbiri bir zamanlar ne oldu ğunu anlayamayacaktı. Mia'nın yarılmı ş 
kafasının üzerindeki saç tutamları bile bir insana aitmi ş gibi görünmüyordu; 
ola ğanüstü büyüklükte bir toz topa ğı oldu ğu sanılabilirdi. 
Roland tutkusu -bebe, bebe, hep bebe- onları nerede yse sonsuza dek parçalayacak 
kadından geriye ne kadar azının kaldı ğını dü şünerek yok olan hatlara baktı. 
Onlar olmasa Kızıl Kral ve son derece zeki olan sa ğ koluna kim kar şı koyacaktı? 
John Cullum, Aaron Deepneau ve Moses Carver. Biri h asta olan üç ya şlı adam. 
Onca şey yaptın, diye dü şündü çözülüp hatları yok olan tozlu yüze "akarak. O nca 
şey yaptın, hiç vicdan azabı çekmeden, bir an bile d uraksamadan daha fazlasını 
da yapardın ve dünyanın sonu gelirdi. Nefretten ziy a-* bir sevgi kurbanı. Sevgi 
daima en yıkıcı silah olmu ştur. 
Eğilerek eski çiçekler ve bayat baharatlar olabilecek  kokuyu içine çekti, sonra 
solu ğunu verdi. Bir kafaya pek benzemeyen şey bir anda bir toz haline dönü şüp 
uçu ştu. 
"Evrene bir kastı yoktu," dedi sesi hâlâ titreyen S usannah. "Herhangi bir 
kadının sahip oldu ğu ayrıcalı ğı istedi; bir çocuk do ğurmayı. Sevece ği ve 
büyütebilece ği birini." 
"Evet," diye onayladı Roland. "Do ğru diyorsun. Sonunu bu kadar karanlık yapan da 
bu." 
"Bazen kötü niyeti olmayan herkes bir kö şeye çekilip ölse ba şımızda daha az bela 
olurdu diye dü şünüyorum," dedi Eddie. 
"O dedi ğin bizim de sonumuz olurdu, Koca Ed," diye belirtti  Jake. Hepsi 
düşünmeye koyuldu ve Eddie iyi niyetle burunlarını sok makla o güne dek kaç 
ki şinin ölümüne sebep olduklarını merak etti. Kötü ola nlar umurunda de ğildi ama 
kurunun yanında ya şın yandı ğı da olmu ştu; Roland'ın kaybetti ği a şkı Susan 
bunlardan sadece biriydi. 
Sonra Roland, Mia'nın cesedinin tozumsu kalıntıları nın yanından ayrılıp ellerini 
kuca ğında kavu şturmu ş halde yakındaki yataklardan birinde oturmakta olan  
Susannah'ya do ğru yürüdü. "Do ğu Yolu'ndaki çarpı şmadan sonra bizden ayrılmanın 
ardından ba şına neler geldi, anlat bize," dedi. "Bilmemiz..." 
"Roland sizi bırakmayı hiç istemedim. Mia yaptı. Ko ntrolü ele geçirdi. Gidecek 
bir yerim olmasaydı -Do ğan- hâkimiyeti tamamen alabilirdi." 
Roland anladı ğını belirtmek için ba şını salladı. "Yine de bu devar-tete'e nasıl 
geldi ğini anlat. Ve Jake, senin hikâyeni de duymak istiyo rum." 
"Devar-tete," dedi Eddie. Bu tabir ona tanıdık gelm i şti. Roland'ın Lovell'da 
acılarına son verdi ği de ği şken Chayven'li Chevin ile mi ilgiliydi? Galiba 
öyleydi. "Nedir?" 
Roland her birinin ba şucunda çelik bo ğumlu hortumlara ba ğlı ba şlıkların 
bulundu ğu yataklarla; Tanrı bilir kaç çocu ğun Calla'dan getirilip üzerlerinde 
deforme edildi ği yataklarla dolu geni ş odayı gösterdi. "Küçük hapishane veya 
i şkence odası anlamına gelir." 
Beyaz saçlı 
"Bana pek de küçük görünmedi," dedi Jake. Kaç yatak  oldu ğunu bilmiyor ama üç yüz 
civan olduklarını tahmin ediyordu. En az üç yüz. 
"Belki i şimiz bitmeden önce daha büyü ğünü de görürüz. Şimdi hikâyeni anlat, 
Susannah. Sen de Jake." 
"Burdan sonra nereye gidiyoruz?" diye sordu Eddie. 
"Belki hikâyeler yol gösterir," dedi Roland. 
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Susannah ve Jake maceralarını anlatırken Roland ve Eddie sessiz bir 
büyülenmi şlikle dinledi. Roland, ona para veren ve otelde oda  tutan Mathiessen 
van Wyck'ten bahsederken ilk kez Susannah'nın sözün ü kesti. Silah şor, Eddie'ye 
çantanın astarının içindeki kaplumba ğayı sordu. 
"Bir kaplumba ğa oldu ğunu bilmiyordum. Bir ta ş olabilece ğini dü şünmüştüm." 
"Bu bölümü tekrar anlatırsan dinlerim," dedi Roland . 
Eddie böylece dikkatle dü şünüp hiçbir ayrıntıyı atlamamaya gayret ederek (çok  
uzun bir zaman öncesinde kalmı ş gibiydi) Peder Callahan ile Geçit Ma ğarası'na 
tırmanmalarını ve içinde Siyah On Üç'ün bulundu ğu hayaleta ğacından kutuyu 
açmalarını anlattı. Siyah On Üç'ün kapıyı açaca ğını dü şünmüşler, öyle de olmu ştu 
ama önce... 
"Kutuyu çantaya koyduk," dedi Eddie. "New York'ta O RTA KASABA KULVARLARĐNDA HEP 
PUAN VAR, Calla Bryn Sturgis'de ise ORTA DÜNYA KULV ARLARĐNDA HEP PUAN VAR yazısı 
olan çanta, hatırladınız, de ğil mi?" Hepsi hatırlıyordu. 
"Ve çantanın astarının içinde bir kabarıklık hisset tim. Callahan'a söyledi ğimde 
bana..." Eddie bir süre dü şündü. '" Şimdi onu incelemenin zamanı de ğil,' dedi. Ya 
da buna benzer bir şey. Ben de onunla aynı fikirdeydim. Zaten elimizde yeterince 
gizem var, diye dü şünmüştüm. Bunu bir ba şka güne bırakmak daha iyiydi. Roland 
Tanrı a şkına o şeyi çantanın •Çine kim koymu ş olabilir?" 
"Ona bakarsan çantayı bo ş arsaya kim bıraktı?" diye sordu Susannah. "Ya da 
anahtarı?" diye araya girdi Jake. "Dutch Hill'deki evin anahtarını o bo ş arsada 
bulmu ştum. Gül müydü? Gül onları bir şekilde... bilemiyorum... yapmı ş olabilir 
mi?" 
Roland bir süre dü şündü. "Tahmin yürütmem gerekseydi," dedi. "O i şaretleri ve 
sigul'lan sai King'in bıraktı ğını söylerdim." 
"Yazar," dedi Eddie. Fikri kafasında tarttıktan son ra yava şça ba şını salladı. 
Lisede ö ğrendi ği bir kavramı hayal meyal hatırlıyordu, makineden ç ıkan tanrı idi 
ismi. Bu kavramı anlatan Latince, süslü bir terim d e vardı ama Eddie 
hatırlayamıyordu. Di ğer çocuklar itaatle not tutarken o muhtemelen sıras ının 
üzerine Mary Lou Kenopensky'nin ismini yazmakla me şguldü. Ama kavram, bir oyun 
yazarının kendini bir kö şeye atabildi ği takdirde Tanrı'yı gökyüzünden çiçek 
desenli bir araba içinde gönderebilece ği ve ba şı belada olan karakterleri 
kurtarabilece ğiyle ilgiliydi. Bu, hiç şüphesiz Tanrı'ya (sahnenin üzerinden inen 
ve özel efektlerle desteklenen göstermelik tanrıya değil, cennete olan Tanrı'ya) 
inanan oyun severleri ho şnut ediyordu zira hak edenlerin gerçekten 
kurtarılabilece ğini görmek inançlarını do ğruluyordu. Böyle fikirlerin modası 
modern ça ğda ku şkusuz geçmi şti ama Eddie popüler romancıların (sai King'in olma  
yolunda göründü ğü türde yazarlar) bu tekni ği muhtemelen hâlâ kullanmakta 
oldu ğunu ama daha iyi gizlediklerini dü şündü. Küçük kaçı ş kapakları 
yaratıyorlardı. Üzerlerinde HAP ĐSTEN KAÇĐP KURTUL, KORSANLARDAN KAÇ 
veya KORKUNÇ KASIRGA YÜZÜNDEN ELEKTRĐK KESĐLDĐ, ĐNFAZ ERTELENDĐ gibi 
şeyler yazan kartlar gönderiyorlardı. Makineden çıka n tanrı (yani aslında 
yazarın kendisi) hikâyesinin, "Ve böylece ka-tet Je richo Tepesi'nde öldü, 
kötüler kazandı, Discordia hüküm sürmeye ba şladı, çok üzgünüm, şansları bir 
dahaki sefer yaver gider umarım (bir dahaki sefer m i, ha ha ha), SON," gibi 
tatmin etmekten çok uzak bir cümleyle sona ermemesi  için sabırla çalı şıp 
karakterlerinin güvenli ğini sa ğlıyordu. 
Küçük güvenlik a ğları, bir anahtar gibi. Oyma kaplumba ğa da onlardan biriydi 
elbette. 
"Onları yazarak bu hikâyeye kattıysa onu gördü ğümüz 1977 yılından cok sonra 
yapmı ş olmalı," dedi Eddie. 
"Evet," diye onayladı Roland. 
"Ve bunları kendisinin uydurdu ğunu sanmıyorum," dedi Eddie. "O uydurmu ş olamaz. 
O sadece... bilmiyorum, sadece bir..." 
" Şarlatan mı?" diye sordu Susannah gülümseyerek. 
"Hayır!" dedi şok olmu ş görünen Jake. "O de ğil. O bir gönderici. Bir uzak-
gönderici." Babasını ve yayın a ğındaki görevini dü şünüyordu. 
"Üstüne bastın," dedi Eddie ve parma ğını çocu ğa uzattı. Bu fikir onu bir 
başkasına yönlendirdi: Stephen King onları hikâyesine ekleyecek kadar uzun süre 
hayatta kalamazsa anahtar ve kaplumba ğa ihtiyaç duydukları zaman orada 
olmayacaktı. Dutch Hill'deki evin içindeki Bekçi Ja ke'i yiyecekti... tabi oraya 



kadar gidebilirse ki çok büyük ihtimalle gidemeyece kti. Dutch Hill'deki 
canavardan kaçabilse bile Dixie Pig'deki Büyükbabal ar -Callahan'ın Birinci Tip 
vampirleri- onu öldürülüp yiyecekti. 
Susannah onlara Mia Plaza-Park Hotel'den Dixie Pig' e do ğru son yolculu ğuna 
başlarken gördü ğü imgelemi anlatmayı dü şündü. Bu imgelemde Oxford, 
Mississippi'de bir hapishane hücresindeydi ve bir y erlerden televizyon sesi 
geliyordu. Chet Huntley, Walter Cronkite, Frank Mc- Gee: haberciler ölülerin 
isimlerini sayıyordu. Bu isimlerden bazılarını (Ba şkan Kennedy ve Diem karde şler 
gibi) tanıyordu. Christa McAuliffe gibi bazı isimle ri ise tanımıyordu. Ama 
duydu ğu isimlerden birinin Stephen King oldu ğundan emindi. Chet Huntley'nin 
partneri (iyi geceler Chet iyi geceler David) 
Stephen King'in evinin yakınlarında yürüyü ş yaparken bir minibüsün Çarpması 
sonucu öldü ğünü söylemi şti. Brinkley'ye göre King elli iki ya şındaydı. 
Susannah bunu onlara söyleseydi pek çok şey farklı olabilirdi ya da olmazdı. 
Duyduklarından bahsetmek için a ğzını açmı ştı ki -tepenin yamacından dü şen parça 
bir ta şa, o ta ş daha büyük bir ta şa, o da bir kayaya Çfrpar ve heyelan ba şlar- 
kapının açıldı ğını ve gürültülü ayak seslerinin yakla ştı ğını duydular. Hepsi 
birden sesin geldi ği yöne döndü. Jake 'Rj. za'sma, di ğerleri tabancalarına 
uzanmı ştı. 
"Rahat olabilirsiniz, çocuklar," diye mırıldandı Su sannah. "Tehlike yok. Onu 
tanıyorum." Ve sonra DNK 45932'e döndü. "Seni bu ka dar çabuk görmeyi 
beklemiyordum. Aslında seni bir daha görece ğimi pek sanmıyordum. Ne haber, Nigel 
ahbap?" 
Böylece söylenebilecek bir şey söylenmemi ş oldu ve '99 yılının bir bahar gününde 
bir Dodge minibüs ile randevusu olan yazarı kurtarm ak için yeryüzüne inebilecek 
deus ex maduna oldu ğu yerde, a şağıda kendi rollerini oynamakta olan ölümlülerin 
üzerindeki yerinde kaldı. 
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Susannah'ya göre robotların en iyi yönlerinden biri  ço ğunun kin tut-mamasıydı. 
Nigel, ona görme fonksiyonunu tekrar düzeltecek hiç  kimse olmadı ğını (aslında 
gerekli teçhizata, disklere ve tamirat rehberlerine  ula şabildi ği takdirde sorunu 
kendisi de giderebilirdi) bu yüzden kuvözün kırık p arçalarını almak için 
kızılötesi bakı şlarını kullanarak oraya geri döndü ğünü söyledi. Gösterdi ği ilgi 
için Susannah'ya te şekkür etti ve kendini arkada şlarına tanıttı. 
"Tanı ştı ğımıza memnun oldum, Nige," dedi Eddie. "Ama biz sen i tutmayalım, tamir 
i şlerine bir an önce ba şlamak istersin sanırım." Ed-die'nin sesi nazikti ve  
tabancasını kılıfına geri koymu ştu ama eli hâlâ kabzasının üzerindeydi. Aslında 
Nigel'ın Calla Bryn Sturgis'teki malum bir haberci robota olan benzerli ği onu 
biraz korkutmu ştu. O robot kin tutuyordu. 
"Hayır, kal," dedi Roland. "Sana yaptıracak i şlerimiz olabilir ama şu an için 
sessiz olmanı tercih ederim. Sana uyarsa kendini ka pat." Uymazsa da... diyordu 
ses tonu. 
"Elbette, sai," dedi Nigel Đngiliz aksanıyla. "Beni Nigel, sana ihtiyacı^ var, 
diyerek tekrar çalı şır konuma getirebilirsiniz." 
"Güzel," dedi Roland. 
Nigel paslanmaz çelikten sıska (ama şüphesiz çok kuvvetli) kollarını gö ğsünde 
kavu şturup hareketsiz kaldı. 
"Kırık camları toplamak için geri dönmü ş," dedi Eddie hafif bir şaşkınlıkla- 
"Belki Tet Şirketi onları satabilir. Amerikalı her ev hanımı ik i şer tane ister; 
biri ev, di ğeri bahçe için." 
"Bilimle ilgimiz ne kadar az olursa o kadar iyi," d edi Susannah karanlık bir 
ifadeyle. New York ve Fedic arasındaki kapının önün de kısa bir süre uyumu ş 
olmasına ra ğmen çok bitkin, nerdeyse tükenmi ş görünüyordu. "Bu dünyayı ne hale 
getirdi ğine baksanıza." 
Roland ba şını Jake'e do ğru salladı ve çocuk, Peder Callahan ile 1999 New 
York'unda ya şadıkları macerayı Oy'u neredeyse ezecek olan taksiy le ba şlayıp 
Dixie Pig'in yemek salonundaki sı ğ adamlara ve vampirlere yaptıkları saldırıyla 
bitirerek anlattı. Siyah On Üç'ü Dünya Ticaret Merk ezi'nin altında bir dolaba 
koymalarını, 2002 Haziranı'na dek orada güvende ola cağını, Susannah'nın şi şenin 



içindeki mesaj gibi Dixie Pig'in önündeki olu ğa bıraktı ğı kaplumba ğayı 
bulmalarını anlatmayı da ihmal etmedi. 
"Çok cesurca," dedi Susannah, Jake'in saçlarını kar ı ştırarak. Sonra Oy'un ba şını 
okşamak için e ğildi. Hantal Billy tilkiye benzer ufak yüzünde bir gülümseme ile 
gözleri yarı kapalı halde boynunu uzatıp ok şanmanın tadını çıkardı. "Hem de çok. 
Teşekkürler derim, sai Jake." "Te şekAke!"dediOy. 
"Kaplumba ğa olmasaydı ikimizi de haklarlardı," dedi Jake. Ses i sakindi ama yüzü 
solmu ştu. "Yine de peder... o..." Gözya şını avucunun alt kısmıyla sildikten 
sonra Roland'a baktı. "Beni göndermek için onun ses ini kullandın. Seni duydum." 
"Evet, mecbur kaldım," dedi Silah şor. "Pederin istedi ği de farklı de ğildi." 
"Vampirler onu ele geçiremedi," dedi Jake. "Peder k anını içip onu kendilerinden 
biri yapmalarına fırsat vermeden Ruger'ımı kullandı . Zaten kendilerinden biri 
yapmaya kalkacaklarını sanmıyordum. Paramparça ed'P  yiyeceklerdi. Çılgına 
dönmüşlerdi." 
Roland ba şıni sallıyordu. 
"Gönderdi ği son şey -sanırım yüksek sesle söyledi ama emin de ğilim- şuydu..." 
Jake bir süre dü şündü. Artık kendini tutmadan a ğlıyordu. '"Dilerim Kule'ni 
bulursun, Roland, içine girer ve en üst katına kada r çıkarsın,' dedi. Sonra..." 
Jake dudaklarını büzerek sesli bir şekilde üfledi. "Gitti. Mum alevi gibi. Ba şka 
hangi dünyalar varsa oraya." 
Sesi kesildi. Bir süre hiçbiri konu şmadı. Sonra Eddie, "Pekâlâ yine bir 
aradayız," dedi. " Şimdi ne yapıyoruz?" 
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Roland yüzünü buru şturarak oturduktan sonra Eddie'ye bakı şlarıyla -kelimelerden 
çok daha açık bir şekilde- neden sabrımı sınıyorsun? dedi. "Pekâlâ," d edi Eddie. 
"Bu sadece bir alı şkanlık. Bana öyle bakma." "Alı şkanlık olan ne Eddie?" 
Eddie ba ğımlı olup Henry ile geçirdi ği o bir yılı son zamanlarda neredeyse hiç 
düşünmemişti ama o an aklına geldi. Bununla birlikte söylemek  istemiyordu, 
utandı ğından de ğildi -artık o safhayı a ştı ğına inanıyordu- asıl sebep 
Silah şor'un Eddie'nin şartları a ğabeyi Henry'ye göre açıklamasına duydu ğu, 
giderek artan sabırsızlı ğı hissetmesiydi. Ve belki de bu adildi. Tamam, Henr y 
Eddie'nin hayatında belirleyici, şekillendiriri bir rol oynamı ştı. Tıpkı Cort'un 
Roland'ın hayatında oynadı ğı rol gibi... ama Silah şor eski ö ğretmeninden her 
zaman söz etmiyordu. "Cevabı bildi ğim halde sorular soru şum," dedi Eddie. "Ve bu 
kez cevap nedir?" 
"Kule'ye gitmeden önce Gök Gürültüsü'ne geri dönüyo ruz. Kırıcı-lar'ı ya 
öldürece ğiz ya da serbest bırakaca ğız. I şınlar'ı güvene almak için hangisi 
gerekiyorsa. Walter'i ya da Flagg'i veya kendine ne  diyorsa onu öldürece ğiz. 
Çünkü o eleba şı, de ğil mi?" 
"Öyleydi," dedi Roland. "Ama şimdi sahneye yeni bir oyuncu çıktı. Robota baktı. 
"Nigel, sana ihtiyacım var." 
Nigel kollarını indirdi ve ba şını kaldırdı. "Nasıl hizmet edebilirim?1 "Bana 
yazabilece ğim bir şey bularak. Var mı?" 
"Çıkarım Salonu'nun di ğer ucundaki Denetleyici Odası'nda tüken-tnezkalemle r, 
kur şunkalemler ve tebe şirler var, sai. En azından son gidi şimde vardı." 
"Çıkarım Salonu," dedi Roland dü şünceli bir ifadeyle yatak sıraları-na bakarak. 
"Bu ismi mi verdiniz?" 
"Evet, sai." Sonra neredeyse çekinerek devam etti. "Kelimelerinizde-lo 
tonlamalar ve dalgalanmalar kızgın oldu ğunuzu belirtiyor. Öyle mi gerçekten?" 
"Buraya yüzlerce, binlerce çocuk getirdiler -hâlâ p ek ço ğunun hasarlı do ğduğu 
dünyadan getirdikleri sa ğlıklı çocuklar- ve akıllarını bo şalttılar. Neden kızgın 
olayım?" 
"Bilmedi ğimden eminim, sai," dedi Nigel. Belki de oraya dönd üğü için pi şmanlık 
duyuyordu. "Ama sizi temin ederim çıkarım i şlemlerinin bir parçası de ğildim. Ben 
bakım dahil olmak üzere yerel hizmetlerden sorumluy um." 
"Bana bir kur şunkalem ve bir parça tebe şir getir." 
"Beni imha etmeyeceksiniz de ğil mi, sai? Son on iki, on dört yıldır çıkarım 
i şlemlerinden Dr. Scowther sorumluydu ve o da öldü. B u hanım, sai onu öldürdü, 
hem de kendi silahıyla." Nigel'ın sesinde kısıtlı k apasitesi gözönüne 
alındı ğında oldukça belirgin sayılabilecek bir sitem vardı . 



Roland az önce söyledi ğini tekrarladı. "Bana bir kur şunkalem ve bir parça 
tebe şir getir. Hemen." 
Nigel söyleneni yapmak üzere uzakla ştı. 
"Yeni oyuncu derken bebe ği kastediyorsun sanırım," dedi Susannah. 
"Elbette. O bah-bo iki babaya sahip." 
Susannah ba şını salladı. Terk edilmi ş Fedic kasabasına (Sayre, Scowther ve 
Kurtlar gibileri dı şında terk edilmi ş) yaptıkları geçi ş ziyareti sırasında 
Mia'nm ona anlattı ğı hikâyeyi dü şünüyordu. Biri beyaz biri zenci, biri hamile 
di ğeri hamile olmayan iki kadın Gin-Puppy Meyhanesi'ni n önünde * sandalyeye 
oturup konu şmuştu. Mia orada Eddie Dean'in karısına pek Ç°k şey... bildiklerinin 
çok daha fazlasını anlatmı ştı. 
Beni orada de ği ştirdiler, demi şti Mia. Muhtemelen Dr. Scowther ve a§ka 
doktorlardan olu şan bir ekibi kastediyordu. Büyücüler de var mıydi? Di ğer tarafa 
geçmi ş Manni gibi insanlar? Belki. Kim bilebilirdi? Çj_ k arım Salonu'nda ölümlü 
kılınmı ştı. Sonra Roland'm spermi içindeyken ba şka bir geli şme olmu ştu. Mia o 
kısmı tam hatırlamıyordu, tek hatırladı ğı kızıl bir karanlıktı. Susannah şimdi 
Kızıl Kral'ın Mia'nın yanına şahsen gelmi ş olabilece ğini, o kocaman örümcek 
gövdesiyle üzerine çıktı ğını ve i ğrenç sperminin bir şekilde Roland'mkiyle 
birle şmiş olabilece ğini dü şünüyordu. Her nasıl olmu şsa, bebek Susannah'nın 
gördü ğü korkunç karı şım haline gelmi şti: bir örümcek-çocuk. Ve şimdi dı şarıda 
bir yerdeydi. Ya da belki oradaydı, konu ştukları sırada onları izliyordu. Nigel, 
Roland'm istedikleriyle geri döndü. 
Evet, diye dü şündü Susannah. Bizi seyrediyor. Ve bizden nefret ed iyor... ama 
nefretinin da ğılımı e şit de ğil. Dan-tete en çok Roland'dan nefret ediyor. Đlk 
babasından. 
Ürperdi. 
"Mordred seni öldürmek istiyor, Roland," dedi. "Gör evi bu. Yaradılı ş sebebi bu. 
Senin, amacının ve Kule'nin sonunu getirmek." 
"Evet," dedi Roland. "Ve babasının yerine hükmetmek . Kızıl Kral çok ya şlı ve bir 
şekilde hapiste oldu ğuna giderek daha çok inanıyorum. Bu do ğruysa artık 
düşmanımız sayılmaz demektir." 
"Discordia'nın di ğer tarafındaki şatosuna gidecek miyiz?" diye sordu Jake. Son 
yarım saat içindeki ilk konu şmasıydı. "Gidece ğiz, de ğil mi?" 
"Galiba evet," dedi Roland. "Eski efsanelerde oraya  Le Casse Roi Russe deniyor. 
Oraya ka-tet olarak gidecek ve içinde ya şayan ne varsa katledece ğiz." 
"Öyle olsun bakalım," dedi Eddie. "Tanrı adına, öyl e olsun." 
"Evet," dedi Roland. "Ama öncelikli i şimiz Kırıcı'lar. Buraya gelmeden hemen 
önce Calla Bryn Sturgis'te hissetti ğimiz I şın Depremi i şlerinin neredeyse sonuna 
geldiklerini gösteriyor. Öyle olmasa bile..." 
"Yaptıklarına bir son vermek bizim i şimiz," dedi Eddie. 
Roland ba şını salladı. Hiç o kadar yorgun görünmemi şti. "Evet," dedi. 
"Öldürece ğiz veya serbest bırakaca ğız. Kalan iki I şın'a zarar vermelerini bir 
şekilde önlemeliyiz. Ve dan-tete'in i şini bitirmeliyiz. Kızıl Kral a ait olan... 
ve bana." 
N gel m epeyce faydası 0,du (ama yaramı sadece R0,a nd ve Wine de ğildi). Oncehkle 
lkl tükenmez, iki kur şunkalem getirdi .biri bir n t kâtibinin eline yakı şacak 
kadar eskiydi) ve biri rui kah n Hsırı alıp bir di ğerini Jake'e uzattı "Si™ 
ı™ı^idiıu teoe- nmı bir tarafa güzelce yaz Jake " a oyıeaiKie- 
^ £ •*«*,, yKdl. Ve omya e6aneyj ^ gcfan taba wr ta  
"Fedic," dedi Roland 1 'i göstererek ve 2'ye do ğru kısa bir çizgi çizdi. "Ve 
burası da altında kapılarla Discordia Şatosu. Duydu ğuma göre ola ğanüstü bir 
geçit merkeziymi ş. Bizi buradan oraya, şatonun altına götürecek bir geçit 
olacak. Şimdi Susannah, Kurtlar'ın nasıl gitti ğini ve ne yaptı ğım bir kez daha 
anlat." Tutama ğı içindeki tebe şiri ona uzattı. 
"Tek-yönlü bir kapı onları şuraya getiriyor," dedi Susannah 2'den Ja-ke'in 
yanına Gök Gürültüsü Đstasyonu yazdı ğı 3'e bir çizgi çizerek. "Bu kapıyı 
gördü ğümüzde mutlaka tanırız diye dü şünüyorum, çünkü atlarıyla birlikte 
geçtikleri için büyük olmalı. Tabi tek sıra halinde  geçmiyorlarsa." "Belki öyle 
yapıyorlardır," dedi Eddie. "Yanılmıyorsam eski ins anların bıraktıklarına çok 
bağlı kalmı şlar." 



"Yanılmıyorsun," dedi Roland. "Devam et, Susannah."  Çömelmi ş ama sa ğ baca ğını 
hafifçe uzatarak oturuyordu. Eddie kalçasındaki san cının ne şiddette oldu ğunu ve 
tekrar kavu ştu ğu çıkınında Rosalita'nın kedi ya ğından kalıp kalmadı ğını merak 
etti. Kaldı ğını sanmıyordu. 
"Kurtlar, Gök Gürültüsü'nden sonra demiryolu boyunc a en azından gölgeden... ya 
da karanlıktan... her ne ise ordan çıkana dek ilerl iyor. Sen ne oldu ğunu biliyor 
musun, Roland?" 
"Hayır ama yakında görece ğiz." Sol eliyle devam etmesini i şaret eden 
sabırsız hareketi yaptı. 
"Nehri a şıp Callalar'a varıyorlar ve çocukları alıyorlar. Sa nırım Gök 
Gürültüsü'ne döndüklerinde atlarını ve çocukları tr ene bindirip Fedic'e o 
şekilde gidiyorlar, çünkü kapı di ğer tarafa açılmıyor." 
"Evet, bence de yaptıkları bu," dedi Roland. "8 ile  i şaretledi ğimiz Devar-toi'yi 
pas geçiyorlar." 
 
Susannah devam etti. "Scowther ve Nazi doktorları b u yataklara ba ğlı ba şlıklarla 
çocuklardan bir şey çıkarıyordu. Kırıcılar'a verdikleri her neyse on u. Sanırım 
ya yediriyorlar ya da zerk ediyorlar. Çocuklar ve b eyin zımbırtısı Gök 
Gürültüsü'nden kapı aracılı ğıyla gönderiliyor. Çocuklar Calla Bryn Sturgis'e 
veya di ğer Callalar'a trenle gönderiliyor, De-var-toi'de is e..." 
"Ak şam yemeği hazır, efendim," dedi Eddie kasvetli bir ifadeyle . Nigel bu 
noktada ne şeyle araya girdi. "Yiyecek bir şey ister miydiniz, sailer?" 
Jake karnının guruldadı ğını fark etti. Pederin ölümünün -ve Dixie pig'de 
gördüklerinin- üzerinden o kadar az bir süre geçmi şken o kadar acıkmak korkunçtu 
ama yine de açtı i şte. "Yemek var mı, Nigel? Gerçekten?" 
"Evet, elbette genç adam," dedi Nigel. "Korkarım sa dece konserve yiyecekler ama 
size iki düzineden fazla çe şit sunabilirim. Đçlerinde ha şlanmı ş fasulye, 
tonbalı ğı, çe şitli çorbalar..." 
"Ben çorba alayım," dedi Roland. "Ama birkaç çe şit getirsen iyi olur." 
"Elbette, sat" 
"Bana bir Elvis Spesiyal ayarlayamazsın, de ğil mi?" dedi Jake özlemle. "Fıstık 
ezmesi, muz ve domuz pastırması." 
"Tanrım, evlat," dedi Eddie. "Bu ı şıkta belli oluyor mu bilmiyorum ama yüzüm 
yeşile dönüyor." 
"Ne yazık ki muz veya domuz pastırması yok," dedi N igel. "Ama fıstık ezmesi ve 
üç çe şit jöle var. Ve elma marmelatı." 
"Elma marmelatı iyi olur," dedi Jake. 
"Devam et, Susannah," dedi Roland, robot yiyecekler i getirmeye gidince. "Aslında 
belki de seni böyle acele ettirmeme gerek yok. Yedi kten sonra hepimizin 
dinlenmesi gerek." Bu fikir onu hiç ho şnut etmi şe benzemiyordu. 
"Anlatacak bir şey kaldı ğını sanmıyorum," dedi Susannah. "Kula ğa karma şık 
geliyor -küçük haritamız ölçeksiz oldu ğundan aynı zamanda karma şık görünüyor- 
ama temel olarak yakla şık her yirmi dört yılda bir tekrarlanan bir döngü: 
Fedic'ten Calla Bryn Sturgis'e, sonra çocuklarla bi rlikte beyinlerini 
boşaltacakları Fedic'e. Sonra çocukları Calla'ya geri gönderiyorlar ve elde 
ettikleri beyin yeme ğini Kırıcılar'ın oldu ğu hapishaneye götürüyorlar." 
"Devar-toi," dedi Jake. 
Susannah ba şını salladı. "Asıl soru, bu döngüyü nasıl kıraca ğımız." 
"Kapıdan geçip Gök Gürültüsü Đstasyonu'na gidece ğiz," dedi Roland. " Đstasyondan 
da Kırıcılar'ı tuttukları yere. Ve orda..." ka-tet' ine teker teker baktı ve 
eliyle tabancasını ate şliyormu ş gibi bir hareket yaptı. 
"Muhafızlar olacaktır," dedi Eddie. "Muhtemelen say ıları çok olacak. Ya sayıca 
ezilirsek?" 
"Bu ilk sefer olmayacak," dedi Roland. 
  
ĐKĐNCĐ BÖLÜM ĐZLEYĐCĐ 
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Nigel neredeyse araba tekerle ği büyüklü ğünde bir tepsiyle geri döndü. Üzerinde 
sandviçler, çorbayla dolu iki termos (dana eti ve t avuk) ve kutu içecekler 



vardı. Coke, Sprite, Nozz-A-La ve Wit Green Wit adı nda bir ba şka içecek. Eddie 
bu sonuncusunu denedi ve tarif edilemeyecek kadar k ötü oldu ğunu belirtti. 
Nigel'ın artık Tanrı bilir kaç yıldır veya kaç asır dır oldu ğu ne şeli, hizmete 
hevesli robot olmadı ğını hepsi de görebiliyordu. Baklava şeklindeki kafası sert 
ve ani hareketlerle bir sa ğa bir sola dönüyordu. Sol tarafa döndü ğünde "Un, 
deux, trois!"n sa ğa döndü ğünde ise "Ein, zwei, drei!"{'"> diye mırıldanıyordu . 
Karnında artık alçak, sabit bir tıkırtı vardı. 
"Neyin var tatlım?" diye sordu Susannah, robot teps iyi aralarında yere 
bırakırken. 
"Oto-te şhis test serileri iki ila altı saat içinde bütünsel  sistem çökü şü 
öngörüyor," dedi Nigel hüzünlü ama sakin bir tavırl a. "Önceden var olan 
Fransızca, "Bir, iki, üç!" Almanca, "Bir, iki, üç!"  ve şimdiye dek karantina 
altında tutulan mantık hataları GDS'ye sızdı." Sonr a ba şını sertçe sa ğa çevirdi. 
"Ein, zwei, drei! Ya özgür ya şa ya öl, i şte sana Greg!" 
"GDS nedir?" diye sordu Jake. 
"Ve Greg kim?" diye ekledi Eddie. 
"GDS Genel Dü şünce sistemidir," dedi Nigel. "Böyle iki sistem var ; makul ve 
mantık dı şı. Bilinçli ve bilinçsiz de diyebilirsiniz. Greg'e gelince, okumakta 
oldu ğum romanda bir karakter olan Greg Stillson olmalı. Hoş bir roman. Stephen 
King'in Ça ğrı adlı kitabı. Onu gündeme niçin getirdi ğimi bilmiyorum." 
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Nigel, Asimov Robotları dedi ği türlerde mantık hatalarına sık rastlandı ğını 
açıkladı. Robot ne kadar zeki olursa mantık hatalar ı o kadar artıyor ve o kadar 
erken ortaya çıkıyordu. Eski insanlar (Nigel onlara  Yaratıcılar diyordu) buna 
önlem olarak sıkı bir karantina sistemi kurmu ştu. Bu sistem hatalara suçiçe ği 
veya kolera muamelesi yapıyordu. (Jake bunun delili ğe kar şı çok iyi bir sistem 
oldu ğunu dü şündü ama psikiyatrlar i şlerinden olacakları için pek ra ğbet etmezdi 
muhtemelen.) Nigel gözlerinin kur şunlarla parçalanmasının yarattı ğı travmanın 
zihinsel korunma sistemlerini bir şekilde zayıflattı ğına ve karantina altındaki 
tüm hataların devrelerine da ğılıp tümdengelimsel ve tümevarımsal mantık yürütme 
kabiliyetini bozarak sol ve sa ğ taraftaki mantık sistemlerine zarar verdi ğine 
inanıyordu. Susannah'ya onu kesinlikle suçlamadı ğını söyledi. Susannah yumru ğunu 
alnına götürerek ona çok çok te şekkür etti. Aslında sevgili DNK 45932'ye tam 
olarak inanmıyordu ama bunun sebebini bilemiyordu. Belki de Calla Bryn 
Sturgis'te tanıdı ğı ve Nigel'a görünü ş olarak çok benzemekle birlikte onun 
aksine kötü niyetli ve kindar olan bir ba şka robotun etkisiydi. Ve bir şey daha 
vardı. 
Küçük gözümle görüyorum, diye dü şündü Susannah. 
"Ellerini uzat, Nigel." 
Robot söyleneni yaptı ğında hepsi çelik parmak eklemlerindeki tüyleri görd ü. 
Ayrıca bir damla da kan vardı. "Bu nedir?" diye sor du Susannah birkaç tüyü 
havaya kaldırarak. 
"Üzgünüm anne, ben..." 
Göremiyordu. Elbette. Nigel kızılötesi görü şe sahipti ama asıl görü ş yetene ği 
Dan'in kızı, On Dokuz ka-tet'inin silah şoru Susannah Dean yüzünden yok olmu ştu. 
"Bunlar tüy. Ve bir de kan görüyorum." 
"Ah, evet," dedi Nigel. "Mutfakta sıçanlar var, ann e. Rastladı ğım zararlı 
mahlukatı yok etmeye programlandım. Ne yazık ki bug ünlerde sayılan iyice arttı; 
dünya ilerliyor." Sonra ba şını sertçe sola çevirdi. "Un-deux-trois! Minnie Mou se 
est la mouse pour moi!"n 
" Şey... Minnie ve Mickey'yi sandviçleri yapmandan önc e mi, sonra mı öldürdün, 
Nigel ahbap?" diye sordu Eddie. 
"Sonra, sai. Sizi temin ederim." 
"Eh, ben yine de pas geçebilirim," dedi Eddie. "Mai ne'de bir sandviç yemi ştim ve 
lanet olası mideme ta ş gibi oturdu." 
"Un, deux, trois, demelisin," dedi Susannah. Sözcük ler daha o söyleyece ğini 
bilmeden a ğzından dökülmü ştü. 
"Pardon?" Eddie, ona sarılmı ş, oturuyordu. Dördünün tekrar bir araya gelmesinden  
beri sadece bir hayal olmadı ğını kendine ispatlamak istercesine ona her fırsatta  
dokunuyordu. 



"Yok bir şey." Daha sonra, Nigel odadan çıktı ğında veya tamamen bozuldu ğunda ona 
içindeki histen bahsedecekti. Nigel ve Andy tipinde ki robotların, gençlik 
yıllarında okudu ğu Isaac Asimov romanlarmdaki robotlar gibi yalan sö yleme 
kabiliyetinin olmadı ğını dü şünüyordu. Andy belki bir şekilde de ği ştirilmi ş ya da 
kendisini de ği ştirebilmi şti, bu sorun E ğildi. Ama konu Nigel olunca bir sorun 
haline geliyordu; hem de çok 
Minnie Mouse fare benim! 
çok büyük bir sorun. Đçinden bir ses, Nigel'ın Andy'nin aksine temel ola- rak iyi 
kalpli oldu ğunu söylüyordu ama evet, mutfaktaki sıçanlar hakkın da ya yalan 
söylemi ş ya da gerçe ği çarpıtmı ştı. Belki ba şka konularda da öyle yapmı ştı. Ein, 
zwei, drei ve un, deux, trois üzerindeki baskıyı az altmanın bir yoluydu. Hiç 
olmazsa bir süreli ğine. 
Mordred olmalı, diye dü şündü etrafına bakarak. Yemek zorunda oldu ğu için bir 
sandviç aldı -onun da Jake gibi midesi kazınıyordu-  ama hiç i ştahı yoktu ve 
boğazından a şağı inen lokmalardan keyif almıyordu. Ni-gel'a bula şmış ve şimdi 
bir yerlerden bizi izliyor. Biliyorum... hissediyor um. 
Ve ne oldu ğunu bilmedi ği, çok uzun süre kutuda kalmı ş etten bir lokma ısırdı. 
Anneler daima bilir. 
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Hiçbiri Çıkarım Salonu'nda (içeride tertemiz çar şaflı üç yüz civan yatak 
olmasına ra ğmen) veya dı şarıdaki terk edilmi ş kasabada uyumayı istemedi bu 
yüzden Nigel onları ara sıra durup ba şını sertçe sallayıp Fransızca ya da 
Almanca üçe kadar sayarak kendi bölümüne götürdü. A rtık hiçbirinin bilmedi ği 
başka dillerde de saymaya ba şlamı ştı. 
Yolları üzerinde bir mutfaktan geçtiler -hepsi pasl anmaz çelikten olan, 
kesintisizce düzenli bir şekilde mırıldanan makinelerle dolu olan mutfak, 
Susannah'nın geçi ş yaparak gitti ği Discordia Şatosu'nun altındaki mutfaktan çok 
farklıydı- ve Nigel'ın onlar için hazırladı ğı yemeklerden arta kalanları ve 
hazırlama faslının hafif da ğınıklı ğını görmelerine ra ğmen ölü ya da diri bir tek 
sıçana bile rastlamadılar. Hiçbiri bu konuda yorum yapmadı. 
Susannah'nın içindeki izleniyormu ş hissi ara ara gelip gitti. 
Kilerin ötesinde Nigel'ın hizmet etmedi ği süre boyunca kaldı ğı üç odalı, küçük, 
tertipli bir daire vardı. Yatak odası yoktu ama otu rma odasının ve izleme 
gereçleriyle dolu kâhya odasının ilerisinde, içinde  bir kolk halojen lamba ve 
meşe çalı şma masasının bulundu ğu kitaplarla dolu . raiı şma Odası vardı. Masanın 
üzerindeki bilgisayarı üreten firma Ku-ev Merkez Po zitronik'ti ki bu hiç 
şaşırtıcı de ğildi. Nigel onlara temiz ve kullanılmamı ş olduklarını garanti 
etti ği battaniyeler ve yastıklar getirdi. 
"Belki ayakta uyuyorsun ama görüyorum ki okurken he rkes gibi oturmayı 
seviyorsun," dedi Eddie. 
"Ah evet gerçekten, bir, iki, üç," dedi Nigel. " Đyi bir kitaptan keyif alırım. 
Programımın bir parçası." 
"Altı saat uyuyup i şe koyulaca ğız," dedi Roland. 
Bu arada Jake kitapları inceliyordu. O kitap sırtla rmdaki isimleri okur, bazen 
içlerinden birini daha iyi incelemek için yerinden çekip alırken Oy her zamanki 
gibi aya ğının dibindeydi. "Görünü şe bakılırsa bütün Dickens kitapları var," 
dedi. "Ayrıca Steinbeck... Thomas Wolfe... pek çok Zane Grey... Max Brand adında 
biri... Elmore Leonard diye bir adam... ve her zama n çok popüler olan Stephen 
King." 
Sayıları otuzu geçen, en azından dördü çok kalın, i ki tanesi ise neredeyse tu ğla 
kadar olan ve iki rafı dolduran kitapların hepsini inceledi. Anla şılan King 
Bridgton'daki günlerinden sonra epey me şgul bir yazar olmu ştu. En yeni roman 
Maça Kızı'ydı ve çok tanıdık bir yılda yayınlanmı ştı: 1999. Görebildikleri 
kadarıyla eksik olanlar sadece onlarla ilgili kitap larıydı. Tabi King'in onlar 
hakkında yazdı ğını varsayıyorlardı. Jake telif sayfalarını kontrol  etti, birkaç 
belirgin bo şluk vardı. Ancak bunun hiçbir anlamı olmayabilirdi zira King çok 
fazla yazmı ştı. 
Susannah, Nigel'a sordu ama robot Stephen King kita pları içinde Gilead'lı Roland 
veya Kara Kule ile ilgili olanına hiç rastlamadı ğını söyledi. Sonra ba şını 
sertçe sola çevirdi ve Fransızca saymaya ba şlayarak bu kez ona kadar ilerledi. 



Nigel çotank çutank sesler çıkararak odadan ayrıldı ktan sonra Eddie, "Yine de," 
dedi. "Burda kullanabilece ğimiz pek çok bilgi oldu ğundan eminim. Roland sence 
Stephen King'in bütün eserlerini paketleyip yanımda  götürebilir miyiz?" 
"Belki," dedi Roland. "Ama yapmayaca ğız. Kafamızı karı ştırabilir ler." 
"Neden öyle diyorsun?" 
Roland ba şını iki yana sallamakla yetindi. Neden öyle dedi ğini bilmiyordu ama 
doğru oldu ğundan emindi. 
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16. Kavis Deney Đstasyonu'nun Sinir-Merkezi Çıkarım Salonu, mutfak v e Nigel'ın 
konutunun bulundu ğu seviyeden dört kat a şağıdaydı. Kontrol Merkezi'ne kapsül 
şeklinde bir giri ş bölümünden geçiliyordu. Giri ş bölümü sadece dı şarıdan, üç 
kimlik bölmesi birbiri ardına kullanılarak açılıyor du. Fedic Dogan'ının bu en 
alt katına yayılan müzik, Komadaki Yaylı Sazlar Dör tlüsü tarafından çalınan 
Beatles ezgilerini andırıyordu. 
Kontrol Merkezi'nin içinde bir düzineden fazla oda vardı ama bizi ilgilendiren, 
televizyon ekranları ve güvenlik cihazlarıyla dolu olan odaydı. Bu cihazlardan 
biri, sneetchlcri ve lazer tabancaları olan bir avc ı-katil robot ordusunu 
kontrol ediyordu. Bir di ğeri, dü şmanca bir ele geçirme olayına kar şı zehirli gaz 
(Blaine'in Lud'daki insanları katletmek için kullan dı ğından) salma mekanizmasını 
kontrol ediyordu. Mordred Deschain'e göre o sırada gerçekle şen buydu. Hem avcı-
katilleri, hem de zehirli gazı serbest bırakmaya ça lı şmış ama makineler komutuna 
tepki vermemi şti. Mordred'in burnu kanıyordu, alnında giderek gen i şleyen bir 
morluk vardı ve duda ğı şi şmişti çünkü oturmakta oldu ğu sandalyeden dü şmüştü. 
Yerde yuvarlanırken attı ğı bebek çı ğlıkları içindeki korkunç öfkeyi ifade 
etmekte yetersiz kalıyordu. 
Onları en az be ş ayrı ekranda görebilmek ve bırak öldürmeyi, hiçbir inin canını 
bile yakamamak! Çileden çıktı ğına şaşmamalıydı! De ği şimi' nin sinyalini veren 
canlı karanlı ğın üzerine yakla ştı ğını hissedince de ği Ş' memek için kendini sakin 
olmaya zorladı. Đnsan formundan örümcek formuna geçi şin (ve sonra tekrar insan 
şekline dönmenin) şok edici miktarlarda enerji tüketti ğini ke şfetmi şti. Bu 
gerçek daha sonra pek önemli olmayabilirdi ama yanm ı ş bir orman parçasındaki arı 
gibi açlıktan ölme tehlikesiyle kar şı kar şıya olmadı ğı sürece dikkatli 
olmalıydı. 
Size gösterece ğim şey şimdiye kadar şahit olduklarımızdan çok daha garip ve sizi 
uyarmalıyım, ilk tepkiniz gülmek olacak. Sorun de ğil. Đsterseniz gülün. Sadece 
gözlerinizi görece ğiniz şeyden ayırmayın çünkü kar şınızda size hayalinizde bile 
zarar verebilecek bir yaratık var. Unutmayın ki her  ikisi de katil olan iki 
babası var. 
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Mia'nın bebesi, do ğumunun üzerinden sadece birkaç saat geçmi ş olmasına ra ğmen on 
kiloya ula şmıştı ve altı aylık sa ğlıklı bir bebek gibi görünüyordu. Mordred'in 
üzerinde Nigel'ın çocu ğa Do ğan vah şi ya şamından ilk ö ğününü getirdi ği sırada 
üzerine sardı ğı havludan, uydurma bir çocuk bezi vardı. Bebe ğin bir çocuk bezine 
ihtiyacı vardı zira henüz altını tutamıyordu. Bu fo nksiyonlar üzerinde yakında 
kontrol sahibi olaca ğını biliyordu -bu hızla büyümeye devam ederse gün s ona 
ermeden bile olabilirdi- ama istedi ği kadar çabuk gerçekle şmeyecekti. Bir süre 
için o aptal bebek bedenine hapsolmu ştu. 
Bu şekilde kapana kısılmak i ğrençti. Sandalyeden dü şüp a ğlayarak morarmı ş 
kollarını ve bacaklarını sallamaktan ba şka bir şey yapamamak çekilir şey 
değildi! DNK 45932 gelip onu yerden kaldıracaktı, Kral 'm o ğlunun emirlerine 
yüksek bir pencereden atılan kur şun a ğırlı ğın yerçekimi kar şısında çaresiz 
kalı şı gibi kar şı koyamıyordu ama Mordred, onu ça ğırmaya cesaret edemedi. 
Kahverengi derili kaltak Nigel'da bir sorun oldu ğundan şüphelenmeye ba şlamı ştı 
bile. Kara fahi şenin hisleri çok kuvvetli, Mordred ise çok hassas b ir 
durumdaydı. 16. Kavis Đstasyonu'ndaki her makineyi kontrol edebiliyordu, 
makinelere hükmetmek yeteneklerinden sadece biriydi  ama kapısında KONTROL 
MERKEZĐ yazan odanın zemininde yatarken (çok eskiden, düny a ilerlemeden önce 
oraya "Ba ş" diyorlardı) hükmedilecek ne kadar az makine kaldı ğını fark etti. 



Babasının Kule'yj yıkıp her şeye tekrar ba şlamak istemesine şaşmamalıydı! Bu 
dünya bozulmu ştu. 
Daha önce üzerinde insan şekline döndü ğü sandalyeye tekrar çıka-bilmek için 
örümcek formunu alması gerekmi şti... ama de ği şim tamam-landı ğında midesi 
gurulduyordu ve a ğzı açlık yüzünden ek şimi şti. Enerjiyi tüketenin sadece de ği şim 
olmadı ğından şüpheleniyordu; örümcek, gerçek şekline daha yakındı ve örümcek 
iken metabolizması daha hızlı, daha yo ğun çalı şıyordu. Bunun yanı sıra 
düşünceleri de de ği şiyordu ve örümcek zihniyeti daha çekiciydi zira ins an 
düşünceleri ço ğunlukla naho ş olan duygularla bulanıyordu (duygularını kontrol 
edemedi ğini fark etmi şti, ama zamanla kontrolü ele geçirebilece ğini 
düşünüyordu). Örümcekken dü şünceleri gerçekten dü şünceler de ğildi, en azından 
insanların bildi ği anlamda de ğildi; derinlerdeki ıslak bir zeminden yükselen 
karanlık haykırı şlara benziyorlardı. Đçerikleri genellikle 
(YE) 
ve 
(DOLAŞ) 
ve 
(YAĞMALA) 
ve 
(ÖLDÜR) 
idi. 
Bunları gerçekle ştirmenin çekici yolları dan-tete'in geli şmemiş bilincinde, 
dünyanın en iç karartıcı havasında oradan oraya sür atle, pervasızca giden 
kocaman ı şıkları olan makineler gibi dola şıyordu. Bu şekilde dü şünmek -insan 
yarısını devre dı şı bırakmak- son derece çekiciydi ama neredeyse hiç 
savunmasının olmadı ğı o sırada bunu yapmak sonunu getirebilirdi. 
Ve neredeyse getirmi şti. Sa ğ kolunu kaldırıp -çıplak, pembe, pürüzsüz- sa ğ 
kalçasına baktı. Kahverengi kalta ğın onu vurdu ğu yer orasıydı. Mordred o 
zamandan beri hatırı sayılır derecede büyümü ş, boyu ve a ğırlı ğı ikiye katlanmı ş 
olmasına ra ğmen yara kapanmamı ştı. Açık yaradan lean ve pis kokulu, koyu sarı 
bir sıvı sızıyordu. Đnsan bedenindeki bu yaranın hiçbir zaman iyile şmeyeceğini 
düşündü. Di ğer bedeninde kalta ğın kur şunuyla kopan baca ğının yerine yenisinin 
asla çıkmayaca ğı gibi. Ve tam o sırada sendelemeseydi -ka: evet, b undan hiç 
şüphesi yoktu- kur şun baca ğı yerine ba şına isabet edecek ve oyun o an sona 
erecekti çünkü... 
Sert, çıtırtılı bir vızıltı oldu. Ana giri şin di ğer tarafını gösteren monitöre 
döndü ve hizmetçi robotun elinde bir çuvalla durmak ta oldu ğunu gördü. Çuvalın 
içinde bir şey kıpırdıyordu ve monitör sırasının önünde oturmak ta olan siyah 
saçlı, altı idareten ba ğlanmı ş bebe ğin salyaları anında akmaya ba şladı. Tombul 
ellerinden birini uzatıp bir dizi dü ğmeye bastı. Güvenlik odasının kavisli dı ş 
kapısı kayarak açıldı ve Nigel hava geçirmez kabin olarak tasarlanmı ş giri ş 
bölümüne adımını attı. Mordred hemen iç kapıyı açan  şifre olan 2-5-4-1-3-1-2-1'i 
tu şlamak üzere dü ğmelere uzandı ama hareket kontrolüne hâlâ hâkim de ğildi. Bir 
başka sert vızıltı oldu ve onu sinir eden kadın sesi ( sinir ediyordu çünkü 
kahverengi fahi şenin sesine çok benziyordu) duyuldu: "BU KAPI ĐÇĐN YANLI Ş 
GÜVENLĐK KODU GĐRDĐNĐZ. ON SAN ĐYE ĐÇĐNDE BĐR KEZ DAHA DENEYEBĐLĐRSĐNĐZ. ON... 
DOKUZ..." 
Mordred konu şabilseydi def ol, derdi ama konu şma yetisine henüz sahip de ğildi. 
Tek yapabildi ği, duyabilse Mia'nın gö ğsünü gururla kabartıp kadını mest edecek 
anla şılmaz bebek sesleri çıkarmaktı. Dü ğmelerle u ğra şmayı bıraktı; o çuvaldaki 
şeyi çok istiyordu. Sıçanlar (sıçan olduklarını vars ayıyordu) bu kez canlıydı. 
Canlı. Kanları hâlâ damarlarında akıyordu. 
Mordred gözlerini kapatıp konsantre oldu. Susannah' nın ilk de ği şicinin hemen 
öncesinde gördü ğü kırmızı ı şık derisinin altından, ba şından topu ğuna dek bir kez 
daha ilerledi. Bebe ğin yarasının oldu ğu bölgeden geçerken kan ve sarı irinin 
sızması bir anlı ğına şiddetlendi ve Mordred öfkeyle kısa bir çı ğlık attı. Eli 
kalçasına uzandı ve kendini rahatlatmak için yaptı ğı dü şüncesizce hareket, tüm 
karnına kan bula şmasına neden oldu. Bir an için siyahlı ğın yükselip pembe etin 
yerini alması hissi kendini gösterdi. Ancak bu kez deği şim gerçekle şmedi. Bebek 
soluk solu ğa sandalyede arkasına yaslandı. Minik penisinden sı zan idrar damlası 
bacaklarının arasındaki havluyu ıslattı. Bebe ğin bir köpek gibi solur halde 



kaykı-larak oturmakta oldu ğu sandalyenin önündeki kontrol panelinin altından 
boğuk bir ses duyuldu. 
Odanın di ğer ucundaki, üzerinde ANA G ĐRĐŞ yazan kapı kayarak açıldı. Nigel sert 
adımlarla içeri girdi. Paslanmaz çelikten kafasını artık hiç durmadan sa ğa sola 
çeviriyor, belki bir düzine farklı dilde sayı sayıy ordu. 
"Efendim, artık gerçekten devam edemeye..." Mordred  bir bebe ğin ne şeli agu-gugu 
seslerini çıkararak kollarını çuvala do ğru uzattı. Gönderdi ği zihinsel mesaj 
soğuk ve netti: Kes sesini. Bana ihtiyacım olanı ver. 
Nigel çuvalı bebe ğin kuca ğına bıraktı. Çuvalın içinden neredeyse insan sesine  
benzeyen bir çı ğlık yükseldi ve Mordred kıpırtıların kayna ğının tek bir yaratık 
oldu ğunu anladı. Bir sıçan de ğildi o halde! Daha iri bir şey! Daha iri ve daha 
kanlı! 
Çuvalı açıp içine e ğildi. Altın halkalı bir çift göz ona yalvarırcasına  baktı. 
Mordred bir an için yaratı ğın geceleri uçan, adını bilmedi ği huu-huu ku şu 
oldu ğunu sandı ama sonra hayvanın kürkünü gördü. Or-ta-D ünya'nın pek çok 
bölgesinde Hantal Billy olarak bilinen bir throcken  idi ve sütten daha yeni 
kesilmi ş gibi görünüyordu. 
Sakin ol, sakin ol, diye dü şündü hayvana a ğzı sulanırken. Aynı gemideyiz, küçük 
dostum... ikimiz de bu acımasız dünyada annesiz kal mışız. Kıpırdama da seni 
rahatlatayım. 
Böyle genç ve basit bir yaratıkla u ğra şmak makinelerle u ğra şmaktan pek de farklı 
değildi. Mordred hayvanın zihnine girdi ve zayıf irade sinin kontrol merkezini 
buldu. Dü şünceden yapılmı ş bir elle uzanıp merkezi kavradı. Yaratı ğın çekingen, 
umutlu dü şüncelerini bir anlı ğına duydu 
(canımı yakma, lütfen canımı yakma; lütfen canımı b ağı şla; ya şayıp biraz 
oynamak, e ğlenmek istiyorum; lütfen canımı yakma, canımı yakma , lütfen beni 
öldürme) 
ve cevap verdi: 
Her şey yolunda, korkma dostum, her şey yolunda. 
Çuvaldaki Hantal Billy (Nigel, otomatik bir kapının  kapanmasıyla annesinden ve 
karde şlerinden ayrı kalmı ş yavruyu garajda bulmu ştu) rahatladı. Tam olarak 
inanmıyor ama inanmayı umuyordu. 
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Nigel'ın konutunda ı şıkların şiddeti azaltılmı ştı. Oy inlemeye ba şlayınca Jake 
hemen uyandı. Di ğerleri o an için uyumaya devam etti. Ne oldu, Oy? 
Hantal Billy cevap vermeyerek inlemeye devam etti. Altın halkalı gözleri, 
korkunç bir şey görüyormu şçasına odanın lo ş kö şesine do ğru bakmaya devam 
ediyordu. Jake sabahın ilk saatlerinde korkunç bir kâbustan uyanıp aynı şekilde 
yatak odasının kö şesine baktı ğını hatırladı. Frankenstein veya Dracula veya 
(Tyrannasorbet Wrecks) 
ya da Tanrı bilir hangi öcüyü gördü ğü kâbuslardan. Oy'un da kâbus görüyor 
olabilece ğini dü şünerek zihnine dokunmaya çalı ştı. Önce hiçbir §ey göremedi, 
ardından bulanık bir görüntü belirdi. 
(gözler karanlı ğın içinden bakan gözler) 
Hantal Billy'yi bir çuvalın içinde görüyordu. 
Arkada şına sarılarak, " Şşş," diye fısıldadı Oy'un kula ğına. "Di ğerleri-111 
uyandırma sakın, uykuya ihtiyaçları var." 
"Var," dedi Oy alçak sesle. 
"Kötü bir rüya gördün, o kadar," diye fısıldadı Jak e. "Bazen benim de gördü ğüm 
olur. Gerçek de ğiller. Kimse seni bir çuvala sokmadı. Uyu haydi." 
"Yu." Oy ba şını patilerinin üzerine koydu. "Oy siz ol." 
Evet, diye dü şündü Jake. Oy sessiz ol. 
Hâlâ endi şeli görünen altın halkalı gözler bir süre daha açık  kaldı. Sonra 
Jake'e göz kırptı ve tekrar uykuya daldı. Yalanlard a bir yerde, kendi cinsinden 
bir ba şkası öldü... ama ölüm bu dünyanın i şiydi; çetin bir dünyaydı ve daima 
öyle olagelmi şti. 
Oy rüyasında Jake ile kocaman, turuncu Çerçi Ay'ın altında oldu ğunu gördü. 
Uyumakta olan Jake dokunu ş aracılı ğıyla bu rüyayı aldı ve Ya şlı Ucuz Gezgin 
Adamın Ayı'nı birlikte görmeye devam ettiler. 
Kim öldü, Oy? diye sordu Jake, göz kırpan bilmi ş Çerçi'nin altında. 



Oy, dedi arkada şı. Delah. Çok. 
Oy, Ya şlı Ucuz Gezgin Adam'ın turuncu ı şı ğı altında sessiz kaldı. Rüyanın içinde 
bir ba şka rüya bulup Jake dostuyla birlikte oraya da gitti . Bu rüya daha iyiydi. 
Đkisi parlak gün ı şı ğı altında oynuyordu. Yanlarına ba şka bir Hantal Billy 
geldi; üzgün görünüyordu. Onlarla konu şmaya çalı ştı ama söylediklerini ne Jake, 
ne de Oy anlayabildi, çünkü Đngilizce konu şuyordu. 
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Mordred, Hantal Billy'yi kaldırabilecek kadar güçlü  de ğildi ve Nigel ya yardım 
edemiyor ya da etmek istemiyordu. Robot Kontrol Mer ke-zi'nin giri ş kapısının 
önünde duruyor, ba şını sertçe iki yana sallıyor, sayı sayıyor ve gider ek daha da 
artan metalik gürültüler çıkarıyordu. Paslanmaz çel ikten bedeninin içinden yanık 
kokusu yayılmaya ba şlamı ştı. 
Mordred çuvalı ba ş a şağı çevirmeyi ba şardı ve yakla şık altı aylık olan Hantal 
Billy kuca ğına dü ştü. Gözleri yarı açıktı, ama bakı şları sabit ve donuktu. 
Mordred ba şını geri attı ve ka şlarını çatarak konsantre oldu. Kızıl ı şık bedeni 
boyunca ilerledi ve saçları dikilir gibi oldu. Ama daha ba şlamamadan ba ğlı 
oldukları bebek bedeni yok oldu. Yerini örümcek ald ı. yedi baca ğından dördüyle 
Hantal Billy'yi kavradı ve hayvanı aç a ğzına yakla ştırdı. Yirmi saniyede Hantal 
Billy'yi emerek tamamen kuruttu. Sonra hayvanın yum uşak karnını yardı, cesedini 
havaya kaldırdı ve dökülen iç organlarını i ştahla yedi: enerji veren lezzetli et 
topakları. Memnuniyet dolu sesler çıkararak hayvanı n içindeki tüm yumu şak dokuyu 
yedi, omurgasını kırıp ili ğini emdi. Enerjinin büyük bölümü kandaydı -
Büyükbabaların da çok iyi bildi ği gibi enerji daima kanda olurdu- ama ette de 
kuvvet vardı. Bir insan bebek olarak (Roland, Gilea d'da söylenen eski sevgi 
terimini kullanmı ş, bah-bo demi şti) et ve kanla beslenemezdi. Muhtemelen bo ğulur 
kalırdı. Ama bir örümcek iken... 
Đşini bitirdi ve Hantal Billy'den geri kalanları, dah a önce sıçanlara yaptı ğı 
gibi yere attı. Sadık hizmetkâr Nigel onları yerden  alıp atmı ştı. Bu seferkini 
atmayacaktı. Mordred defalarca Nigel, sana ihtiyacı m var! diye zihinsel mesaj 
göndermi şti ama robot sessizce ayakta duruyordu. Etrafa yayd ı ğı yanık plastik 
kokusu tavandaki havalandırma pervanelerini hareket e geçirecek kadar 
şiddetlenmi şti. DNK 45932, gözsüz suratı sola dönük halde ayakt a duruyordu. 
Sanki önemli bir soru sormak üzereyken ölmü ştü. Hayatın anlamı nedir? diye 
soracaktı belki. Ya da Bayan Murphy'nin balıklı seb ze çorbasının içine bu 
çorapları kim koydu? Sonuç olarak, artık sıçan veya  Hantal Billy yakalama 
günleri sona ermi şti. 
Mordred o an için enerji doluydu -yeme ği taze ve muhte şemdi- ama fazla uzun 
sürmeyecekti. Örümcek bedeninde kalırsa gücü daha d a çabuk tükenecekti. Bununla 
birlikte bebek bedenine geri dönerse oturmakta oldu ğu sandalyeden bile 
inemeyecek veya de ği şti ği sırada üzerinden kayıp dü şen çocuk bezini tekrar 
bağlayamayacaktı. Ama bebek bedenine dönmeye mecburdu zira örümcekken do ğru 
düzgün dü şünemiyordu. Tümdengelim mantı ğı ise acı bir şaka gibiydi. 
Örümceğin sırtındaki beyaz çıkıntı insan gözlerini kapadı ve kara bedeni bir 
anlı ğına kıpkızıl ı şıldadı. Bacakları bedenine do ğru bükülüp yok oldu. Altındaki 
bedenin rengi açılıp insan şekline bürünürken sırtındaki beyaz çıkıntı irile şip 
bir bebek kafasına dönü ştü ve yüzünün ayrıntıları belirginle şti; çocu ğun mavi 
gözleri -silah şor gözleri- parladı. Hantal Billy'nin kanı ve eti s ayesinde hâlâ 
enerji doluydu, de ği şim hızla sonlanır-ken içindeki gücü hissedebiliyord u ama 
moral bozacak kadar büyük bir miktarı (bir bardak b iranın üzerindeki köpük gibi) 
daha şimdiden tükenmi şti. Ve bunun tek sebebi şekil de ği ştirmesi de ğildi. Çok 
büyük bir hızla büyüyordu. Bu kadar süratli büyümek  sık aralıklarla beslenmeyi 
gerektiriyordu ama 16. Kavis Deney Đstasyonu'nda beslenecek neredeyse hiçbir şey 
yoktu. Đstasyonun ötesindeki Fedic'te de öyle. Konserve yiy ecekler, alüminyum 
folyolar içinde hazır yemekler ve bolca enerji içec eği vardı, ama bunlardan 
hiçbiri onu istedi ği gibi besleyemezdi. Taze ete ve daha da önemlisi, kana 
ihtiyacı vardı. Ve hayvan kanı çı ğ gibi ilerleyen büyümesine bir yere kadar 
destek oluyordu. Çok yakında insan kanına gereksini m duyacak, bulamadı ğı 
takdirde büyümesi önce yava şlayacak, ardından duracaktı. Açlı ğın sancısı kendini 
gösterecek ama o sancı, onları ekranlarda izlerken hissetti ği zihinsel ve ruhsal 
acının yanında hiç kalacaktı. Onları hâlâ ya şarken, tekrar bir araya gelmi şken, 



bir amaç u ğruna kader birli ği etmi şken görmek acıların en büyü ğüydü. Ve onu 
görmek. Gilead'h Roland'ı. 
Bildiklerini nasıl bildi ğini merak etti. Bilgileri annesinden mi almı ştı? Bir 
kısmını evet, zira Mia'nın milyonlarca dü şüncesini ve duygusunu hissetmi ş (büyük 
bölümü Susannah'dan çekilip alınmı ştı) onu yer, kanını içerken hepsini 
özümsemi şti. Ama Büyükbabalarda da aynı şeyin söz konusu oldu ğunu nereden 
biliyordu? Örne ğin Alman bir vampirin Fransız kurbanını öldürmesind en sonra bir 
hafta, belki on gün boyunca anadili gibi Fransızca konu şabilece ğini, ardından 
kurbanın anıları gibi bu yetene ğin de azalıp yok olaca ğını biliyordu. Peki bunu 
nasıl biliyordu? Fark eder miydi? 
Uyumalarını izledi. Çocuk Jake kısa süreli ğine uyanmı ştı. Mordred daha önce 
yemek yemelerini, dört aptal ve Hantal Billy'nin -k anla dolu- oerjiyle dolu- bir 
daire şeklinde oturup karınlarını doyurmalarını izle-jcti.  Daima daire şeklinde 
otururlardı. Yolculuk sırasında be ş dakikalı ğa dinlenmek için durmu ş bile 
olsalar farkına varmadan daire şeklinde otururlar, dünyayı o çemberin dı şında 
bırakırlardı. Mordred'in bir çem-kerj yoktu. Henüz yeni olmasına ra ğmen kendi ka 
'sının dı şarısı oldu ğunu niamı ştı. Kı ş rüzgârlarının ka 'sının pusulanın sadece 
bir yarısında esmek oldu ğu gibi: kuzeyden do ğuya, sonra tekrar kuzeye. Kendi 
ka'sım kabul ediyordu- Yine de onlara dı şlanmı ş birinin gücenikli ğiyle, 
canlarını yakaca ğını ve duyaca ğı tatminin acı olaca ğını bilerek bakıyordu. O iki 
dünyadandı, Prim ve Am'in, gadosh ve godosh'un, Gan  ve Gilead'm önceden 
söylenmi ş birle şimindendi. Bir açıdan Đsa gibiydi, ama bir anlamda oldu ğu 
varsayılan cennette gerçek babası bulunan ve bir de  yeryüzünde üvey babası olan 
koyun çobanı tanrısından daha saftı. 
Öte yandan Mordred Deschain'in iki gerçek babası va rdı. Biri, kar şısındaki 
ekranda görebildi ği odada uyuyordu. 
Yaşlısın, baba, diye dü şündü. Bu dü şünce ona zevk veriyor, bir yandan da 
kendisini küçük ve... şey, a ğının ortasına konu şlanıp avına bakan bir örümcek 
gibi acımasız hissettiriyordu. Mordred ikizdi ve El d soyundan gelen Roland ölene 
ve ka-tet'i da ğılana dek de öyle kalacaktı. Ya Ro-knd'a gitmesini ve ona baba 
demesini isteyen o özlem dolu sese ne demeliydi? Ed die, Jake ve Susannah'ya 
karde şlerim demesini? Bu ses, avanak annesine aitti. Daha  tek bir söz bile 
edemeden onu öldürürlerdi (bebek seslerinden kurtul up konu şabilme safhasına 
ula şaca ğı varsayılırsa elbette). Yumurtalıklarını kesip piç in hayvanına 
yedirirlerdi. Hadım ettikleri cesedini gömerler, ya ttı ğı yere sıçarlar ve 
yollarına devam ederlerdi. 
Sonunda ya şlandın, baba, artık topallayarak yürüyorsun ve günü n sonunda kalçanı 
çok hafifçe de olsa titreyen elinle ovdu ğunu görüyorum. 
Size uyarsa bakın. Narin teninden kan süzülen bir b ebek oturmakta. kssiz, tüyler 
ürpertici gözya şları döken bir bebek. Hem çok fazla şey bilen, »em de neredeyse 
hiçbir şey bilmeyen bir bebek burada oturmakta; parlarımızı  a ğzından uzak 
tutmamız gerekse de (çünkü bu bebek ısırır; bir nıs ah yavrusu gibi ısırır) ona 
bir nebze acıyabiliriz. Ka bir trense -ve öyle, *• aklı ba şında, belki de 
delirmi ş olan, kocaman, hızla ilerleyen bir Mono- bu kötü k üçük şekil 
deği ştirici o trendeki en kırılgan rehine. Küçük Neuf gi bi raylara de ğil, trenin 
önündeki ı şı ğa ba ğlanmı ş bir rehine. 
Kendine iki babası oldu ğunu söyleyebilir ve bunun içinde gerçek pa. yi 
bulunabilir ama yanında ne annesi var, ne de babası . Annesini diri dirj yedi, 
evet, özsuyunu emip kuruttu, ilk ö ğünü annesi oldu ama ba şka seçe. ne ği var 
mıydı? Hâlâ ayakta duran Kara Kule'den kaynaklanan son muci-ze o, makul ve 
mantık dı şının, do ğalın ve do ğaüstünün yaralı evlili ği ama yine de yapayalnız ve 
aç. Kader evrenler silsilesine hükmetmesine (ya da hepsini yok etmesine) 
niyetlenmi ş olabilir, ama şimdiye kadar artık yolun sonundaki açıklı ğa varmı ş 
olan eski bir hizmetçi robot dı şında hiçbir şey üzerinde hâkimiyet kuramadı. 
Uyumakta olan Silah şor'a sevgi ve nefretle, tiksinti ve özlemle bakıyor . Ama ya 
yanlarına gider ve öldürülmezse? Ya onu aralarına a lırlarsa? Evet, aptalca bir 
fikir ama diyelim ki oldu. O zaman bile Roland'm al tında oldu ğunu, Roland'm 
dinh'i oldu ğunu kabul etmek zorunda kalacak ve bunu asla yapmaz , asla, asla, 
hayır, asla yapmaz. 
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"Onları izliyorsun," dedi yumu şak, içinde kahkaha barındıran ses. Sonra Roland'm 
çocuklu ğunun erken dönemlerinden çok iyi hatırlayabilece ği saçma sapan bir 
tekerlemeyi söyledi: '"Akar kokar burnunu sokar! Öy le mi dersin! Evet öyle 
derim! O benim sinsi, meraklı, sevgili bah-bo'mV Uy kuya dalmadan önce 
gördüklerin ho şuna gitti mi? Yok olan dünyadan geride kalanlarla b irlikte 
ilerlemelerini seyrettin mi?" 
Hizmetkâr robot Nigel'ın son görevini yapmasının üz erinden belki on saat 
geçmi şti. Aslında derin bir uykuda olan Mordred ba şını yabancının sesine do ğru 
çevirdi ğinde yüzünde ne mahmurluk, ne şaşkınlık vardı. Üzerine bir kot pantolon 
ve kapü şonlu parka giymi ş bir adam, Kontrol Merkezi 'nin gri zemini üzerinde  
duruyordu. Çıkınını -yıpranmı ş bir sırt Çantasından ba şka bir şeyi yoktu- 
ayaklarının dibine bırakmı ştı. Yanakları kızarmı ştı, yüzü yakı şıklı, gözleri 
çakmak çakmaktı. Elinde bir otomatik tabanca vardı ve Mordred Deschain silahın 
karanlık namlusuna bakarken ''ahiyatları insan kanı yla sulandı ğında tanrıların 
bile öldürülebilece ğini 'kinci kez fark etti. Ama korkmuyordu. Bu adamd an de ğil. 
Nigel'ın konutunu gösteren monitörlere baktı ve yab ancının söyledi ğinin do ğru 
oldu ğunu gördü: bo ştu. 
Yerden bitivermi şe benzeyen gülümseyen yabancı, tabancayı tutmayan e lini 
parkasının kapü şonuna do ğru kaldırarak hafifçe geri itti. Mor tired, bir 
anlı ğına metal parlaklı ğı gördü. Kapü şonun içi bir tür örgü telle kaplıydı. 
"Buna 'dü şünce-kepi' diyorum," dedi yabancı. "Senin geriye çe kilmi ş 
düşüncelerini okuyamıyorum ama sen de benim kafamın iç ine giremezsin ve bu 
da..." 
(hatırı sayılır bir avantaj, sence de öyle de ğil mi?) 
"...hatırı sayılır bir avantaj, sence de öyle de ğil mi?" 
Parkanın üzerinde iki yama vardı. Birinin üzerinde ABD Ordusu yazıyordu ve bir 
de ku ş resmi vardı -huu-huu ku şu de ğil, kartal- ku şu. Di ğerinin üzerindeyse bir 
isim vardı: RANDALL FLAGG. Mordred kolayca okuyabil di ğini fark etti ve hiç 
şaşırmadı. 
"E ğer babana biraz olsun çekmi şsen -Kızıl olana yani- zihinsel güçlerin basit 
ileti şim seviyesinin çok üzerinde olmalı." Parkalı adam k ıkırdadı. Mordred'in 
korktu ğunu fark etmesini istemiyordu. Belki kendisini kork -madı ğına, oraya özgür 
iradesiyle geldi ğine ikna etmi şti. Belki gerçekten de öyleydi. Mordred için fark 
etmiyordu. Beyninde sıcak çorba gibi dola şan planları da onu hiç 
ilgilendirmiyordu. Adam 'dü şünce-kepi'nin tüm dü şüncelerini gizledi ğine 
gerçekten inanıyor muydu? Mordred derinlere yöneler ek ara ştırdı ve cevabın evet 
oldu ğunu gördü. Ne ho ştu. 
"Korunmanın daima sa ğduyulu bir yakla şım oldu ğuna inanırım. Sa ğduyu en akıllıca 
yoldur, Farson'un dü şüşünden ve Gilead'ın ölümünden ba şka nasıl kurtulabilirdim? 
Kafamın içine girip beni yüksek bir binanın tepesin den atlatmanı istemem. Gerçi 
neden öyle bir şey yapasm? Bana veya herhangi birine ihtiyacın var,  çünkü boklu 
kıçına bezini bile ba ğlaya-mayan minik bir bah-bo'sunl" 
Yabancı -aslında yabancı de ğildi- güldü. Mordred sandalyede oturarak onu 
izliyordu. Bebe ğin yana ğında pembe bir leke vardı, çünkü ba şın1 minik eline 
dayayarak uyumu ştu. 
"Sanırım ben konu şur, sen de ba şını evet veya hayır anlamında sallarsan gayet 
iyi ileti şim kurabiliriz," dedi yeni gelen. "Anlamazsan da sa ndalyeye vur. Çok 
basit! Tamam mı?" 
Mordred ba şını salladı. Çocu ğun hiç kırpmadı ğı mavi gözleri yeni 2eieni huzursuz 
ediyordu -tresnhuzmsuz- ama belli etmemeye çalı ştı. Oraya gelmenin iyi bir fikir 
olup olmadı ğını bir kez daha dü şündü, ama Mia'y1 Ç0'4 uzun zamandır takip 
ediyordu ve bunun için gelmeyecekti de ne için gele cekti? Tamam, tehlikeli bir 
oyun oynuyordu, ama Kule devrilmeden önce Kule'nin dibindeki kapının kilidini 
açabilecek sadece iki yaratık vardı... ve Kule yakı nda yıkılacaktı, çünkü 
yazarın dünyası üzerindeki günleri sayılıydı ve Kul e'nin son kitaplarını -üç 
adet- henüz yazmamı ştı. Anahtar-Dünya'da yazılmı ş son kitapta Roland'ın ka-tefi 
sai Randall Flagg'i eyaletler arası bir otobandaki hayal-sarayından, Eddie, 
Susannah ve Jake'e Ulu ve Korkunç Oz'un Şatosu (Ye şil Kral Oz, size yarasın) 
gibi görünen saraydan kovmu ştu. Aslında o kötü kalpli şarlatan Walter O'dim'i 



neredeyse öldüreceklerdi ki şüphesiz bu pek çokları için mutlu bir son olurdu. 
Ama Stephen King, Büyücü ve Cam Küre'nin belirli bi r bölümünden sonra Roland ve 
Kara Kule üzerine tek bir kelime bile yazmamı ştı ve Walter için asıl mutlu son 
buydu. Calla Bryn Sturgis'teki insanlar, deforme ço cuklar, Mia ve Mia'nın bebe ği 
hâlâ yazarın bilinçaltında şekil kazanmamı ş halde uyuyordu; bulunmamı ş bir 
kapının ardında kalmı ş nefessiz yaratıklardı. Ve Walter artık salıverilme leri 
için çok geç oldu ğunu dü şünüyordu. King kariyeri boyunca fazlasıyla süratli 
olmasına ra ğmen -kendini pespaye bir şip şak ressama, kafiyesiz bir Algernon 
Swin-burne'e çevirmi ş gerçekten yetenekli bir yazardı, sizi ho şnut etsin- gece 
gündüz yazsa bile kalan zamanında hikâyenin gerisin in ilk yüz sayfasını b'le 
tamamlayamazdı. 
Artık çok geçti. 
Walter'm da çok iyi bildi ği gibi bir seçim günü olmu ştu: Le Casse Roi 
'««se'deydi ve Ya şlı Kızıl Şey'in hâlâ sahip oldu ğu (gerçi muhtemelen 
Fransızca, "çok". 
 şimdi şatonun bir kö şesinde unutulmu ştu) cam kürede görmü ştü. Kin» 1997'de 
Kurtlar'ın, ikizlerin ve Oriza adındaki uçan tabakl arın hikâyesini biliyordu. 
Ama i ş yazarın gözünde çok büyümü ştü. Onun yerine gev şekçe ba ğlanmı ş 
hikâyelerden olu şan Maça Kızı adlı kitapta karar kılmı ştı ve içinde bulundukları 
anda, Turtleback Yolu'ndaki evinde (ve orada tek bi r gaipten-gelen bile 
görmemi şti) kalan süresini barı ş, sevgi ve Vietnam üzerine yazmakla tüketiyordu. 
King'in son kitabı olacak romanda bir karakterin Ka ra Kule'nin tarihinde 
oynayacak bir rolünün oldu ğu do ğruydu ama o karakter -güçlü bir beyne sahip 
yaşlı bir adam- fark yaratabilecek replikleri söyleme fırsatını hiçbir zaman 
bulamayacaktı. Ne harika. 
Önemli olan tek dünyada, zamanın asla geri dönmedi ği ve ikinci şansların 
verilmedi ği (do ğru diyorum) dünyada 12 Haziran 1999 günü ya şanıyordu. Yazarın 
iki yüz saatten az bir vakti kalmı ştı. 
Walter o'Dim, Kara Kule'ye ula şmak için o kadar uzun zamanı olmadı ğını biliyordu 
çünkü zaman (malum bir örümce ğin metabolizması gibi) o tarafta daha hızlı ve 
sıcak akıyordu. Be ş gün civarı denebilirdi. En fazla be ş buçuk. Çıkınında 
Mordred Deschain'in do ğum lekeli, kesilmi ş baca ğıyla Kule'ye varmak için bu 
kadar süresi vardı... en alttaki kapıyı açıp o mırı ldanan merdivenleri tırmanmak 
için... hapis Kızıl Kral'ın katından geçmek için...  
Bir araç bulabilirse... ya da do ğru kapıyı... Her Şeyin Tanrısı olmak için geç 
miydi? Belki de ğildi. Ayrıca denemekten ne çıkardı? Walter o'Dim yü zlerce isim 
altında çok uzun süre dola şmış ama en büyük hedefi daima Kule olmu ştu. Roland 
gibi o da tepesine tırmanmak ve en üstteki odada ne  oldu ğunu görmek istiyordu. 
Bir şey varsa elbette. Đşine geldi ğinde sigııl'larım takmı ş olmasına kar şın 
Kule'nin sarsılmaya ba şlamasından sonraki karga şa dolu yıllarda ortaya çıkan 
hiçbir inanca, mezhebe, kli ğe veya benzer olu şuma dahil olmamı ştı. Kızı' Kral'ın 
hizmetine, medeniyetin son kalesi Gilead'ı kan ve k atliamla yerle bir eden Đyi 
Adam John Farson'ın hizmetine oldu ğu gibi sonradan gitmisti. Walter uzun ve 
güya-fani hayatının o yıllarında payına dü şen cinayetleri i şlemi şti. O sıralar 
Roland'ın son ka-tet'i oldu ğuna inandı ğı fa-tefin Jericho Tepesi'ndeki sonuna 
şahit olmu ştu. Şahit olmak mı? Tüm tanrılar ve balıklar adına bu fa zla mütevazı 
olmu ştu! Rudin Filaro adı altında, suratı maviye boyanmı ş halde haykırarak di ğer 
koku şmuş barbarlarla beraber saldırmı ş ve gözüne fırlattı ğı okla Cuthbert Allgo-
0d'u bizzat öldürmü ştü. Ama tüm bunlar olurken gözünü Kule'den hiç ayır mamıştı. 
Belki de kahrolası Silah şor -o gün güne ş batarken geride kalan tek silah şor, 
Gilead'lı Roland'dı- cesetlerle dolu bir arabaya sa klanıp eündo ğumunda, hepsi 
birden tutu şturulmadan hemen önce arabadan ayrılarak kaçmayı bu  sayede 
başarmı ştı. 
Roland'ı yıllar önce, Mejis'te görmü ş ve orada da elinden kıl payı kaçırmı ştı 
(ama bunun suçu büyük ölçüde titrek sesli, uzun gri  saçlı Eld-red Jonas'daydı ve 
Jonas bedelini ödemi şti). Kral o zaman ona, Roland ile i şlerinin henüz 
bitmedi ğini, Silah şor'un her şeyin sonunu ba şlataca ğını ve sonunda kurtarmaya 
çalı ştı ğının yerle bir olmasını sa ğlayaca ğını söylemi şti. Walter buna bir gün 
etrafına bakıp çökü ş yılları boyunca ya şlanmı ş, malum bir Silah şor'un kendisini 
takip etti ğini gördü ğü Mohaine Çölü'ne gelene dek inanmaya ba şlamamı ş, Kızıl 
Kral'ın o ğlunu do ğurarak çok eski ve vahim bir kehaneti gerçekle ştiren Mia'nın 



tekrar ortaya çıkmasına kadar da tam olarak inanmam ı ştı. Ya şlı Kızıl Şey'in 
artık i şine yaramayaca ğı açıktı ama tutsak ve deliyken bile tehlikeliydi. 
Yine de Walter o'Dim Roland, onu tamamlayana -belki  kendi kaderinden daha büyük 
kılana- dek eski günlerden kalan basit bir gezginde n biraz fazlası, yerle bir 
olmadan önce Kule'ye girmeye dair belli belirsiz bi r tutkusu olan paralı bir 
askerdi. Onu Kızıl Kral'a getiren de bu de ğil miydi zaten? Evet. Ve büyük 
örümcek-kralın aklını kaçırması onun kabahati de ğildi. 
Neyse. Topu ğunda aynı do ğum lekesi olan o ğlu şimdi kar şısındaydı "Walter lekeyi 
görebiliyordu- ve her şey dengelenmi şti. Dikkatli olması gerekiyordu elbette. 
Sandalyedeki yaratık çaresiz görünüyor, belki çares iz oldu ğunu dü şünüyordu ama 
bir bebek gibi görünüyor diye hafife alınmamalıydı.  
Walter tabancayı cebine koydu (o an için, kısa bir süreli ğine) ve bos ellerini 
uzattı. Sonra birini yumruk haline getirip alnına g ötürdü. Gözle-rini 
Mordred'den hiç ayırmadan yava şça, de ği şimine kar şı tetikte durarak (Walter o 
deği şimi ve küçük canavarın annesinin ba şına gelenleri gör. mü ştü) tek dizi 
üzerine çöktü. 
"Selam olsun eskiden var olan Gilead'ın Roland'mın ve ismi bir za-manlar Uç-
Dünya'dan Dı ş-Dünya'ya dek zikredilen Kızıl Kral'ın o ğlu Mordred Deschain; selam 
olsun her ikisi de Prim'in geri çekilmesinden sonra  yükselen ilk kral olan, Kara 
Kule'nin Muhafızı Arthur Eld'in soyundan gelme iki babanın o ğlu." 
Bir süre için hiçbir şey olmadı. Kontrol Merkezi'nde sadece sessizlik ve 
Nigel'ın yanık devrelerinin kokusu vardı. 
Sonra bebek tombul yumruklarını kaldırdı, parmaklar ını açtı ve ellerini 
kaldırdı: Kalk, köle ve yanıma gel. 
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'"Güçlü dü şünmemen' daha iyi," dedi yeni gelen ona yakla şarak. "Burda oldu ğunu 
biliyorlardı ve Roland'ın zekâsı zehir gibidir; tri g-delah. Biliyorsun bir 
keresinde beni yakaladı, i şimi neredeyse bitiriyordu. Bir an gerçekten i şimin 
bitti ğini dü şünmüştüm." Kendine bazen Flagg diyen adam (Kule'nin bir başka 
seviyesinde bu isimle koca bir dünyanın yıkımına se bep olmu ştu) çıkınından 
fıstık ezmesi ve kraker çıkardı. Yeni dinh'inden iz in istedi ve bebek (kendisi 
de çok aç olmasına ra ğmen) krala yakı şacak şekilde ba şını salladı. Walter yere 
bağdaş kurarak oturdu ve hızla yemeye ba şladı. Dü şünce-kepi'yle kendini güvende 
hissediyor, zihninin altını üstüne getiren bir müte caviz oldu ğunu bilmiyordu. Bu 
i şle1" sona erene dek güvendeydi ama sonra... 
Mordred tombul bebek elini havaya kaldırdı ve zarif  hareketlerle soru i şareti 
çizdi. 
"Nasıl mı kurtuldum?" diye sordu Walter. "Her gerçe k düzenbazın o t ullar aitmda 
yapaca ğını yaptım... ona do ğruyu söyledim! Ona Kule'yi, hic olmazsa birkaç 
katını gösterdim. Elbette beklenece ği gibi onu afallat-ve o böyle savunmasızken 
onun numaralarından birine ba şvurup onu hipnotize ettim. Bazen Kule'den dönerek 
çıkan zaman fistüllerinden bi-rindeydik ve biz o ke mikli yerde konu şurken 
etrafımızdaki dünya ilerledi, evet! Kemikler getird im -insan kemikleri- ve o 
uyurken kemikleri kendi giysilerimden geri kalanlar  arasına yerle ştirdim. Onu o 
zaman öldürebilirdim ama öldürseydim Kule ne olacak tı, hıı? Sen nasıl olacaktın? 
Hiçbir zaman do ğmayacaktın. Roland'ın ya şamasına ve üçünü çekmesine izin 
vermekle sen daha rahme dü şmeden hayatını kurtardı ğımı söylemek yanlı ş olmaz, 
Mordred. Deniz kıyısına gittim, biraz tatil yapsam iyi olur dedim hihih! Roland 
oraya vardı ğında bir yöne, kapılara do ğru gitti. Ben de aksi yöne, Mordred 
hayatım ve i şte hurdayım!" 
Ağzı kraker dolu oldu ğu halde bir kahkaha attı ve çenesiyle gö ğsüne kırıntılar 
döküldü. Mordred gülümsedi ama isyan etmemek için k endini zor tutuyordu. Bununla 
birlikte mi i ş yapacaktı, bununla? Geçmi şiyle o anki tehlikenin, savunmasız 
oldu ğunun farkına varamayacak kadar övünen, kraker kemir ip kırıntı saçan bu 
ahmakla? Tanrılar adına, adam ölmeyi hak ediyordu! Ama ondan önce iki şeye 
ihtiyacı vardı. Biri, Roland ve dostlarının nereye gitti ğini ö ğrenmekti. 
Đkincisiyse beslenmekti. Bu ahmak her ikisini de sa ğlayacaktı. Ve bunu 
kolayla ştıran neydi? Wal-ter'ın ya şlanmı ş -ya şlı ve kendinden ölümcül derecede 
emin- ve bunu fark etmeyecek kadar kendini be ğenmi ş olmasıydı elbette. 



"Neden babanın i şlerinin ba şında olmayıp buraya geldi ğimi merak ediyor 
olabilirsin," dedi Walter. "Ediyor musun / 
Mordred merak etmiyordu ama yine de ba şını salladı. Midesi guruldadı. 
Aslında şu an onun i şini yapıyorum," dedi Walter en çekici gülümsemesıyl e (ama 
di şindeki fıstık ezmesi varsayılan etkiyi yok etmi şti). Aslın- kelimesiyle 
başlayan hemen hemen tüm cümlelerin yalan oldu ğunu bir zamanlar biliyordu 
muhtemelen. Ama artık unutmu ştu. Fazla ya şlıya Fazla kendini be ğenmi şti. Fazla 
aptaldı. Ama yine de temkinliydi. Çocu. ğun gücünü hissedebiliyordu. Kafasının 
içinde mi? Kafasının içindekileri incelerken mi? El bette hayır. Bebek bedenine 
hapsolmu ş yaratık güçlüy. dü ama o kadar da de ğil. 
Walter dizlerini tutarak ciddi bir ifadeyle öne e ğildi. "Kızıl Baban... 
rahatsız. Kule'ye çok uzun süre boyunca o kadar ya- kın ya şamasının ve sürekli 
onu dü şünmesinin sonucu oldu ğundan eminim. Onun ba şladı ğını bitirmek sana 
kalıyor. Sana bu konuda yardım etmeye geldim." 
Mordred ho şuna gitmi ş gibi ba şını salladı. Gitmi şti de. Ama ah, ne kadar da 
açtı! 
"Sözde güvenli olan bu odaya nasıl girebildi ğimi merak etmi ş olmalısın," dedi 
Walter. "Aslında Roland'ın çok önce dedi ği zamanda bu binanın yapımına yardım 
etmi ştim." 
Yine o kelime. O kadar belirgindi ki gözden kaçırma k imkânsızdı. Tabancayı 
parkasının sol cebine koymu ştu. Sa ğ cebinden sigara paketi büyüklü ğünde, 
antenli, gümü ş rengi bir alet çıkardı ve bir dü ğmeye bastı. Gri dö şemenin bir 
bölümü yava şça kayıp açılarak basamakları gözler önüne serdi. M ordred ba şını 
salladı. Walter -veya o sırada kullandı ğı isim buysa Randall Flagg- gerçekten de 
yerden bitmi şti. Ho ş bir numaraydı ama ne de olsa bir zamanlar Roland'ı n babası 
Gilead'lı Steven'm sihirbazı de ğil miydi? O zamanlar ismi Marten'di. Walter 
o'Dim pek çok yüzü ve pek çok numarası olan bir ada mdı, ama hiçbir zaman sandı ğı 
kadar zeki olmamı ştı. Sandı ğının yarısı kadar bile. Mordred artık aradı ğı 
bilgiye ula şmış, Roland ve dostlarının oradan nasıl çıktı ğını ö ğrenmi şti. 
Walter'in zihninde gizlenmi ş yerden bulup çıkarmasına gerek olmamı ştı-Tek 
yapması gereken ahma ğın izlerini aksi yöne do ğru takip etmekti. Ama önce... 
Walter'in gülümsemesi hafifçe soldu. "Bir şey mi dedin, efendim- Bir an için 
zihnimin gerisinde sesini duyar gibi oldum da.” 
Bebek ba şını iki yana salladı. Kim bir bebekten daha inandır ıcı ola-h'lir ki? 
Yüzleri masumiyet ve dürüstlü ğün tanımı de ğil midir? 
"Gelirsen seni de alıp pe şlerinden gidece ğim," dedi Walter. "Ne ta-u m oluruz 
ama! Kırıcılar'ı serbest bırakmak için Gök Gürültüs ü'ndeki Devar-toi'ye 
gittiler. Babana -Beyaz babana- ve ka-tet'ine devam  etmeye . Carlarsa 
kar şılarına çıkaca ğımı söylemi ştim ve sözümü tutmaya niyetliyim Çünkü Silah şor 
Roland Deschain her dönemeçte kar şıma çıktı, Mordred ve buna daha fazla 
katlanmayaca ğım. Artık yeter! Duyuyor musun?" Sesi öfkeyle yükse liyordu. 
Mordred ba şını masumca salladı ve o güzel bebek gözleri korku,  saygı veya her 
ikisi olarak algılanabilecek bir ifadeyle irile şti. Walter o'Dim ahmaklık 
derecesinde kendini be ğenmi şti ve şimdi asıl soru, onu hemen mi yoksa sonra mı 
yiyece ğiydi. Mordred çok açtı ama bir süre daha dayanabile ceğini dü şünüyordu. 
Kar şısındaki sala ğın kaderinin son santimlerini ciddi bir ifadeyle di kmesini 
izlemenin kendine has, tuhaf bir çekicili ği vardı. Mordred havaya bir kez daha 
soru i şareti çizdi. Walter'in yüzündeki gülümseme tamamen silindi. "Asıl 
istedi ğim ne mi? Bunu mu soruyorsun?" Mordred ba şını salladı. 
"Doğruyu söylemek gerekirse Kara Kule de ğil; benim zihnimi ve yüre ğimi rahatsız 
eden, Roland. Ölmesini istiyorum." Walter hiç gülüm semeden, büyük bir ciddiyet 
ve kararlılıkla konu şuyordu. "Pe şimi bırakmadı ğı o tozlu ve uzun fersahlar için; 
başıma ördü ğü çoraplar için; Kızıl Kral'a, gerçek krala yarattı ğı sorunlar için; 
yoluna ne kadar ta ş koyarsam koyayım amacından vazgeçmedi ği için; en çok da bir 
zamanlar â şık oldu ğum kadını, annesini öldürdü ğü için." Alçak sesle ekledi. "En 
azından göz dikti ğim. Her neyse, annesini o öldürdü. Benim veya Cöos' lu Rhea'nın 
o baydaki payı önemli de ğil, sonuçta o kahrolası teti ği çeken oydu. Kafası yava ş 
çalı şıyor ama elleri hızlı. 
Evrenin sonuna gelince... nasıl olursa olsun umurum da de ğil. Đster z> 'ster 
ate ş, ister karanlık. Evren benim için ne yaptı ki onu korumaya u ğra şayım? Tek 



bildi ğim Gilead'lı Roland'ın gere ğinden fazla ya şadı ğı ve o orospu çocu ğunun 
gebermesini istedi ğim. Çektiklerinin de." 
Mordred üçüncü ve son kez havaya soru i şareti çizdi. 
"Burdan Devar-toi'ye giden tek bir kapı var, genç e fendi. Kurtlar'm 
kullandı ğı... yani şimdiye kadar kullandı ğı kapı; sanırım son seferlerini 
yaptılar. Roland ve dostları o kapıdan geçti ama ön emli de ğil, çıkacakları yerde 
onları me şgul edecek çok şey var, kar şılamayı fazla sıcak bulabilirler! Belki 
onlar Kırıcılar, Roderick'in Evlatları'nın geri kal anı ve muhafızlarla 
uğra şırken i şlerini bitirebiliriz, ne dersin? Ho şuna gider mi?" 
Bebek ba şını tereddütsüzce salladı. Sonra parmaklarını a ğzına götürüp çi ğner 
gibi yaptı. 
"Evet," dedi Walter sırıtarak. "Açsındır elbette. A ma ak şam yemeği için sıçanlar 
ve yavru Hantal Billy'lerden iyisini yapabiliriz em inim. Ya sence?" 
Mordred ba şını salladı. Onun da hiçbir şüphesi yoktu. 
" Đyi baba rolü oynayıp seni kuca ğımda ta şıyayım mı?" diye sordu Walter. "O 
şekilde örümcek bedenine dönmek zorunda kalmazsın. I yk! Sevilecek bir görünüm 
olmadı ğını söylemem gerek." 
Mordred kollarını ona uzattı. 
"Üzerime i şemezsin, de ğil mi?" diye sordu Walter yarı yolda durak-sayarak.  Eli 
cebine gitti ve Mordred sinsi herifin ondan bir şey sakladı ğını anlayarak 
gerildi: Walter "dü şünce-kepi"nin i şe yaramadı ğını biliyordu. Tabancayı 
kullanmaya niyetliydi. 
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Aslında Mordred, Walter o'Dim'i gözünde fazla büyüt müştü, ama bu her çocukta 
görülebilecek, belki de hayat kurtaran bir özellik değil miydi? Đri gözlü bebek 
için dünyanın en beceriksiz düzenbazının numara-lan  bile birer mucize gibi 
görünebilirdi. Walter neler oldu ğunu çok gef olana dek kavrayamadı, ama o da 
hayatta kalmasını bilenlerdendi ve kav rayınca her şeyi birden anladı. 
Oturma odasındaki fil diye bir deyim vardır. Bir uy uşturucu ba ğ.mlı-SI, alkolik 
veya tacizciyle birlikte ya şamanın nasıl oldu ğunu tarif etmek için kullanılır. 
Bu ıh şkilere dı şarıdan bakan insanlar bazen sorar- "Bunca ydcbr dev am etmesine 
nasıl izin verdin? Oturma odasmdaki fili görmedin m i?" Ve normal bir ya şamı olan 
insanların aldıkları cevabı anlayabilmesi neredeyse  olanaksızdır, "üzgünüm ama 
ben ta şındı ğımda zaten ordaydı Bh fil oldu ğunu dü şünmedim, mobilyaların bir 
parças, sandım" Bazıla' nnda jeton dü şer - şanslı olanlarda- ve birdenbire farkı 
görürler Ve Wal ter'm jetonu o an dü ştü. Ama fazlasıyla geç olmu ştu 
iterime i şemezsin, de ğil mi diye sormu ştu ama üzenme ve yemezsin sözcükleri 
arasında aniden evinde bir yabancı oldu ğunu hissetmi şti hnda bastan ben oradayd, 
Bir bebek de de ğildi; sırık gibi uzun boylu'cildi izlerle kaplı, ya muk kafalı, 
merak dolu donuk bakı şlar, olan bir ergendi 
Belki de Mordred Descham'in o anki varlı ğının en iyi canlandırması muhtemelen 
bir temizlik malzemesiyle kafayı bulmu ş, genç bir haneye tecavuzcu. 
Ve en ba şından beri oradaydı! Nasıl olur da anlamazdı? Hırsı z saklanmaya bile 
çalı şmamıştı! A ğzı açık halde ortalık yerde ayakta duruyor, her gör düğünü 
özümsüyordu. 
Mordred'i kendisiyle götürme planı -Roland'ın hayat ına son vermek için onu 
kullanma (Devar-toi'deki muhafızlar ondan önce davr anmazsa elbette) sonra küçük 
piçi öldürüp de ğerli sol aya ğını kesip alma- bir anda suya dü ştü. Hemen bir 
sonraki anda ise kafasında yeni bir plan belirdi, b asitli ğin tanımı gibiydi. 
Bildi ğimi görmesine izin vermemeliyim. Bir atı şı riske atabilirim, o da mecbur 
oldu ğum için. Sonra kaçarım. Ölürse, tamam. Tabi açlıkta n ölmezse... 
Sonra Walter elinin kıpırdamadı ğını hissetti. Dört parma ğı, parkası-nın 
cebindeki silahın kabzasını kavrıyordu ama donup ka lmı şlardı. Bir tanesi teti ğe 
çok yakındı ama onu da kıpırdatamıyordu. Eli betona  gömül-mü§ gibiydi. Ve Walter 
parlak teli ilk kez net bir şekilde gördü. Sandalye-e oturmakta olan bebe ğin 
di şsiz, pembe a ğzından çıktı, ı şıklar altında pırıldayarak odayı geçti ve 
göğsüne dolanarak kollarını iki yanına haps^. ti. Teli n gerçekte orada 
olmadı ğını biliyordu... ama aynı zamanda oraday. di i şte. 
Hareket edemiyordu. 
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. Mordred parlak teli görmüyordu, belki bunun sebeb i Watershm Down'u hiç 
okumamış olmasıydı. Bununla birlikte Susannah'nın zihnini k eşfetme fırsatı 
bulmu ştu ve o an gördükleri, Susannah'nın Dogan'ına fazla sıyla benziyordu. Tek 
fark, BEBE ve DUYGUSAL HARARET gibi dü ğmeler yerine Walter'in hareket (bunu 
çabucak kapatmı ştı), dü şünme ve motivasyon fonksiyonlarını kontrol eden dü ğmeler 
vardı. Yavru Hantal Billy'nin beynindeki merkezden daha karma şıktı elbette -
orada sadece yamru yumru birkaç basit çıkıntı vardı - ama yine de idare edilmesi 
zor de ğildi. 
Tek sorun, bir bebek olmasıydı. 
Bir sandalyeye yapı şıp kalmı ş lanet olası bir bebek. 
Kar şısındaki avı lezzetli bir yeme ğe çevirmek istiyorsa hızlı hareket etmeliydi. 
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Walter o'Dim enayi olamayacak kadar ya şlı olmadı ğını o an anlamı ştı -ne oldu ğunu 
unutmu ş, küçük canavarı görüntüsü yüzünden hafife almı ştı-ama en azından 
gençli ğe özgü panik kapanına dü şmeyecek ya ştaydı. 
Sandalyede oturup bana bakmayı sürdürmekten ba şka bir niyeti varsa de ği şmek 
zorunda kalacak. O sırada kontrolü zayıflayabilir. Tek şansım bu-Fazla de ğil, 
ama bununla yetinmek zorundayım. 
Tam o sırada parlak, kırmızı bir ı şı ğın bebe ğin ba şından ayaklarına do ğru 
indi ğini gördü. Hemen ardından tombul, pembe bah-bo'nun be*' ni kararıp şi şmeye 
başladı ve her iki yanında örümcek bacakları belirdi- 
Bebeğin a ğzından çıkan parlak tel kayboldu ve Walter nefesini  kesen gö-nmez 
halkadan kurtuldu ğunu hissetti. Tek bir atı ş bile denemeye vaktin yok. Kaç. 
Ondan... o şeyden kaç. Tek anabilece ğin bu. Buraya hiç gelmemeliydin. Silah şor'a 
duydu ğun nefretin çözlerini kör etmesine izin verdin ama hâlâ çok geç 
olmayabi... 
Bu dü şünce aklından hızla geçerken yerdeki gizli kapıya d öndü; parlak tel tekrar 
belirip bu kez bir idam halkası gibi bo ğazını sardı ğında adımını ilk basama ğa 
atmak üzereydi. 
Gözleri yuvalarından fırlayan Walter ö ğürüp öksürerek, etrafa tükürük saçarak, 
sarsılarak döndü. Bo ğazındaki ilmek hafifçe gev şedi. O sırada görünmez bir elin 
başına uzanıp kapü şonu geriye attı ğını hissetti. Yapabildi ğinde hep bu tarz 
giyinirdi; Garlan'ın güneyindeki bazı bölgelerde Wa lter Hodjhi olarak bilinirdi. 
Hodjhi, hem belirsiz, hem kukuleta anlamındaydı. Am a bu kez taktı ğı kep (French 
Landing, Wisconsin'de, terk edilmi ş malum bir evden ödünç alınmı ştı) pek i şine 
yaramamı ştı, de ğil mi? 
Yolun sonuna varmı ş olabilirim, diye dü şündü örümce ğin yedi baca ğı üzerinde 
kendisine yakla şmasını izlerken. Kıllı sırtında insan kafasını andı ran korkunç 
bir çıkıntının oldu ğu, şi ş, hareketli (evet, bebekten daha hareketli ve dört bin 
kat daha çirkindi) bir yaratıktı. Walter, bebe ğin to-pu ğundaki kırmızı lekenin 
şimdi örümce ğin karnında oldu ğunu görebiliyordu. Di şi bir karadul örümce ğinin 
lekesi gibi kum saati şeklini almı ştı. Walter ihtiyaç duydu ğu anahtarın o 
oldu ğunu anladı. Bebe ği öldürüp baca ğını kesmek hiç i şine yaramayacaktı. 
Görünü şe bakılırsa en ba şından beri yanılmı ştı. 
Örümcek dört arka aya ğı üzerinde yükseldi. Öndeki üçü, Walter'in kot pant olonunu 
tırmaladı ve alçak, i ğrenç bir ses çıkardı. Yaratı ğın göz-len, daha önce büyük 
bir ba şarıyla tasavvur etti ği gibi donuk bir merakla °na bakıyordu. 
Ah evet, korkarım yolun sonuna geldin. Ses beynine bomba gibi ü§mü ştü. 
Megafondan yayılıyor gibiydi. Ama sen de benim için  aynı &yi Planlıyordun, de ğil 
mi? 
Hayır! En azından hemen de ğil... 
Ama niyetin oydu! Susannah burada olsa 'tereciye te re sat. ma' derdi. Şimdi 
Beyaz Babam dedi ğin adama küçük bir iyn^ yapaca ğım. Belki en büyük dü şmanı 
değildin, Walter Padick (çok uzun zaman önce yola çıkt ı ğında adın buydu) ama 
kabuı etmek gerekir ki en eskisisin. Ve şimdi onun yoluna çıkmana izin 
vermeyece ğim. 
Walter korkunç yaratık dört arka aya ğı üzerinde yükselmi ş, salyaları akarak bo ş 
gözlerle kendisine bakıyor olmasına ra ğmen Delain'de bir çiftlikte do ğan çocu ğun 
seslenildi ğinde kar şılık verdi ği ismi, Walter Pa-dick'i bin yıldan sonra ilk kez 



duyana dek içinde minik de olsa bir umut kırıntısı barındırdı ğını fark etti. 
Eastar'd Baronlu ğu'ndan De ğirmenci Sam'in o ğlu Walter. On üç ya şında evden 
kaçmı ş, bir yıl sonra bir ba şka gezginin tecavüzüne u ğramı ş ama yine de 
sürünerek eve dönme iste ğine bir şekilde kar şı koymu ştu. Kös kös eve dönmek 
yerine kaderine do ğru yürümü ştü. 
Walter Padick. 
Kendine bazen Marten, bazen Richard Fannin, Rudin F ilaro veya Randall Flagg 
(di ğer pek ço ğu arasından) diyen adam bu ses üzerine hayatta kalm ayı ummaktan 
vazgeçti. Artık tek umudu iyi ölmekti. 
Ben aç. Mordred aç, diye konu ştu Walter'in kafasının içindeki, küçük kralın 
iradesinin parlak telinden geçerek gelen aman verme z ses. Önce aperatifle 
başlayayım. Sanırım gözlerinle ba şlayaca ğım. Ver onları bana. 
Walter tüm gücüyle mücadele etti ama bir dakika bil e direnemedi. Tel çok 
kuvvetliydi. Ellerinin yüzüne yükseldi ğini gördü. Parmakları birer kanca halini 
aldı. Gözkapaklarını pencere panjurları gibi yukarı  kaldırdı ve göz kürelerini 
yuvalarından çıkardı. Gözlerinin dönmesini sa ğla-yan tendonların ve muhte şem 
mesajlarını ileten göz sinirlerinin koparken çıkard ı ğı sesi duydu. Görü şüne son 
noktayı koyan ses alçak ve ıslaktı Parlak kırmızı ı şıklar beynini sardı, sonra 
karanlık sonsuza dek kalma"'Çerı' u§u§tu- Walter iç in sonsuzluk fazla uzun 
olmayacaktı ama ser zaman öznelse (ve ço ğumuz öyle oldu ğunu biliriz) fazlasıyla 
uzundu. Onları bana ver diyorum! Daha fazla oyalanm ak yok! Açım! Walter o'Dim -
artık Karanlık Walter'di- ellerini açtı ve gözlerin i bıraktı. Tendon ve sinir 
parçacıkları minik kurba ğa yavruları gibi görünmelerine yol açmı ştı. Örümcek 
birini daha havadayken yakaladı. Di ğeri yere dü ştü ve bir baca ğın ucundaki, 
şaşırtıcı derecede çevik pençe gözü alıp yaratı ğın a ğzına götürdü. Mordred gözü 
bir üzüm gibi patlattı ama yutmadı; onun yerine lez zetli, sümüksü sıvının 
boğazından a şağı akı şının keyfini çıkardı. Harikaydı. Dil lütfen. 
Walter itaat etti ve dilini kavrayarak çekti ama ta mamen koparmayı ba şaramadı. 
Fazla kaygandı. Kan dolu göz bo şlukları gözya şı üretebilsey-di acı ve öfkeyle 
ağlardı. 
Diline tekrar uzandı ama örümcek bekleyemeyecek kad ar açgözlüydü. E ğil! Dilini 
sevgilinin bal kutusuna uzatırmı ş gibi uzat! Babanın hatırı için çabuk oil 
Mordred çok aç! 
Başına gelenlerin tamamıyla farkında olan Walter bu ye ni buyru ğa, öncekine 
yaptı ğı gibi direnmeye çalı ştı ama yine ba şarısız oldu. Ellerini dizlerine 
dayayarak e ğildi ve kanayan dili a şağı sarktı. Bo ğazının gerisindeki zedelenmi ş 
kasların tutmaya çalı ştı ğı dili bezgince sallanıyordu. Örümce ğin ön bacaklarının 
çıkardı ğı tırmalama sesini bir kez daha duydu. Mordred'in t üylü a ğzı, Walter'in 
dili üzerine kapandı, bir iki muhte şem saniye boyunca bir lolipop gibi emdikten 
sonra tek bir hareketle yırtıp kopardı. Walter -art ık ne görebiliyor, ne de 
konu şabiliyordu- acıyla bo ğuk bir çı ğlık attı ve yüzüstü yere kapaklandı. 
Ellerini çarpılmı ş suratına götürerek yerde acıyla kıvranmaya ba şladı. 
Mordred a ğzındaki dili ısırdı. Tüm dü şünceleri bir anlı ğına silip yok eden 
müthi ş kan tadı a ğzına doldu. Walter yan tarafına uzanmı ş, el yordarnıyla 
yerdeki kapıyı bulmaya çalı şıyordu. Đçinden, umudu kesmeyip kaçmaya çalı şmasını, 
onu diri diri yiyen canavardan uzakla şmasını söyleyen bir çı ğlık yükseliyordu. 
Kanın tadını alan Mordred'in içindeki oyun oynama i ste ği yok olmu ştu. Geride 
sadece ilkel bir açlık hissi kalmı ştı. Bir zamanlar Walter Padick olan Walter 
o'Dim'in, Randall Flagg'in üzerine çullandı. Ba şka çı ğlıklar duyuldu ama fazla 
değildi. Ve sonra Roland'ın eski dü şmanı tarih oldu. 
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Adam güya, ölümsüzdü (en az 'en nadir' kadar aptalc a bir deyim) ve muhte şem bir 
öğün te şkil etmi şti. Karnını doyuran Mordred'in ilk dürtüsü -güçlüyd ü ama 
üstesinden gelinemeyecek kadar de ğil- kusmak oldu. Daha güçlü olan ikinci 
dürtüsünü oldu ğu gibi onu da kontrol etti; tekrar bebek bedenine d önüp uyumak. 
Walter'in bahsetti ği kapıyı bulmak istiyorsa harekete geçmenin tam zam anıydı. 
Örümcek bedeniyle süratle ilerleyebilirdi. Kurutulm uş cesede bir kez olsun 
bakmaya tenezzül etmeden yerdeki gizli kapıdan giri p basamakları inerek bir 
koridora vardı. Geçitte güçlü bir alkali kokusu var dı ve çölün kayalık zeminine 
oyulmu ş gibiydi. 



Walter'in sahip oldu ğu bütün bilgiler -en az bin be ş yüz yıllık bilgi-zihninde 
haykırıyordu. 
Karanlık adamın aldı ğı yolun aksi yönünü takip ederek bir asansöre vardı . Kıllı 
pençesiyle YUKARI dü ğmesine bastı ğında tepeden bir yerden gelen yorgun bir 
mırıltıdan ba şka sonuç alamayınca asansörün içine girdi, tavandak i servis 
kapa ğını açtı ve yukarı tırmandı. Delikten zar zor geçeb ilmesi onu pek 
şaşırtmamı ştı; artık daha iriydi. Asansör kablosundan yukarı t ırmandı (minik 
örümcek su hortumundan yukarı çıktı) ve Walter'in s on kez kullanaca ğı asansöre 
bindi ği yere varınca durdu. Yirmi dakika sonra (hâlâ o şahane kanın sarho şlu ğunu 
yaşıyordu, sanki litrelerce içmi şti) Walter'in yolunun ayrıldı ğı yere vardı. 
Hâlâ küçük bir çocuk oldu ğu için kafası karı şabilirdi ama tam o noktada 
di ğerlerinin kokusu ve hissi devreye girdi ve Mordred,  büyücünün geldi ği yolu 
değil de Roland ve ka-tet'imn ilerledi ği yolu takip etmeye ba şladı. Walter bir 
Süre onları takip etmi ş, sonra Mordred'i bulmak için dönmü ş olmalıydı. Kaderini 
bulmak için. 
Yirmi dakika sonra üzerinde hiçbir yazı olmayan ama  net bir şekilde 
anlayabildi ği bir sigul'un bulundu ğu bir kapıya ula ştı: 
Asıl soru, hemen açması mı yoksa beklemesi mi gerek ti ğiydi. Çocuksu hevesi ile 
sabırsızlı ğı onu hemen açmaya, giderek artan ihtiyat ve olgunl u- ğuysa beklemeye 
yöneltiyordu. Çok iyi beslenmi şti. O sırada daha fazla besine ihtiyacı yoktu. 
Bebek formuna döndü ğü takdirde bu ö ğün onu uzun süre idare edebilirdi. Ayrıca 
Roland ve dostları hâlâ kapının di ğer tarafında olabilirdi. Ya oradaysalar ve 
onu görünce silahlarını çekerlerse? Hızları ola ğanüstüydü. Mordred kur şunlarla 
ölebilece ğim biliyordu. 
Bekleyebilirdi; ilerlemesi için her şeyi şimdi isteyen o çocuksu heves dı şında 
bir sebep yoktu. Walter'in nefretinin gözü kör eden  yo ğunlu ğu onda yoktu. Onun 
duyguları daha karma şıktı; hüzün, yalnızlık ve (evet, bunu daha fazla in kâr 
etmese iyi olacaktı) sevgiyle karı şmıştı. Mordred bir süre bu melankoliyi 
yaşamak istedi ğine karar verdi. Bu kapının ardında bol miktarda ye mek olacaktı, 
bundan emindi. Yiyecekti. Yiyecek, büyüyecek ve izl eyecekti. Babasını, abla -
annesini ve ka- karde şleri Jake ve Eddie'yi izleyecekti. Geceleri kamp 
yapmalarını, ate ş yakmalarını, etrafında daire şeklinde oturmalarını 
gözleyecekti. Onları dı şarıdan seyredecekti. Belki varlı ğını hissedecekler, 
karanlı ğın içinde ne oldu ğunu merak ederek huzursuzca etraflarına 
bakınacaklardı. 
Kapıya yakla ştı, arka ayakları üzerinde yükselip ön pençeleriyle  sorarcasına 
dokundu. Bir gözetleme deli ğinin olmaması ne kötüydü. Aslında o an geçmek 
muhtemelen güvenli olacaktı. Walter ne demi şti? Roland ve ka-tefinin şu Kırıcı 
denen şeyleri serbest bırakmak istedi ğini söylemi ş, ti (Kırıcı'nın ne oldu ğu 
Walter'in zihninde vardı ama Mordred tenezzül edip bakmamıştı). 
Çıktıkları yerde onları me şgul edecek çok şey olmalı... epey sıcak bir kar şılama 
olabilir! 
Roland ve çocukları di ğer tarafta öldürülmü ş olabilir miydi? Belki pusuya 
düşürülmü şlerdi? Mordred ölmü ş olsalardı hissedece ğini dü şündü. Bir I şın Depremi 
gibi beyninde hissederdi. 
Üzerinde bulut ve şimşek sigul'u olan kapıdan geçmeden önce bir süre 
bekleyebilirdi. Peki ya geçtikten sonra? Onları bul acaktı elbette. Ve 
konu şmalarına kulak misafiri olacaktı. Uyanık ve uykuda oldukları anlarda onları 
izleyecekti. Gözü en çok, Walter'in Beyaz Baban ded i ği adamın üzerinde olacaktı. 
Walter'in Kızıl Kral'ın aklını kaçırdı ğına dair söyledikleri do ğruysa tek gerçek 
babasıydı. 
Peki şimdi ne yapacaktı? 
Şimdi bir süreli ğine uyuyabilirim. 
Örümcek, tavandan sarkan büyük nesnelerin bulundu ğu odanın duvarına tırmanıp bir 
ağ ördü. Sonrasında a ğın üzerinde, yakla şabilecek yırtıcıların ula şamayacağı 
yükseklikte uyumaya niyetlenen, artık bir ya şında, çok sa ğlıklı görünen bebe ğe 
dönüştü. 
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Dört gezgin uykudan uyandı ğında (ilk uyanan Roland olmu ştu ve tam altı saat 
uyumuştu) üzeri bir örtüyle kaplı tepsiye dizilmi ş bol miktarda sandviç ve 
içecekler buldu. Ancak hizmetkâr robot ortalıkta gö rünmüyordu. 
"Pekâlâ, bu kadar yeter," dedi Roland Nigel'ı üçünc ü kez ça ğırdıktan sonra. "Son 
demlerinde oldu ğunu söylemi şti zaten. Galiba biz uyurken servis dı şı kaldı." 
" Đstemedi ği bir şey yapıyordu," dedi Jake. Yüzü solgun ve şi ş görünüyordu. 
Roland'ın ilk dü şüncesi, sebebin derin uyuması oldu ğuydu, ama sonra nasıl o 
kadar aptal olabildi ğini merak etti. Çocuk Peder Callahan 
'Çin a ğlamı ştı. 
"Ne yapıyormu ş?" diye sordu Eddie çantasını bir omzuna atıp Susan -nah'yı 
kuca ğına aldı. "Kim için? Ve neden?" 
'Bilmiyorum," dedi Jake. "Bilmemi istemiyordu, ben de sinsice gözetlenin do ğru 
olmayaca ğını dü şündüm. Sadece bir robot oldu ğunu biliyorum ama nezaketi ve 
Đngiliz aksanıyla daha fazlasıymı ş gibiydi." 
"Bu tür vicdani tereddütleri a şmak zorundasın," dedi Roland elinden geldi ğince 
nazik bir dille. 
"Çok a ğır mıyım, tatlım?" diye sordu Susannah, Eddie'ye ne şeyle "Ya da o güzel 
iskemleyi çok özlüyor musun diye mi sormalıyım? Ya da omuz askısını." 
"Suze, o askıyı hiçbir zaman sevmedi ğini hepimiz biliyoruz." "Sordu ğum o de ğildi 
ve sen de bunu biliyorsun." Detta'nın Susannah'nın sesine veya -bu daha da 
ürkütücüydü- suratına süzülüvermesi Roland'ı daima büyülemi şti. Ancak Susannah, 
Ed-die'nin o an fark etti ği bu baskınlardan bihaber görünüyordu. 
"Seni dünyanın öbür ucuna dek ta şırım," dedi Eddie duygu dolu bir ifadeyle ve 
karısının burnunun ucunu öptü. "Yani be ş kilo daha almadı ğın sürece. O zaman 
seni terk edip daha hafif bir hanım aramaya ba şlayabilirim." 
Susannah, onu dürttü -pek nazikçe oldu ğu da söylenemezdi- sonra Roland'a döndü. 
"A şağı inince burası kocaman bir yer oluyor. Gök Gü-rült üsü'ne giden kapıyı 
nasıl bulaca ğız?" 
Roland ba şını iki yana salladı. Bilmiyordu. 
"Ya sen, evlat?" diye Jake'e döndü Eddie. "Dokunu şta kuvvetli olan sensin. 
Đstedi ğimiz kapıyı bulabilmemiz için dokunu şu kullanabilir misin?" "Nasıl 
başlayaca ğımı bilseydim belki yapabilirdim," dedi Jake. "Ama bilmiyorum." 
Bunun üzerine üçü birden Roland'a döndü. Hayır, dör dü birden çünkü tanrıların 
lanetledi ği Hantal Billy bile ona bakıyordu. Eddie olsa herke sin bakı şlarının 
üzerinde toplandı ğı böyle bir anda huzursuzlu ğu da ğıtmak için espri yapardı ve 
Roland da bunu denemeyi dü şündü. Belto de çok fazla gözün pastayı bozdu ğunu 
söyleyebilirdi? Hayır. Susan-nah'dan duydu ğu bu söz a şçılar ve et suyuna 
çorbayla ilgiliydi. Sonunda espri yapmaktan vazgeçt i. "Kokuyu kaybeden av 
köpeklerinin yaptı ğı g«" biraz etrafı yoklar ve ne bulaca ğımıza bakarız." 
Belki kullanabilece ğim bir ba şka tekerlekli iskemle bulabiliriz," dedi Susannah 
hevesle. "Bu kötü beyaz çocuk her tarafımı elleyere k namusuma leke sürüyor." 
Eddie, ona samimiyetle baktı. "Namuslu olsayd, öyle  ayrık olmazdı, hayatım." 
Mutfa ğa geri dönmelerinden sonra liderli ği ele alıp onları yönlendiren Oy oldu. 
Oy havlayarak ismini haykırmaya ba şladı ğında Jake'i huzursuz eden bir 
amaçsızlıkla etrafa bakmıyorlardı. "Ake! Ake-Akef" 
Hantal Billy'yi üzerinde C-SEV ĐYESĐ yazan, takozla kapanması önlenmi ş bir 
kapının önünde buldular. Oy koridorda biraz ilerled ikten sonra durup omzu 
üzerinden parlak gözlerle onlara baktı. Pe şinden gelmediklerini görünce 
havlayarak hayal kırıklı ğını belirtti. 
"Ne diyorsunuz?" diye sordu Roland. "Takip etmeli m iyiz?" 
"Evet," dedi Jake. 
"Ne kokusu almı ş?" diye sordu Eddie. "Biliyor musun? "Belki Dogan'd an bir 
şeydir," dedi Jake. "Whye Nehri'nin di ğer yakasındaki gerçek Dogan'dan. Oy ile 
birlikte Ben Slightman'ın babasıyla... biliyorsunuz , robotun konu şmasına kulak 
misafiri oldu ğumuz yer." "Jake?" dedi Eddie. " Đyi misin, evlat?" 
"Evet," dedi Jake, Benny'nin babasının çı ğlı ğını hatırlamak onu sarsmı ş olmasına 
ra ğmen. Slightman'ın homurdanmasından sıkılan Haberci Robot Andy, adamın 
dirse ğinde bir sinire bastırmı ş veya hassas bir noktayı çim-diklemi ş, Slightman 
da, Roland'm tabiriyle "bir bayku ş gibi ulumu ştu" (ve muhtemelen bunu biraz da 
küçümseyerek söyleyecekti). O ğul Slightman artık bunların çok ötesindeydi 
elbette. Elmer'ın o ğlunun -bir zamanlar ne şe dolu olan ancak artık nehir 



boyundaki balçık kadar so ğuk- duraksamasının edeni de bu gerçe ği hatırlamasıydı. 
Herkes ölmek zorundaydı, evet ve Ja-zanıanı geldi ğinde ölümünün hiç olmazsa 
ortalama ölçüde iyi olmasını umuyordu. Nasıl öldürü lece ğine dair yeterince 
eğitim almı ştı ne de olsa Asıl kanını donduran, mezarda geçiril ecek onca 
zamandı. Topra ğın altında, ki zaman. Hareketsizce-yatıp-ölü-kalmay a-devam-etme 
zamanı. 
Whye Nehri'nin di ğer tarafındaki Dogan'ın her yerine Andy'nin ko-ku şu -so ğuk ama 
yağlı ve belirgin- sinmi şti. Ne de olsa Roland ve ekibi son Kurt akınını 
kar şılamadan önce Baba Slightman ile orada defalarca bu lu şmuşlardı. Bu koku tam 
olarak aynısı de ğildi ama ilginçti. Oy'un burnuna o ana kadar ula şan en tanıdık 
koku oldu ğu muhakkaktı ve kokuyu takip etmek istiyordu. 
"Bir dakika, bir dakika," dedi Eddie. " Đhtiyaç duydu ğumuz bir şey gördüm." 
Susannah'yı kuca ğından indirdi, mutfa ğın di ğer ucuna yürüyüp muhtemelen yeni 
yıkanmı ş bula şıkları veya büyükçe mutfak gereçlerini ta şıma amaçlı paslanmaz 
çelikten bir arabayı iterek getirdi. 
"Haydi bakalım hop," dedi Eddie ve Susannah'yı arab anın üzerine oturttu. 
Susannah kenarlara tutunarak oturdu. Yeterince konf orlu görünmesine kar şın 
Susannah'nın yüzünde ku şkulu bir ifade vardı. "Kar şımıza merdivenler çıkarsa ne 
olacak? O zaman ne yapaca ğız, şeker çocuk?" 
" Şeker çocuk bir çaresini bulur," dedi Eddie ve teker lekli masayı itti. "Haydi 
Oy! Koklamaya devam!" 
"Oy! Kok!" Hantal Billy ba şını ara sıra e ğerek hızla ilerlemeye ba şladı ama izi 
buldu ğundan fazla u ğra şmıyordu. Koku çok dikkat gerektirmeyecek kadar bari zdi ve 
geni ş alana yayılmı ştı. Buldu ğu koku Kurtlar'a aitti. Bir saatlik yürüyü şün 
ardından üzerinde ATLARA yazan kocaman bir kapının önünden geçtiler. Onun 
ötesinde, yol onları üzerinde BA ŞLANGĐÇ NOKTASĐ ve SADECE YETK ĐLĐ PERSONEL yazan 
bir ba şka kapıya ula ştırdı (Yolun bir kısmı boyunca Walter o'Dim tarafın dan 
takip edildiklerim hiçbiri, dokunu şta en güçlü olan Jake bile hissetmemi şti. 
Kukuletalı at»' mın "dü şünce kepi" en azından çocu ğun üzerinde i şe yaramı ştı. 
Waltfr Hantal Billy'nin onları nereye götürdü ğünden emin olunca Mordred şrnak 
için geri dönmü ştü... bunun bir hata oldu ğu ortaya çıkmı ştı hiç olmazsa bir 
tesellisi vardı: bir daha asla hata yapamayacaktı.)  Oy her iki yöne açılan 
türden olan kapalı kapının önüne oturdu, kuyru ğunu arka bacaklarına sıkıca 
doladı ve havladı. "Ake, aç-aç! Aç, Aker 
"Tamam, tamam," dedi Jake. "Birazdan. Sabret." "BA ŞLANGĐÇ NOKTASĐ," dedi Eddie. 
"Kula ğa umut verici geliyor." Susannah hâlâ paslanmaz çel ik arabanın 
üzerindeydi, kar şıla ştıkları kısa merdiveni fazla sorun ya şamadan a şmışlardı. 
Susannah önce kalçası üzerinde a şağı inmi ş -her zaman yaptı ğı gibi- Roland ve 
Eddie ardından arabayı a şağı ta şımı ştı. Jake, Susannah'nın ardından, Eddie'nin 
tabancasını omuz hizasına kaldırıp etrafı dikkatle kolaçan ederek, "koruma" 
pozisyonunda inmi şti. 
Roland, kendi tabancasını çekerek sa ğ omzuna do ğru kaldırdı ve kapıyı iterek 
açtı. Duruma göre kendini yere atmaya veya geri çek ilmeye hazır bir pozisyonda 
hafifçe e ğilerek kapıdan geçti. 
Đkisine de gerek kalmadı. Kapıdan ilk geçen Eddie ol saydı Oz Büyü-cüsü'ndeki 
uçan maymunlara benzer uçan Kurtlar tarafından sald ırıya u ğradıklarını -bir 
anlı ğına bile olsa- dü şünebilirdi. Ancak Roland'ın hayal gücü gibi fazlada n bir 
yükü yoktu ve bu kocaman, ambara benzer yerin tavan ındaki floresan lambaların 
çoğu yanmıyor olmasına ra ğmen havada asılı nesneleri olduklarından farklı 
zannederek vakit -ya da adrenalin-harcamadı: tamir edilmeyi bekleyen robot 
akıncılardı. 
"Gelin," dedi ve sözleri yankılanarak kendisine ger i döndü. Yukarıdaki gölgeler 
arasından bir yerden kanat çırpma sesleri geldi. Kı rlangıçlar veya ekin 
kargaları içeri girmenin bir yolunu bulmu ş olmalıydı. "Sanırım her Şey yolunda." 
Đceri girdiler ve sessiz bir şaşkınlıkla yukarı bakakaldılar. Tek etki- nraeyen, 
Jake'in dört ayaklı arkada şıydı. Oy fırsattan istifade yalanıp temizlenmeye 
başladı. Önce sol, ardından sa ğ tarafını temizledi. Sonunda çelik masanın 
üzerinde oturmakta olan Susannah konu ştu. "Çok şey 05, düm ama bunun gibisini 
şimdiye kadar hiç görmemi ştim." 
Di ğerleri de öyle. Dev oda havada asılı görünen Kurtla r ile doluydu Bazılarının 
üzerinde ye şil Dr. Doom pelerinleri vardı; di ğerleri çelik kos-tümleriyle çıplak 



halde asılı duruyordu. Bazılarının kafası, bazıları nın ko-lu, bazılarmınsa 
baca ğı eksikti. Gri metal suratlarındaki ifade ı şı ğın vur-ma açısına göre bazen 
sırıtı şa bazen de di ş göstermeye benziyordu. Yerde Ye şil Pelerinler ve ye şil 
uzun eldivenler vardı. Ve yakla şık kırk metre ileride (oda bir uçtan di ğerine en 
az iki yüz metre vardı) tek bir gri at dört baca ğı havaya dikilmi ş halde 
sırtüstü yatıyordu. Ba şı kopmu ştu. Boynundan sarı, ye şil, kırmızı kablolar 
fı şkırıyordu. 
Hızlı adımlarla ilgisizce odanın di ğer ucuna do ğru yürüyen Oy'u yava şça takip 
ettiler. Tekerlekli masanın sesi burada çok yüksek çıkıyordu, dönüp gelen 
yankısı adeta günahkâr bir gürültüydü. Susannah hâl â yukarıya bakıyordu. Đlk 
başta -ve bunun tek sebebi, bir zamanlar ı şı ğa bo ğuldu ğu belli olan dev odanın 
çok lo ş olu şuydu- Kurtlar'in yerçekimine kar şı koyan bir çe şit cihaz sayesinde 
havada asılı durdu ğunu sanmı ştı. Sonra floresan lambaların ço ğunun hâlâ 
çalı ştı ğı bir noktaya vardılar ve telleri gördü. 
"Onları burda tamir ediyor olmalılar," dedi. "Tamir  edecek kimse kalmı şsa 
elbette." 
"Bence enerjiyi de surda yüklüyorlar," dedi Eddie p armağıyla i şaret ederek. 
Artık net bir şekilde görmeye ba şladıkları kar şı duvar boyunca bir dizi bölme 
vardı. Kurtlar bazılarının içinde hareketsizce duru yordu. Bo ş olan di ğer 
bölmelerde fi şler ve yuvalar vardı. Jake aniden gülmeye ba şladı. "Ne var?" diye 
sordu Susannah. "Ne oldu?" 
"Yok bir şey," dedi Jake. "Sadece..." Tekrar yükselen kahkaha sı, karartıcı 
mekânda kula ğa harikulade genç geliyordu. "Penn Đstasyonu'nda evlerini veya 
ofislerini aramak için telefon kulübelerinin önünde  sıraya girmi ş bekleyen 
yolculara benziyorlar." 
Eddie ve Susannah bunu bir süre dü şündü sonra onlar da gülmeye ha şladı. Roland, 
Jake'in gördü ğünün do ğru olması gerekti ğini dü şündü. Ya şadıkları onca şeyden 
sonra bu onu şaşırtmamı ştı. Onu mutlu eden, çocu ğun kahkahasıydı. Jake'in 
arkada şı olan peder için a ğlaması do ğruydu ama hâlâ gülebilmesi iyiydi. Hem de 
çok iyiydi. 
Aradıkları kapı, enerji yükleme bölmelerinin solund aydı. Üzerindeki şimşek ve 
bulutlu sigul'u "R.F."in onlara Oz Daily Buzz'm bir  sayfasının arkasına 
bıraktı ğı not sayesinde hemen tanımı şlardı ama kapı, o zamana dek 
kar şıla ştıklarından çok farklıydı; şimşek ve bulut dı şında son derece sıradandı. 
Yeşile boyanmı ş olmasına ra ğmen demira ğacından veya daha a ğır olan 
hayaleta ğacmdan de ğil, çelikten oldu ğunu görebiliyorlardı. Kapının gri çerçevesi 
de çeliktendi. Her iki tarafına bacak kalınlı ğında kablolar ba ğlıydı. Bu 
kablolar duvarlardan birine giriyordu. Duvarın arka sından, Eddie'ye tanıdık 
gelen sert bir homurtu yükseliyordu. 
"Roland," dedi alçak sesle. "Ta ba şlangıçta rastladı ğımız I şın Kapı-sı'nı 
hatırlıyor musun? Jake'in mutlu grubumuza katılması ndan önceydi." Roland ba şını 
salladı. "Küçük Gardiyanlar'ı vurdu ğumuz yer. Shar-dik'in makamı. Ya da ondan 
geride kalanlar." 
Eddie ba şını salladı. "Kula ğımı o kapıya dayayıp dinlemi ştim. Ölüler diyarı 
sessiz, diye dü şünmüştüm. Burası ölülerin salonu, örümceklerin döndü ğü ve büyük 
devrelerin birer birer sessizli ğe gömüldü ğü yer.'" 
Aslında bunları yüksek sesle söylemi şti ama Roland, Eddie'nin bunu 
hatırlamamasına pek şaşırmadı. Genç adam o sırada hipnozda ya da ona yakın  bir 
durumdaydı. 
"O zaman dı şardaydık," dedi Eddie. " Şimdi içerdeyiz." Gök Gürültüsü ne giden 
kapıyı gösterdi, sonra bir parma ğı kalın kabloları takip etti. °unlar 
aracılı ğıyla enerji gönderen makinelerin sesi kula ğa pek sa ğlıklı gelmiyor. E ğer 
bu kapıyı kullanacaksak bir an önce geçelim derim. Her an devre dı şı kalabilir. 
O zaman ne yaparız?" 
"Triple-A Seyahat Acente'sini aramak zorunda kalırı z," dedi Susannah 
rüyadaymı şçasına. 
"O dedi ğini yapabilece ğimizi sanmıyorum. O zaman kızgın tavada... nasıl 
diyordun, Roland?" 
"Kızgın tavada yanarız. 'Bunlar harap olmu şlu ğun salonları.' Böyle de demi ştin. 
Hatırlıyor musun?" 
"Demi ş miydim? Yüksek sesle mi?" 



"Evet." Roland önlerine dü şerek kapıya yöneldi. Uzanıp tokma ğa dokunduktan sonra 
elini geri çekti. 
"Sıcak mı?" diye sordu Jake. 
Roland ba şını iki yana salladı. 
"Elektrik mi?" diye sordu Susannah. 
Silah şor ba şını yine iki yana salladı. 
"O halde aç hadi," dedi Eddie. " Đşimize bakalım." 
Roland'ın yanına geldiler. Eddie, Susannah'yı yine kuca ğına almı ş Jake de Oy'u 
kucaklamı ştı. Hantal Billy yine her zamanki sırıtkan ifadesiy le sık nefesler 
alıyordu. Altın rengi halkalar içindeki gözleri cil alanmı ş akikler gibi 
parlıyordu. 
"Kilitliyse..." ĐVe yapaca ğız diye soracaktı Jake ama daha lafını bitire-meden  
Roland kapının tokma ğını sa ğ eliyle kavradı (di ğer eliyle tabancasını tutuyordu) 
ve kapıyı çekti. Duvarın gerisindeki makinelerin gü rültüsü neredeyse umutsuzca 
arttı. Jake yanık kokusu alır gibi oldu; belki de y anan izolasyondu. Kendi 
kendine hayal gücünün fazla çalı ştı ğını söylüyordu ki tavandaki pervanelerden 
birkaçı dönmeye ba şladı. Bir Đkinci Dünya Sava şı filminde pistte ilerleyen avcı 
uçakları kadar gürültülüydüler ve çıkan ses üzerine  hepsi irkildi. Susannah, 
kendini dü şen nesnelerden korumak istermi ş gibi elini ba şına bile götürmü ştü. 
"Haydi," dedi Roland sertçe. "Çabuk." Ardına bir ke z bile bakmadan kapıdan 
geçti. Tam yarı yolda oldu ğu o kısacık anda ikiye ayrılmı ş g^1 göründü. Jake, 
Silah şor'un ötesinde BA ŞLANGIÇ NOKTASI'ndan çok daha büyük, lo ş bir oda oldu ğunu 
görebiliyordu. Ve bir de saf ı şıkmı ş gibi görünen, zikzak çizen gümü şümsü 
çizgiler vardı. "Yürü, Jake," dedi Susannah. "Sıra sende." 
Jake derin bir nefes alarak kapıdan geçti. Sesler M ağarası'nda ya şadıkları gibi 
bir gelgit dalgası veya çınlamalar yoktu. Geçi ş yapma hissini de bir anlı ğına 
bile ya şamamıştı. Bunlar yerine tersyüz ediliyormu ş gibi (corkunç bir his vardı. 
Ömründe ya şamadı ğı kadar şiddetli bir mide bulantısı ba ş gösterdi. Adımını attı, 
dizi büküldü. Bir an sonra her iki dizinin üzerine çökmüştü. Oy kollarının 
arasından dü ştü. Jake bunu güçlükle fark etti. Ö ğürmeye ba şladı. Roland da biraz 
ötesinde elleri ve dizleri üzerine çökmü ş, ö ğürüyordu. Bir yerlerden alçak, 
kesintisiz bir motor sesi, bir zilin ısrarcı ding-d ing-ding-ding ve yankılanan, 
yükseltilmi ş sesi geliyordu. 
Jake, Roland'a kahrolası kapılarından neden robot a kıncıları gönderdiklerini 
anladı ğını söylemek üzere ba şını çevirdi, ama tek kelime edemeden tekrar kusmaya  
başladı. Son ö ğününde yedikleri çatlak beton üzerine yayılıyordu. 
Bir an sonra Susannah'nın şaşkın sesi duyuldu. "Hayır! Hayır! Beni yere bırak! 
Eddie çabuk beni yere bırak yoksa..." Sesi şiddetli ö ğürtülerle kesildi. Eddie 
kendisi de kusmaya ba şlayıp Kusmuk Korosu'na katılmadan önce Susannah'yı beton 
zemine bırakmayı ba şardı. 
Oy yan tarafına yatarak bo ğuk bo ğuk öksürdükten sonra dört aya ğı üzerine kalktı. 
Şaşkın ve dikkati da ğınık görünüyordu... ya da belki Jake, Hantal Billy' nin de 
onunla aynı şeyleri hissetti ğini varsayıyordu. 
Yankılanan ayak seslerini duydu ğu sırada mide bulantısı hafiflemeye yüz 
tutmu ştu. Üçü de kot pantolon, mavi pamuklu gömlek ve eld e yapılmı şa benzeyen 
tuhaf görünümlü ayakkabılar giymi ş üç adam hızla yanlarına geliyordu. Da ğınık 
beyaz saçlı ya şlıca adam di ğerlerinin biraz önünde yürüyordu. Üçünün de elleri 
havadaydı. 
"Silah şorlar!" diye ba ğırdı beyaz saçlı adam. "Silah şor musunuz? E ğer °y'eyseniz 
ate ş etmeyin! Biz sizin tarafınızdayız!" 
Kimseyi vuramayacak durumdaymı ş gibi görünen Roland (ama bunu sınamak istemem 
elbette, diye dü şündü Jake) aya ğa kalkmaya çalı ştı, neredeyse ba şardı, sonra tek 
dizi üzerine çöktü ve bo ğuluyormu şçasma tekrar ö ğürdü. Beyaz saçlı adam, onu 
bile ğinden tutup pek de nazik sayılmayacak bir hareketle  kaldırdı. 
"Bulantı kötüdür," dedi ya şlı adam. "Benden iyi kimse bilemez. Neyse ki çabuk 
geçer. Hemen bizimle gelmelisiniz. Şu an hiçbir yere gitmek istemedi ğinizi 
biliyorum ama ki'dam'm Çalı şma Odası'nda bir alarm var ve..." 
Konuşması aniden kesildi. Neredeyse Roland'ınkiler kadar  mavi olan gözleri 
irile şiyordu. Jake o lo şlukta bile ya şlı adamın yüzünün soldu ğunu fark etmi şti. 
Arkada şları ona yeti şmişti ama ya şlı adam fark etmemi ş görünüyordu. Jake 
Chambers'a bakıyordu. 



"Bobby?" dedi fısıltıdan yüksek olmayan bir sesle. "Tanrım, Bobby Garfield sen 
misin?" 
  
BEŞĐNCĐ BÖLÜM STEEK-TETE 
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Beyaz saçlı adamın arkada şları ondan epeyce gençti (Roland birinin yirmi ya şma 
yeni girmi ş gibi göründü ğünü dü şündü) ve ikisinin de yüzünde katıksız bir deh şet 
ifadesi vardı. Elbette kazara vurulmaktan korkuyorl ardı -karanlı ğın içinden 
ellerini havaya kaldırarak gelmelerinden belliydi- ama bir şeyden daha korkuyor 
olmalıydılar zira artık vurulmayacaklarını anlamı ş olmaları gerekirdi. 
Yaşlı adam kasılmı ş gibi irkildi ve kendini özel bir yerden çekip o an a getirdi. 
"Elbette Bobby de ğilsin," diye mırıldandı. "Öncelikle saçının rengi f arklı, 
ayrıca..." 
"Ted, burdan bir an önce ayrılmalıyız," dedi içleri nde en genç olan tela şla. 
"Yani inmediatamento diyorum." 
"Evet," dedi ya şlı adam, ama gözlerini Jake'ten ayırmamı ştı. Bir elini gözlerine 
götürdü (Eddie, adamın zihin okuma seanslarından bi rine haklanan gösteri şçi 
sahte medyumlara benzedi ğini dü şündü) ve tekrar indirdi. "Evet, elbette." 
Roland'a baktı, "dinh sen misin? Gilead'lı Roland? Öd soyundan Roland?" 
"Evet, ben..." diye ba şladı Roland, sonra iki büklüm olup tekrar W tu. Bu kez 
ağzından uzun, gümü şümsü salyadan ba şka bir şey çıkmadı. Nigel'ın çorbaları ve 
sandviçlerinden kalanlar çoktan beton zeminin üze. rine saçılmı ştı. Sonra 
hafifçe titreyen yumru ğunu alnına götürüp selam verdi. "Evet. Benden bir a dım 
ilerdesin, sai." 
"Bunun bir önemi yok," dedi beyaz saçlı adam. "Bizi mle gelecek mi-siniz? Sen ve 
ka-tet'mV 
Roland'm arkasındaki Eddie e ğilip tekrar kustu. "Kahretsin!" diye ba ğırdı bo ğuk 
sesle. Bir de Greyhound'a binmenin kötü oldu ğunu dü şü. nürdüm! O şeyin yanında 
otobüs bir... bir..." 
"Queen Mary 'de birinci sınıf bir kamara gibi kalıy or," dedi Susannah cılız bir 
sesle. 
"Haydi ama!" dedi en genç olan tela şla. "Sansar taheen ekibiyle birlikte yola 
çıktıysa be ş dakikaya kadar burda olur! O kedi tırmalamayı iyi bilir!" 
"Evet," dedi beyaz saçlı adam. "Gerçekten gitmemiz gerek, Bay Deschain." 
"Önden buyruri," dedi Roland. "Arkanızdan gelece ğiz." 
 
2 
Kapı onları bir tren istasyonuna de ğil, devasa çatılı bir tür manevra alanına 
götürmü ştü. Jake'in gördü ğü gümü ş çizgiler birbirlerini kesen raylardı. Belki 
yetmi ş ayrı ray vardı. Birkaçı üzerinde gereklili ği muhtemelen yüzyıllar önce 
sona ermi ş i şleri yerine getirmek için ileri geri hareket eden g üdük, otomatik 
motorlar vardı. Biri, paslı borularla dolu bu açık yük vagonunu itiyordu. Di ğeri 
otomatikle şmiş sesle ba ğırdı: "Carn-ka-A Kapı yolu 9'a gidebilir mi lütfen.  
Camka-A Kapı Yolu 9'a." 
Eddie'nin kuca ğında sarsılarak ilerlemek Susannah'nın midesinin te krar 
bulanmasına yol açmı ştı, ama beyaz saçlı adamın sesindeki acili)*1 ona d a nezle 
gibi bula şmıştı. Ayrıca taheenlerm ne oldu ğunu artık bu'du' ku ş veYa ba şka tür 
hayvanların kafalarına, insan bedenlerine sahip 
avarımsı yaratıklardı. Susannah'ya Bosch'un Dünyevi  Zevkler Bahçesi tablosunu 
hatırlatıyorlardı. 
"Tekrar kusabilirim, bir tanem," dedi Eddie'ye. "Sa kın yava şlayayım deme." 
Eddie'nin homurtusunu onay olarak kabul etti. Solgu n teninden süzülen ter 
damlacıklarını görüyor, onun için üzülüyordu. Onun midesi de en az 
Susannah'nınki kadar bulanıyor olmalıydı. Đşlevini eskisi gibi yerine getirmeyen 
bilimsel bir teleportasyon cihazından geçmenin nası l bir şey oldu ğunu artık 
biliyordu. Birinden daha geçmek için kendini ikna e dip edemeyece ğini merak etti. 
Jake ba şını kaldırınca milyonlarca farklı şekil ve büyüklükte levhadan olu şmuş 
çatıyı gördü; grinin tek bir tonuna boyanmı ş bir mozai ğe bakıyormu ş gibiydi. 
Sonra bir ku ş, birinin içinden uçarak geçti ve Jake çatının levh alardan de ğil, 
bazıları kırılmı ş camlardan olu ştu ğunu anladı. Koyu gri renk, Gök 



Gürültüsü'ndeki dünyanın nasıl oldu ğuna dair bir fikir veriyordu. Sürekli bir 
güneş tutulması gibi, diye dü şünerek titredi. Yanında ilerleyen Oy tekrar kesik 
kesik öksürdü ve ba şını sallayarak yürümeye devam etti.. 
Đş görmedi ği için bir tarafa atılan bir yı ğın makinenin önünden geçtiler 
(jeneratör olabilirlerdi) ve ardından Mono Blaine'i n çekti ğinden çok farklı, 
darmada ğın vagonlardan olu şan bir labirente girdiler. Bazıları Susannah'ya ken di 
zamanı olan 1964'te Grand Central Đstasyonu'nda gör-mti ş olabilece ği, New York 
Central yolcu vagonlarını hatırlattı. Bu fikri kuvv etlendirmek istercesine, yan 
tarafında BAR VAGONU yazan bir vagon gördü. Bununla  birlikte ondan çok daha 
eskiymi ş gibi görünenler de ardı; krom yerine perçinli tene ke veya çelikten 
yapılmı şlardı. Eski bir ovboy filminde ya da Maverick gibi bir televizyon 
programında rastlanabilecek türden vagonlardı. Bunl ardan birinin yanında, 
boynundan karma-karı şık kablolar fı şkıran bir robot duruyordu. Ba şını üzerinde 
BĐRĐNCĐ sı-N ĐF KONDÜKTÖRÜ yazan bir armanın bulundu ğu bir şapka takmaktaydı 
kolunun altında tutuyordu. 
Susannah önce bu labirentte sa ğa veya sola yaptıkları dönü şlerin he-sabini 
tutmaya çalı ştı ama sonra pes etti. Sonunda kapısının üzerinde Y ÜKLEME/KAYIP 
BAGAJ yazan ah şap duvarlı bir kulübenin elli metre ile. risinde la birentten 
çıktılar. Kulübeyle aralarında, üzerinde terk edilm i ş bagaj arabaları, yı ğılmı ş 
kasalar ve iki ölü Kurt'un oldu ğu, çatlak beton zemine sahip bir alan vardı. 
Hayır, diye dü şündü Susannah. Üç tane var. Üçüncüsü, YÜKLEME/KAYIP  BAGAJ'ın 
köşesini dönünce gördükleri duvarın gölgesinde kıpırtı sızca duruyordu. 
"Haydi," dedi beyaz saçlı adam. "Fazla bir şey kalmadı. Ama acele etmemiz gerek, 
Kırık Kalpler Evi'nden gelen ta/ıeen'ler sizi yakal arsa mutlaka öldürür." 
"Bizi de öldürürler," dedi üçünden en genç olanı. S açını gözünün önünden geri 
itti. "Ted hariç herkesi öldürürler. Ted'in yeri do ldurula-maz, onu kaybetmeyi 
göze alamazlar. Ama o bunu söylemeyecek kadar mütev azı." 
YÜKLEME/KAYIP BAGAJ'ın ötesinde (Susannah'nm gayet mantıklı buldu ğu) NAKL ĐYE 
BÜROSU vardı. Beyaz saçlı adam kapıyı yokladı. Kili tliydi. Bu onu üzmekten 
ziyade memnun etmi ş gibiydi. "Dinky?" dedi. 
Görünü şe bakılırsa üçü içinde en genci Dinky'ydi. Tokma ğı kavradı ve Susannah, 
içeriden bir yerden kopma sesi duydu. Dinky bir adı m geriledi. Ted denedi ğinde 
bu kez kapı kolayca açıldı. Yüksek bir tezgâh ile i kiye bölünmü ş lo ş bir ofise 
girdiler. Üzerinde Susannah'ya neredeyse nostalji h issi veren bir tabela vardı: 
BĐR NUMARA ALIP BEKLEYĐNĐZ' Kapı kapanınca Dinky tokma ğı tekrar tuttu. Yine sert 
bir ses duyuldu. "Tekrar kilitledin," dedi Jake. Se si suçlar gibiydi ama yüzünde 
bir gi>' Kimseme vardı ve yanaklarına tekrar renk g elmeye ba şlamı ştı. "De ğil mi? 
"Simdi de ğil, lütfen," dedi beyaz saçlı adam... Ted. "Vakit y ok. Beni takip 
edin, lütfen." 
Tezgâhın bir bölümünü kaldırdı ve di ğer tarafa geçtiler. Ofisin bu bölümünde çok 
uzun zaman önce ölmü ş görünen iki robot ve üç iskelet vardı. 
"Neden kemik bulup duruyoruz ki?" dedi Eddie. Jake gibi o da kendini daha iyi 
hissediyordu ve bir cevap beklemeden yüksek sesle d üşünmüştü. Bununla birlikte 
Ted'den bir cevap geldi. 
"Kızıl Kral'ı biliyor musun, genç adam? Biliyorsun,  elbette biliyorsun. Dünyanın 
bu bölümünü bir zamanlar zehirli gazla kapladı ğını sanıyorum. Muhtemelen canı 
biraz e ğlenmek istedi ği için. Neredeyse herkesi öldürmü ş. Gördü ğünüz karanlık 
onun geride kalan etkisi. Aklını kaybetmi ş, elbette. Sorunun büyük kısmı bu. 
Burdan." 
Üzerinde ÖZEL yazan bir kapıdan içeri, muhtemelen b ir zamanlar muhte şem yükleme 
ve nakliye dünyasında yüksek mevkide bir poobah'a a it olan bir odaya girdiler. 
Susannah yerdeki izleri fark etti ve odaya yakın za manda girilmi ş oldu ğunu 
düşündü. Belki de yine bu üç adam girmi şti. On be ş santimlik kabarık toz 
tabakasının altında bir masa, ayrıca iki sandalye v e bir kanepe vardı. Masanın 
gerisinde bir pencere oldu ğunu gördü. Bir zamanlar pencereyi örtmekte olan 
storlar ürkütücü oldu ğu kadar büyüleyici bir manzarayı gözler önüne serer ek yere 
düşmüştü. Gök Gürültüsü Đstasyonu'nun ötesindeki topraklar ona Whye Nehri'ni n 
di ğer tarafındaki düz, çorak bölgeleri hatırlatmı ştı ama burası daha kayalık, 
daha korkutucuydu. 
Ve elbette daha karanlıktı. 



Raylar (bazılarının üzerinde sonsuza dek hareketsiz  kalmaya mahkum vagonlar 
duruyordu) çelik bir örümcek a ğının lifleri gibi uzanıyordu. lepelerindeki koyu 
gri gökyüzü neredeyse dokunabilecekleri kadar alçal -mı§ görünüyordu. Gökyüzü ve 
toprak arasındaki hava bir şekilde yo ğun-">' havada sis veya pus olmamasına 
ra ğmen Susannah görebilmek için gözlerini kısmak zorun da kalıyordu. 
"Dinky," dedi beyaz saçlı adam. 
"Evet, Ted." 
"Arkada şımız Sansar'a bulması için ne bıraktın?" 
"Bir bakım robotu," diye cevap verdi Dinky. "Fedic kapısından bir şekilde 
girmi ş, alarmı çalı ştırmı ş ve manevra alanının sonundaki rayların üzerinde 
kızarmı ş gibi görünecek. Pek ço ğu hâlâ sıcak. Etraflarında hep kızarmı ş ku şlar 
oluyor ama iri bir ekin kargası bile alarmı hareket e geçi. remeyecek kadar ufak 
kalıyor. Ama bir robot... yutaca ğından eminim. Sansar aptal de ğildir ama oldukça 
inandırıcı görünecek." 
"Güzel. Çok güzel. Şu tarafa bakın, silah şorlar." Ted ufuktaki keskin 
kayalıkları gösteriyordu. Susannah kayalıkları raha tlıkla seçebiliyordu, o 
karanlık topraklarda ufuklar çok yakın görünüyordu.  Ancak dikkat çekici bir şey 
göremedi, sadece karanlık gölgeler ve kayalık tepel er vardı. "Orası Can Steek-
Tete." 
"Küçük Đğne," dedi Roland. 
"Mükemmel çeviri. Gitti ğimiz yer orası." 
Susannah'nın yüre ğine bir a ğırlık çöktü. Da ğ -yüksek bir tepe de denebilirdi- 
on, on be ş kilometre uzakta olmalıydı. Görü ş alanının en uç noktasındaydı. 
Eddie, Roland ve Ted'in yanındaki iki genç, onu o k adar uza ğa ta şıyamazdı. Hem 
bu adamlara güvenebilecekleri ne malumdu? 
Di ğer taraftan, diye dü şündü. Ba şka şansımız var mı? 
"Ta şınmak zorunda kalmayacaksın," dedi, Ted. "Ama Stanl ey'ye yardım 
edebilirsiniz. Bir seansa katılan insanlar gibi el ele tutu şaca ğız. Geçerken 
hepinizden o gösterdi ğim kayalı ğı gözünüzde canlandırmanızı isteyece ğim. Đsmi de 
zihninizin yüzeyinde tutacaksınız: Steek-Tete, Küçü k Đğne." 
"Dur biraz, dur bakalım," dedi Eddie. Bir ba şka kapıya varmı şlar bu seferki açık 
duran bir gardırop kapısıydı. Dolabın içinde çok es ki, mızı bir ceket ve tel 
askılar vardı. Eddie, Ted'in omzunu kavrayıp çevl " Nerden geçece ğiz? Geçip 
nereye gidece ğiz? Çünkü öncekine benzer kapıysa..." 
Ted ba şını kaldırıp Eddie'ye baktı (zira Eddie daha uzun b oyluydu) Susannah 
dehşet verici, inanılmaz bir şey gördü: Ted'in gözleri yuvala-nda titre şiyor 
gibiydi. Bir an sonra öyle olmadı ğını anladı. Adamın göz-hebekleri tüyler 
ürpertici bir hızla büyüyüp küçülüyordu. Đçerisinin kalık mı yoksa aydınlık mı 
oldu ğuna karar veremiyormu ş gibi. 
"Bir kapıdan geçmeyece ğiz, en azından sizin bildi ğiniz türde bir kanıdan de ğil. 
Bana güvenmelisin, genç adam. Dinleyin." 
Herkes sessizce dinledi ve Susannah yakla şan bir motorun homurtusunu duydu. 
"Bu Sansar," dedi Ted. "Yanında en az dört, belki y arım düzine tahe-en vardır. 
Bizi burda görürlerse Dink ve Stanley'nin ölece ği neredeyse muhakkak. Bizi 
yakalamaları gerekmiyor, görmeleri yeter. Sizin içi n hayatlarımızı tehlikeye 
atıyoruz. Bu bir oyun de ğil, bu yüzden artık soru sormayı bırakıp beni takip  
etmenizi istiyorum!" 
"Edece ğiz," dedi Roland. "Ve Küçük Đğne'yi dü şünece ğiz." 
"Steek-Tete," dedi Susannah. 
"Mideniz tekrar bulanmayacak," dedi Dinky. "Söz." 
"Tanrı'ya şükür," dedi Jake. 
"Ya kür," dedi Oy. 
Ted'in ekibinin üçüncü adamı Stanley hiçbir şey söylememeye devam etti. 
Sadece bir dolaptı, dar ve küflü bir ofis dolabı. K ırmızı ceketin gö ğüs cebinde, 
üzerinde NAKL ĐYE ŞEFĐ yazan pirinç bir rozet vardı. Stanley sa-dece bo ş bir 
duvarın oldu ğu arka tarafa yöneldi. Tel askılar sallanıp çarpti Şh. Jake, Oy'u 
ezmemek için adımlarına dikkat etmek zorunda kaldı.  
ostr°fobiye daima biraz meyilli olmu ştu ve şimdi de Panik-Adam'ın robul 
parmaklarının ensesini ok şamaya ba şladı ğını hissedebiliyordu: nce bir tarafa, 
sonra di ğerine. 'Rizalar saz kesede hafifçe tıngırdadı. Yer lnsan ve bir Hantal 



Billy terk edilmi ş bir ofis dolabına sı ğı şmaya çalı şıyordu. Bu çılgınlıktı. 
Yakla şan motorların homurtusunu duyabiliyordu. 
Başlarındaki Sansar diye biriydi. 
"El ele tutu şun," diye mırıldandı Ted. "Ve konsantre olun." "Ste ek-Tete," diye 
tekrarladı Susannah ama sesi Jake'e şüpheli gel. 
misti. 
"Küçük Đğ..." diye ba şladı Eddie ama sonra sustu. Dolabın gerisindeki bo ş duvar 
yok olmu ştu. Daha önce duvarın oldu ğu yerde şimdi bir ya-nında kayalar, di ğer 
yanında çalılarla kaplı dik bir yamacın bulundu ğu küçük bir açıklık vardı. Jake 
burasının Steek-Tete oldu ğuna bahse girebilirdi ve bu daracık yerden kurtulma nın 
yolu orasıysa, bu açıklı ğı gördü ğüne çok sevinmi şti. 
Stanley harcadı ğı çaba veya acıyla, belki de her ikisinin de etkisi yle inledi. 
Kapalı gözkapaklarının altından ya şlar süzülüyordu. 
" Şimdi," dedi Ted. "Bizi geçir, Stanley." Sonra di ğerlerine hitap etti. 
"Yapabilirseniz ona yardım edin! Babalarınızın hatı rı için ona yardım 
edin!" 
Jake önündeki Roland'm ve arkasındaki Susannah'nın elini tutarak 
Ted'in daha önce pencereden gösterdi ği arazinin görüntüsünü zihninde sa-
bitlemeye çalı şarak ilerledi. Terli teninde so ğuk havanın temasını hissetti ve 
kısa bir an insanı Narnia'ya götüren harika gardıro pla Bay C. S. Lewis'i 
düşünerek Gök Gürültüsü'ndeki Steek-Tete'in yamacına a dım attı. 
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Vardıkları yer Narnia de ğildi. 
Tepenin ete ği so ğuktu ve Jake kısa süre sonra titremeye ba şladı-Omzu üzerinden 
geriye baktı ğında oraya gelmek için kullandıkları boyut kapısınd an hiçbir iz 
göremedi. Hava lo ştu ve gazya ğı gibi keskin, naM bir koku hâkimdi. Tepenin 
yamacında küçük bir ma ğara vardı (bir ba ş* dolap gibiydi), Ted oradan 
battaniyeler ve içinde alkali... tadında subu'u nan  bir matara çıkardı. Jake ve 
Roland birer battaniye alıp sarındı. Eddy iki i bat taniye alarak hem 
Susannah'yı, hem kendini sardı. Jake di şlerinin takırdamaya ba şlamasını önlemeye 
çalı şarak (bir kere ba şladı mı durmazdı) di ğer ikisinin bir arada olmaları 
sayesinde sahip oldukları fazladan sıcaklı ğa imrendi. 
Dink de bir battaniyeye sarınmı ştı ama so ğuk ne Ted'i, ne de Stan-ley'yi 
etkilemi ş görünüyordu. 
"A şağı bakın," dedi Ted, Roland ve di ğerlerine. Örümcek a ğını andıran rayları 
gösteriyordu. Jake manevra alanının cam çatısını ve  hemen yanındaki, neredeyse 
sekiz yüz metre boyunca uzanan ye şil çatılı yapıyı görebiliyordu. Raylar her 
yöne do ğru uzanıyordu. Gök Gürültüsü Đstasyonu, diye dü şündü büyülenmi şçesine. 
Kurtlar'ın kaçırdıkları çocukları trenlere bindirip  I şın'ın Yolu üzerinden 
Fedic'e gönderdi ği ve deforme olmalarından sonra geri getirdikleri y er. 
Đki dakikadan az bir süre önce orada, yakla şık on kilometre ötede olduklarına 
inanmak ya şadıkları onca şeyden sonra bile Jake'e çok güç geliyordu. Kapıyı a çık 
tutmada hepsinin payı olabilirdi, ama kapıyı yarata n, Stanley olmu ştu. Şimdi ise 
solgun ve yorgun, neredeyse tükenmi ş görünüyordu. Bir keresinde sendeledi ve 
Dink (Jake'e göre çok talihsiz bir takma addı) onu kolundan yakalayarak 
dengesini sa ğlamasına yardım etti. Stanley bunu fark etmemi şti. Hu şuyla Roland'a 
bakıyordu. 
Sadece hu şu de ğil, diye dü şündü Jake. Tam anlamıyla korku da sayılmaz. Ba şka bir 
şey. Ama ne? 
Şi şme lastikleri olan iki motorlu araba istasyona yakl aşıyordu, arazi araçları. 
Jake, Sansar (her kimse) ve taheen dostları oldu ğunu dü şündü. 
"Muhtemelen tahmin etmi şsinizdir," dedi Ted, onlara. "Devar-toi şe-hnın ofisinde 
bir alarm vardır bekçinin ofisi de diyebilirsiniz i sterseniz, redic ile istasyon 
arasındaki kapıyı herhangi biri veya herhangi bir şey kullandı ğı takdirde alarm 
devreye girer..." 
Sanırım kullandı ğınız kelime şef veya bekçi de ğil, ki'dam'dı," dedi Roland 
ifadesizce. 
Dink güldü. " Đyi yakalamı şsın, ahbap." 
"Ki'dam'\n anlamı nedir?" diye sordu Jake belli bel irsiz bir fikri ol-masına 
ra ğmen. Calla'dakilerin kullandı ğı bir deyim vardı: akılkutusu yürekkutusu, 



ki'kutusu. Đnsanın dü şüncelerini, duygularını ve alt fonksi-yonlarını ifa de 
ediyordu. Sonuncu için hayvani fonksiyonlar da dene bilir-di; yani ki'kutusu için 
bokkutusu demek kaba olmakla birlikte yanlı ş sayılmazdı. 
Ted omuz silkti. "Ki'dam, bok beyinli anlamına geli r. Dinky'nin Devar'm müdürü 
sai Prentiss'e verdi ği isim bu. Ama bunu zaten biliyordun de ğil mi?" 
"Sanırım," dedi Jake. "Az çok." 
Ted, ona uzun uzun baktı ve Jake bu ifadeyi tanıyın ca Stanley'nin Roland'a 
bakarken yüzünde beliren ifadenin de adını koyabild i: korku de ğil, 
büyülenmi şlik. Jake, Ted'in hâlâ o Bobby denen çocu ğa ne kadar çok benzedi ğini 
düşündüğünden ve dokunu şa sahip oldu ğunu bildi ğinden neredeyse emindi. Peki 
Stanley'yi büyüleyen neydi? Yoksa gördüklerini abar tıyor muydu? Belki de Stanley 
kar şısında kanlı canlı bir silah şor görmeyi beklemiyordu, o kadar. 
Ted aniden Jake'ten Roland'a döndü. " Şimdi şu yöne bakın." "Ohaa!" diye ba ğırdı 
Eddie. "Bu da ne?" 
Susannah hem şaşırmı ş, hem de gördü ğü ho şuna gitmi şti. Ted'in i şaret etti ği, ona 
Cecil B. DeMille'in Đncil'den destansı eseri On Emir'âtn sahneleri, özel likle de 
Musa'nın ikiye böldü ğü Kızıldeniz'in şüphe çekecek kadar jöleye, yanan çalıdan 
gelen Tanrı'nın sesinin ise Charles La-ughton'a ben ziyor olu şunu hatırlatmı ştı. 
Yine de inanılmazdı. Ucuz Hollywood özel efektleri açısından yani. 
Gördükleri, alçak bulutlardaki bir delikten ihti şamla yeryüzüne inen kaim bir 
gün ı şı ğı huzmesiydi. Tuhaf karanlı ğı bir spot ı şı ğı gibi yarıyor ve Gök 
Gürültüsü Đstasyonu'ndan yakla şık on kilometre uzaklıkta bir bina' lar 
toplulu ğunu aydınlatıyordu. Ve "yakla şık on kilometre"den daha kesı" bir ifade 
kullanmak mümkün de ğildi zira bu dünyada artık güney güne* de ğil, kuzey de kuzey 
değildi. Artık sadece I şın Yolu vardı. 
"Dinky bir çift dürbün ola..." 
"A şağı ma ğarada, de ğil mi?" 
"Hayır, son geli şimizde buraya getirmi ştim," dedi Ted sabırla. "Hemen içerde 
yı ğılı olan kasaların üzerinde. Getirir misin, lütfen? " 
Eddie bu konu şmayı hayal meyal fark etmi şti. Ne kadar olanaksız görünse de 
(Ortabatı'dan New York'a ilk kez gelen bir turistin  Central Park'ı görmeyi 
beklememesi gibi) o karanlık ve amansız çölün ortas ında ne şe dolu, yemye şil bir 
alan vardı ve kalın gün ı şı ğı huzmesi o bölgeyi pırıl pırıl aydınlatıyordu. 
Gördükleri Eddie'yi büyülemi şti (ve ho şuna da gitmi şti). 
Üniversite yatakhanelerine benzer binalar -güzel bi nalar- görebiliyordu. Ayrıca 
konforlu görünen, önlerinde geni ş bahçeleri olan eski malikâneler vardı. Güne ş 
huzmesinin aydınlattı ğı alanm uzak ucunda üzerinde ma ğazalar sıralanmı şa 
benzeyen bir cadde vardı. Tek bir şey hariç kusursuz bir Amerika Ana 
Caddesi'ydi: her iki ucu karanlık, kayalık çölde so n buluyordu. Sarma şıklarla 
kaplı dört ta ş kule gördü. Hayır, altı taneydiler. Di ğer ikisi zarif, yıllanmı ş 
karaa ğaçların arasına gizlenmi şti. Çölde karaa ğaçlar! 
Dink bir dürbünle geri dönüp Roland'a uzattı ama Si lah şor ba şını iki yana 
salladı. 
"Alınma," dedi Eddie. "Onun gözleri... şey, normal de ğildir diyelim. Ama ben bir 
göz atmaya hayır demem." 
"Ben de," dedi Susannah. 
Eddie dürbünü uzattı. "Önce hanımlar." 
"Yok, ben gerçekten..." 
"Kesin sunu!" dedi Ted sertçe. "Zamanımız çok kısıt lı, risk ise çok büyük. 
Birini harcayıp di ğerini arttırmayın, lütfen." 
Susannah rahatsız olmu ştu ama kendini tuttu ve kar şılık vermedi, urbünü aldı, 
gözlerine kaldırdı ve ayarladı. Gördükleri kusursuz  bir aınpusa bakıyor olma 
hissini kuvvetlendirdi. Kom şu köyle muhte şem bir tırıla birle şmiş bir kampus 
gibiydi. Burada okulla kasaba arasında hiçbir çeki şme olmadı ğına bahse girerim, 
diye dü şündü. Eminim Karaa ğaçköy ve Kırıcı Üniversitesi fıstık ezmesi ve jöle,  
Abbott ve Costello, eldiven ve e/g;. bi çok iyi anl aşan bir ikilidir. Saturday 
Evening Post'ta ne zaman Ray Bradbury kısa hikâyesi  olsa önce onu okurdu, 
Bradbury'ye bayılırdı ve dürbün vasıtasıyla gördükl eri ona Bradbury'nin ideal 
Illinois kasabası Greentown'u hatırlatmı ştı. Öyle bir yerdi ki yeti şkinler 
verandada salla-nan sandalyelerinde oturup limonata  içer, çocuklar ılık yaz 
akşamlarında el fenerleriyle kovalamaca oynardı. Ve ya kındaki üniversite 



kampusu? Orada içki tüketilmezdi, en azından a şırı olmazdı. Joystickler, 
serseriler ve rock'n roll da olmazdı elbette. Orada  üniversiteli kızlar erkek 
arkada şlarına masum iyi geceler öpücükleri verip tam vakti nde yatakhanelerine 
dönerdi. Güne şin bütün gün parladı ğı, radyodan Perry Como ve Andrews Sisters'ın 
şarkılarının yayıldı ğı ve kimsenin ilerlemi ş bir dünyadaki harabelerde 
yaşadı ğından şüphelenmedi ği bir yerdi. 
Hayır, diye dü şündü so ğukça. Bazıları biliyor. Bu yüzden bu üçü bizi 
kar şılamaya geldi. 
"Orası Devar-toi" dedi Roland ifadesizce. Soru sorm adı. 
"Evet," dedi Dinky. "Sevgili Devar-toi." Roland'in yanında duruyordu. 
Yatakhanelerin yanındaki büyük beyaz binayı gösterd i. " Şu beyaz olanı görüyor 
musun? Orası Kırık Kalpler Evi, can-toi orda ya şıyor. Ted onlara sı ğ adamlar 
diyor. Ta/zeen-insan melezleri. Ve onlar oraya Deva r-toi demiyor, Algul Siento 
diyor. Anlamı..." 
"Mavi Cennet," dedi Roland ve Jake sebebini anladı:  ta ş kuleler hariç bütün 
binaların çatıları mavi kiremitlerle kaplıydı. Narn ia de ğil, Mavi Cennet. Bir 
grup insanın dünyanın sonunu getirmekle me şgul oldu ğu yer. Bütün dünyaların. 
 
6 
"Var olan en ho ş yer gibi görünüyor, en azından Đç-Dünya'nın dü ş meşinden beri," 
dedi Ted. "De ğil mi?" 
"Gerçekten çok güzel," diye onayladı Eddie. Aklında n en azından bin soru geçiyor 
ve Susannah ile Jake'in de binlerce sorusu oldu ğunu tah-ffljn ediyordu ama şimdi 
sormanın zamanı de ğildi. Yine de a şağıdaki yüz dönümlük muhte şem vahaya bakmayı 
sürdürdü. Bütün Gök Gürültüsü 'ndeki tek güne şli, ye şil alana. Tüm Gök 
Gürültüsü'ndeki tek güzel yere Neden olmasın? Sevgi li Kırıcı Dostlarımız'a en 
güzeli yakı şırdı. Ve kendini tutamayarak bir soru sordu. "Ted, Kızıl Kral 
Kule'yi neden yıkmak istiyor, biliyor musun?" Ted, ona kısa bir bakı ş fırlattı. 
Eddie, adam gülümseyene dek bu bakı şın çok so ğuk oldu ğunu dü şündü. Gülümseyince 
bütün yüzü aydınlanmı ştı. Ayrıca gözleri o ürkütücü küçülüp büyüme hareke tini 
yapmayı kesmi şti, bu büyük bir geli şmeydi. 
"Kızıl Kral deli," dedi Ted. "Bir de ğil, bir sürü tahtası eksik. Aklını peynir 
ekmekle yemi ş. Söylememi ş miydim?" Sonra Eddie'nin cevaplamasına fırsat verm eden 
devam etti. "Evet, oldukça güzel. Devar-toi, Büyük Hapishane de deseniz, Algul 
Siento da, harika görünüyor. Öyle de zaten 
"Çok kaliteli mekân," diye onayladı Dinky. Stanley bile gün ı şı ğıyla aydınlanmı ş 
yerle şim bölgesine hafif bir özlem ifadesiyle bakıyordu. 
"En güzeli yemekler," diye devam etti Ted. "Ve Gem Sineması'ndaki çifte gösterim 
haftada iki kez de ği şiyor. Sinemaya gitmek istemeyen, filmlerin DVD'sini  eve 
getirtebiliyor." 
"DVD nedir?" diye sordu Eddie. Sonra ba şını iki yana salladı. "Bo ş ver. Devam 
et." 
Ted, ba şka ne ö ğrenmek istiyorsunuz dercesine omuz silkti. 
"Bir de insanı uçuran seks var," dedi Dinky. "Simül asyon ama yine de banılmaz... 
bir hafta içinde hem Marilyn Monroe, hem Madonna, h em de Nicole Kidman ile 
birlikte oldum." Bunları huzursuzlukla karı şık gu-mr'a söylemi şti. " Đsteseydim 
üçüyle aynı anda da olabilirdim. Gerçek oluklarını sadece yakın mesafeden 
üfleyince adayabiliyorsunuz. Üfle-"nce o bölüm... b ir şekilde kayboluyor. 
Sarsıcı bir deneyim." 
" Đçki? Uyu şturucu?" diye sordu Eddie. 
"Kısıtlı miktarlarda içki serbest," dedi Ted. " Şarap bilimine dü şkün-seniz her 
öğünde yeni harikalarla kar şıla şabilirsiniz mesela." 
" Şarap bilimi mi?" dedi Jake. 
 
" Şarap züppeli ği bilimi, tatlım," dedi Susannah. 
"Mavi Cennet'e bir madde ba ğımlıh ğryla gelirseniz," dedi Dinky. "$;. zi 
bağımlılıktan kurtarıyorlar. Nazikçe. O konuda çok zor lu çıkan bir ikj ki şi..." 
Gözleri Ted'inkileri buldu. Ted omuz silkerek ba şını salladı. "Or- 
tadan kayboldu." 
"Aslında sı ğ adamların daha fazla Kırıcı'ya ihtiyacı yok," dedi  Ted. 



"Halihazırda i şi bitirecek sayıda Kırıcı'ya sahipler." "Kaç tane v ar?" diye 
sordu Roland. "Üç yüz civarı," dedi Dinky. 
"Tam olarak üç yüz yedi," dedi Ted. "Be ş yatakhanede kalıyoruz ama bu kelime 
yanlı ş imaj uyandırıyor. Kendimize ait dairelerimiz var. Di ğer Kırıcılarla ne 
kadar görü şece ğimize kendimiz karar veriyoruz. "Peki ne yaptı ğınızın farkında 
mısınız?" diye sordu Susannah. "Evet. Ama ço ğumuz bunu dü şünmeye fazla zaman 
ayırmıyor." "Neden ayaklanmadıklarını anlamıyorum."  "Hangi zamandansınız, 
hanımefendi?" diye sordu Dinky. "Hangi?..." Sonra a nladı. "1964." 
Dinky içini çekip ba şını iki yana salladı. "O halde Jim Jones ve Halkın 
Tapmağı'nı bilmiyorsunuz. Bilseydiniz açıklamak daha kola y olurdu. San 
Francisco'da sözde Đsa'nın kurdu ğu tarikatın yakla şık bin üyesi Guyana'da 
intihar etti. Adam verandasında oturup bir megafonl a onlara annesi hakkında 
hikâyeler anlatırken zehirli Kool-Aid içtiler." 
Susannah, ona deh şetle karı şık inanmazlık, Ted ise güçlükle zap' ediliyor 
görünen sabırsızlıkla bakıyordu. Bu konunun önemli oldu ğu"11 dü şünüyor olmalıydı 
ki sessiz kaldı. 
"Nerdeyse bin ki şi," dedi Dinky üstüne basarak. "Çünkü kafaları & rı şmıştı, 
yalnızlardı ve Jim Jones'un arkada şları oldu ğunu sanıyor'21 
Cuinkü -burası önemli- dönecekleri hiçbir şey yoktu. Burda da aynısı geçer-. 
ifnalar birle şirse Prentiss'i, Sansar'ı, taheenleri ve can-toi'yi  di ğer ga-ksiye 
gönderecek kadar güçlü bir zihinsel çekiç yaratabil irler. Ama ben, Stanlev ve 
herkesin en sevdi ği süper-kırıcı, Milford Connecticut'lı tamamen yıkı lan Bay 
Theodore Brautigan'dan ba şkası yok. Harvard '20 mezunlarından, Tiyatro Kulübü , 
Münazara Kulübü, The C?imson'm editörü ve .elbette! - Şeref listesine giren 
öğretim üyesi Ted Brautigan!" 
"Üçünüze güvenebilir miyiz?" diye sordu Roland. Ses indeki kayıtsızla 
aldatıcıydı. 
"Güvenmeye mecbursunuz," dedi Ted. "Ba şka kimseniz yok. Bizim de öyle." 
"Onların tarafında olsaydık," dedi Dinky. "Kahrolas ı lastikten elde yapılma 
mokasenler giyiyor olur muyduk sizce? Mavi Cennet't e birkaç temel ihtiyaç 
dı şında her şey bulunabilir. Normalde onlar olmadan yapamayaca ğınızı aklınızın 
ucundan bile geçirmedi ğiniz, öyle ki... şey, Algul Siento terliklerinizle 
etrafta dola şmak biraz zor oluyor diyelim." 
"Hâlâ inanamıyorum," dedi Jake. "I şınlar'ı kırmaya çalı şan onca insan. Alınmayın 
ama..." 
Dinky yüzünde gergin bir gülümsemeyle yumruklarını sıkarak ona döndü. Oy hemen 
hırlayıp di ş göstererek Jake'in önüne geçti. Dinky, onu ya fark  etmemi ş ya da 
aldırı ş etmemi şti. "Öyle mi? Bak ne diyece ğim, ufaklık. Alınırım. Hem de çok 
alınırım. Hayatın hep dı şında ya şamanın, her e şek şakasının hedefi, her 
mezuniyet balosunun Carrie'si olmanın na-S|l bir şey oldu ğunu nerden 
bileceksin?" 
"Kim?" diye sordu kafası karı şan Eddie ama hızını alan Dinky, ona a>dın ş etmedi. 
Aşağıda yürüyemeyen ya da konu şamayan insanlar var. Bir kızın 
olları yok. Birkaçında hidrosefali var, yani kafala rı kahrolası New Jersey’e 
uzanıyor." Ellerini ba şının altmı ş santim uza ğında havaya kaldırdı ve PSl 
tarttı ğını dü şündü. Daha sonra abartı olmadı ğını göreceklerdi. Zavalli Stanley 
konu şamayanlardan." 
Roland solgun yüzlü, kirli sakallı, kıvırcık gür sa çlı Stanley'ye baktı Ve 
Silah şor neredeyse gülümsedi. "Bence konu şabiliyor," dedi. "Babanın adını mı 
ta şıyorsun, Stanley? Sanırım ta şıyorsun." 
Stanley ba şını e ğdi, yanaklarına renk gelmeye ba şladı. Gülümsüyordu. Aynı anda 
ağlamaya ba şladı. Neler oluyor burada, diye dü şündü Eddie. Ted'in de merak 
etti ği açıktı. "Sai Deschain, acaba sorabilir..." "Hayır , hayır, ba ğı şlayın," 
dedi Roland. "Dedi ğiniz ve hepimizin hissetti ği gibi şimdi zamanınız kısıtlı. 
Kırıcılar neyle beslendiklerini biliyor mu? Güçleri ni arttırmak için onlara ne 
yedirildi ğini?" 
Ted aniden bir kayanın üzerine oturdu ve parlak bir  örümcek a ğı gi-bi görünen 
raylara baktı. " Đstasyondan getirdikleri çocuklarla bir ilgisi var, değil mi?" 
"Evet." 
"Bilmiyorlar, ben de bilmiyorum," dedi Ted aynı a ğır ses tonuyla. "Bildi ğimiz 
söylenemez. Her gün düzinelerce hap yutuyoruz. Saba h, ö ğlen ve ak şam geliyorlar. 



Bazıları vitamin. Bazıları şüphesiz bizi uysalla ştırmak için. Onları sistemimden 
çıkaracak şansım oldu. Dinky ve Stan-ley'ninkinden de. Ama bu temizli ğin i şe 
yarayabilmesi için i şe yaramasını istemek gerek, Silah şor. Anlatabiliyor muyum?" 
Roland ba şını salladı. 
"Bize bir tür... ne bileyim... beyin geli ştirici veriyor olduklarını epey bir 
süre boyunca dü şündüm ama o kadar çok hap var ki hangileri oldu ğunu anlamak 
imkânsız. Bizi yamyam, vampir ya da her ikisi birde n yapan hapın hangisi 
oldu ğunu bilmiyoruz." Varlı ğı şaşırtıcı gün ı şı ğı huzmesine bakarak duraksadı. 
Ellerini iki yana açtı. Dinky birini tuttu, Stanley  di ğerini. " Đzleyin," dedi 
Dinky. "Çok iyidir." 
Ted gözlerini kapadı. Di ğer ikisi de öyle. Bir süre için karanlık çölü" 
üzerinden Cecil B. DeMille gün ı şı ğı huzmesine bakan üç adamdan ba şka görülecek 
hiçbir şey bulamadılar... ve bakıyorlardı, Roland biliyordu ' Gözleri kapalı 
olmasına ra ğmen bakıyorlardı. 
Gün ı şı ğı yok oldu. Devar-toi, belki on iki saniye boyunca çöl, Gök Gürültüsü 
Đstasyonu ve Steek-Tete'in etekleri gibi karanlı ğa gömüldü. Sonra o saçma altın 
ı şıltı geri döndü. Dinky solu ğunu sertçe (ve belli belirsiz bir tatminle) 
bıraktı ve Ted'den ayrılarak bir adım geriledi. Ted  bir süre sonra Stanley'yi de 
bırakarak Roland'a döndü. "Bunu siz mi yaptınız?" d iye sordu Silah şor. 
"Evet, üçümüz birlikte," dedi Ted. "Aslan payı Stan ley'nin. Son derece güçlü bir 
göndericidir. Prentiss, sı ğ adamlar ve taheenlcıi deh şete dü şüren birkaç şeyden 
biri yapay güne ş ı şıklarını kaybetmeleridir. Giderek daha sık oluyor v e tek 
sebebi bizim makinelere müdahale etmemiz de ğil. Makineler..." Omuz silkti. 
"Bozuluyor." "Her şey gibi," dedi Eddie. 
Ted ciddi bir ifadeyle ona döndü. "Ama yeterince hı zlı de ğil, Bay Dean. Kalan 
iki I şın rahat bırakılmalı. Hem de hemen, yoksa fark etme yecek. Dinky, Stanley 
ve ben size elimizden geldi ğince yardım edece ğiz. Bu di ğerlerini öldürmek 
anlamına gelse bile." 
"Elbette," dedi Dinky ne şesiz bir gülümsemeyle. "Rahip Jim Jones yaptıysa bi z 
neden yapmayalım?" 
Ted, ona onaylamaz bir bakı ş fırlattıktan sonra tekrar Roland ve ka-tefine 
döndü. "Belki i ş o raddeye varmaz. Ama varırsa..." Aniden aya ğa kalktı ve 
Roland'ın kolunu kavradı. "Yamyam mıyız?" diye sord u sert, neredeyse tiz bir 
sesle. "Ye şil Pelerinliler'in Sınır Topraklar'dan getirdi ği Çocukları yiyor 
muyuz?" 
Roland sessiz kaldı. 
Ted, Eddie'ye döndü. "Bilmek istiyorum." 
Eddie cevap vermedi. 
"Hanım-jaj?" diye sordu Ted, bacaklarını açarak Edd ie'nin kalçasına burmu ş olan 
kadına. "Size yardım etmeye hazırız. Siz de sorumu cevap-tyarak bana yardım 
edemez misiniz?" 
Bilmek bir şeyi de ği ştirecek mi?" diye sordu Susannah. 
Ted, ona bir süre daha baktıktan sonra Jake'e döndü . "Genç dostu. ma ikizi 
olacak kadar benziyorsun," dedi. "Biliyor muydun, e vlat?" 
"Hayır ama hiç şaşırmadım," dedi Jake. "Buralarda i şler her nasılsa öyle 
yürüyor. Her şey... hmm... uyuyor." 
"Soruma sen de cevap vermeyecek misin? Bobby olsa v erirdi." 
Vereyim de için içini mi yesin, diye dü şündü Jake. Onlan yiyece ğine kendini mi 
yiyeceksin? 
Başını iki yana salladı. "Ben Bobby de ğilim," dedi. "Ona ne kadar benziyor olsam 
da o de ğilim." 
Ted içini çekerek ba şını salladı. "Hepinizden aynı kar şılı ğı aldı ğıma şaşmamalı. 
Ne de olsa ka-tet'süâz." 
"Gitmemiz gerek," dedi Dinky, Ted'e. "Fazla kaldık.  Tek derdimiz oda-kontrolü 
için vaktinde orada olmak de ğil; Stanley ile birlikte o kahrolası telemetriyi 
ayarlamalıyız ki Prentiss ve Sansar kontrol ettikle rinde 'Teddy B burdan hiç 
ayrılmamı ş. Dinky Earnshaw ve Stanley Ruiz de. 0 çocuklarla i lgili hiçbir sorun 
yok,' desinler." 
"Evet," dedi Ted. "Sanırım haklısın. Be ş dakika daha?" 
Dinky gönülsüzce ba şını salladı. Mesafe yüzünden hafifleyen bir siren s esi 
rüzgârla bulundukları yere kadar ula ştı ve genç adamın yüzünde ho şuna gitti ğini 



belirten bir gülümseme belirdi. "Güne ş yok olunca kafaları çok bozuluyor," dedi. 
"Çevrelerindeki bir tür kahrolası nükleer kı şa benzeyen asıl dünyayla yüz yüze 
gelmekten hiç ho şlanmıyorlar." 
Ted ellerini ceplerine sokarak bir süre ayaklarına baktıktan sonra Roland'a 
döndü. "Bu... bu i ğrenç komediye bir son vermenin zamanı geldi. Her şey yolunda 
giderse yarın geri gelece ğiz. Bu arada yamacın yakla şık kırk metre a şağısında, 
Gök Gürültüsü îstasyonu ve Algul Siento'ya bakmayan  tarafta daha büyük bir 
mağara var. Ma ğarada yiyecek, uyku tulumları ve propan gazıyla çal ı şan bir ocak 
bulacaksınız. Algul'un kaba bir haritası da var. Ay rıca sizin için bir teyp ve 
makaralar bıraktım. Muh" temelen aklınızdaki tüm so ruları cevaplamayacak ama 
birkaç bo şlu ğu dolduraca ğından eminim. Şu an için Mavi Cennet'in göründü ğü kadar 
hos olmadı ğını bilin. Fildi şi kuleler gözetleme için. Bölgenin etrafı üç sıra 
itle sarılı- Kaçmaya çalı şırsanız ilk sıra batma hissi veriyor..." "Dikenli t el 
gibi," dedi Dink. 
" Đkincisi bayıltacak kadar elektrik yüklü," diye deva m etti Ted. 
"Üçüncüsüyse..." 
"Sanırım tahmin edebiliyoruz," dedi Susannah. "Ya R oderick'in Evlatları?" diye 
sordu Roland. "Devar'da olduklarını biliyc-nım zira  buraya gelirken yolda 
biriyle kar şıla ştık." 
Susannah ka şlarını kaldırarak Eddie'ye baktı. Eddie'nin bakı şları sonra 
anlatırım diyordu. Birbirlerini seven insanlar aras ındaki kusursuz, sözsüz 
ileti şimin bir örne ğiydi. 
"O salaklar," dedi Dinky ama sesinde küçümseme yokt u. "Onlar... eski filmlerde o 
tiplere ne deniyordu? Sadık hizmetkârlar sanırım. Đstasyondan üç kilometre kadar 
ötede, şu tarafta küçük bir köyleri var." Eliyle gösterdi. "Algul'da basit bakım 
i şleri yapıyorlar, üç dört tanesi çatı tamiri yapacak  kadar yetenekli... 
kiremitleri falan de ği ştiriyorlar. Zavallılar buranın havasındaki bula şıcı 
maddelere kar şı çok hassas. Sadece onlarda sivilce veya egzama gi bi de ğil de 
radyasyon hastalı ğı gibi bir etki olu şuyor." "Bir de bana sor," dedi Eddie 
zavallı Chayven'li Chevin'in yaralarla şekilsizle şmiş yüzünü ve idrar kokan 
giysilerini hatırlayarak. 
"Ba şıbo ş ahali," dedi Ted. "Bedeviler. Sanırım ço ğunlukla rayları takip 
ediyorlar. Đstasyonun ve Algul Siento'nun altında yeraltı mezar ları var. Rodlar 
oraları iyi tanıyor. A şağıda tonlarca yiyecek var; haftada iki kez kızaklarl a 
Devar'a yiyecek ta şıyorlar. Yediklerimiz ço ğunlukla onlar, hâlâ iyi durumdalar 
ama..." Omuz silkti. 
"Her şey hızla bozuluyor," dedi Dinky, ona yakı şmayan hüzünlü bir sesle. "Ama 
adamın daha önce dedi ği gibi, şarap harika." 
"Yarın yanınızda Roderick'in Evlatları'ndan birini getirmenizi istesem yapabilir 
misiniz?" diye sordu Roland. 
Ted ve Dinky birbirlerine şaşkınca baktı. Sonra ikisi birden Stan-eyye döndü. 
Stanley omuzlarını silkerek ba şını salladıktan sonra ellerini ^Ç içleri a şağıyı 
gösterecek şekilde açtı: Neden, Silah şor? 
Roland bir süre dü şüncelere dalarak sessiz kaldı. Sonra Ted'e dön. dü.  "Beyni az 
çalı şanlardan birini getirin," dedi. "Ona 'Dan sur, dan tur dan Roland, dan 
Gilead,' de." 
Ted hiç duraksamadan söyleneni tekrar etti. Roland başını salladı. "Tereddüt 
ederse ona Chayven'li Chevin'in gitmesi gerekti ğini söyledi ğini söyleyin. Basit 
dili biraz olsun konu şabil!, yorlar, de ğil mi?" 
"Elbette," dedi Dinky. "Ama bayım... bir Rod'u bura ya getirip sizi gördükten 
sonra serbest bırakamazsınız. Sır saklamayı bildikl eri kesinlikle söylenemez." 
"Birini getirin," dedi Roland. "Ne yapaca ğımıza bakaca ğız. Ka-mai'ra Eddie'nin 
dedi ği gibi içimde bir his var. O hissi bilir misiniz?" Ted ve Dinky ba şlarını 
salladı. 
" Đşe yararsa, ne âlâ. Yaramazsa... buraya getirdi ğiniz adamın kimseyle 
konu şmayacağından emin olabilirsiniz." 
" Đçindeki his do ğru çıkmazsa onu öldürecek misin?" diye sordu Ted. R oland ba şını 
salladı. 
Ted acı bir kahkaha attı. "Elbette öldüreceksin. Bu  bana Huckleberry Finn'de 
Huck'ın buharlı geminin havaya uçu şunu gördü ğü kısmı hatırlattı. Haberi vermek 
için Bayan Watson'a ve Dul Douglas'a ko şar ve kimsenin ölüp ölmedi ğini 



sorduklarında, 'Hayır hanımefendi, sadece bir kara derili,' der. Biz de, 'Sadece 
bir Rod. Silah şor'un hissi do ğru çıkmadı,' diyece ğiz." 
Roland, ona so ğukça gülümsedi, bütün di şleri alı şılmadık bir şekilde gözler 
önüne serilmi şti. Eddie bu gülümsemeyi daha önce görmü ştü ve hedefi olmadı ğı 
için şükrediyordu. "Neyle kar şı kar şıya oldu ğumuzun farkındasınız sanıyordum, 
sai Ted. Yanlı ş mı anlamı şım?" 
Ted, ona bir süre baktıktan sonra bakı şlarını yere çevirdi. Dinky bu sırada 
Stanley ile konu şmuştu. Di ğerlerine dönerek, "B" Rod istiyorsanız alacaksınız, " 
dedi. "Orası kolay. Asıl sorun buraya gel' mek olab ilir. Gelemezsek..." 
Roland, genç adamın sözlerini tamamlamasını sabırla  bekledi. Bek-diei olmayınca 
sordu. "Gelemezseniz ne yapmamızı istiyorsunuz?" 
Ted omuz silkti. Hareketi Dinky'ninkinin o kadar be nzeriydi ki komik olmu ştu. 
"Elinizden geleni," dedi. "A şağıdaki ma ğarada silahlar da var Sneetch dedikleri 
elektrikli toplardan da bir düzine kadar var. Bazı x adamların hızlı 
ate şleyiciler dedi ğini duydu ğum makineli tüfekler de var. Amerikan ordusundan 
AR-15'ler. Di ğerlerinden emin de ğiliz." 
"Bir tanesi bilimkurgu filmlerindeki ı şın tabancalarına benziyor," dedi Dinky. 
"Sanırım parçalayıcı özelli ği var ama ya pili bitmi ş ya da ben çalı ştıramayacak 
kadar aptalım." Beyaz saçlı adama endi şeyle baktı. "Be ş dakika geçti. Hatta daha 
da fazla. Yapılacak i şlerimiz var, Tedster. Haydi yaylanalım." 
"Evet. Eh, yarın tekrar gelece ğiz. Belki o zamana dek bir planınız olur." 
"Sizin yok mu yani?" diye şaşkınca sordu Eddie. 
"Benim planım kaçmaktı, genç adam. O sırada son der ece parlak bir fikir gibi 
görünmü ştü. 1960 baharına kadar kaçmayı ba şardım. Dostum Bobby'nin annesinin 
ufak bir yardımıyla beni yakalayıp geri getirdiler.  Şimdi gerçekten gitme..." 
"Bir dakika daha, size uyarsa," dedi Roland ve Stan ley'ye do ğru yürüdü. Stanley 
ayaklarına bakıyordu ama hafif bir sakalla kaplı ya nakları yine kıpkırmızı 
olmu ştu. Ve... 
Titriyor, diye dü şündü Susannah. Đlk kez bir insanla kar şıla şan bir orman 
hayvanı gibi. 
Stanley otuz be ş ya şında gibi görünüyordu ama daha ya şlı da olabilirdi; yüzü, 
Susannah'nm zihinsel kusurlarla ba ğdaştırdı ğı kaygısız bir pürüzsüzce sahipti. 
Ted ve Dinky'de sivilceler vardı ama onda yoktu. Ro land, tanley'nin kollarını 
tuttu ve ciddi bir ifadeyle baktı. Silah şor'un gözleri, anley ba şını e ğdi ği için 
önce sadece kıvırcık, gür saçlarla kar şıla ştı. Dinky konu şmaya yeltenince Ted, 
onu bir hareketle susturdu. 
"Yüzüme bakmayacak mısın?" diye sordu Roland. Sesin de Susan. nah'nın nadiren 
tanık oldu ğu bir şefkat vardı. "Gitmeden önce yüzüme bakmayacak mısın , 
Stanley'nin o ğlu Stanley? Daha önce Sheemie olan?" 
Susannah a ğzının bir karı ş açıldı ğını hissetti. Eddie hemen yanında yumruk yemi ş 
gibi homurdandı. Ama Roland ya şlı... çok ya şlı, diye dü şün. dü. E ğer bu 
Mejis'teki tavernada tanıdı ğı gençse... e şeği ve pembe sombrero, su olan 
gençse... o zaman onun da ya şı... 
Adam ba şını yava şça kaldırdı. Gözleri ya şlarla parlıyordu. 
"Sevgili Will Dearborn," dedi. Sesi bo ğuk ve çok uzun süre kullanılmadı ğı için 
gıcırtılıydı. "Özür dilerim, sal Tabancanı çekip be ni vurursan anlarım. 
Anlarım." 
"Neden öyle diyorsun, Sheemie?" diye sordu Roland a ynı şefkatli ses tonuyla. 
Sheemie'nin gözya şları daha hızlı akmaya ba şladı. "Hayatımı kurtardın. Arthur ve 
Richard'ın da katkısı oldu ama asıl kurtaran sendin . Gerçekte Gilead'lı Roland 
olan sen, sevgili Will Dearborn. Ve ben onun ölmesi ne izin verdim! Sevdi ğin 
kızın ölmesine izin verdim! Onu ben de seviyordum!"  
Adamın yüzü acıyla çarpıldı ve Roland'dan uzakla şmaya çalı ştı. Ama Roland, onu 
bırakmadı. 
"Senin bir suçun yoktu, Sheemie." 
"Onun u ğruna ölmeliydim!" diye ba ğırdı. "Onun yerine ben ölmeliydim! Çok 
aptalım! Dedikleri gibi sala ğın tekiyim!" Yüzüne sertçe iki tokat attı ve 
yanaklarında kırmızı izler belirdi. Roland bile ğini yakalayarak tekrar vurmasına 
engel oldu ve elini indirmesini sa ğladı. "Sorumlusu Rhea'ydı," dedi Roland. 
Stanley -çok çok uzun yıllar önce Sheemie'ydi- Rola nd'ın gözlerine sorarcasına 
baktı. 



"Evet," dedi Roland ba şını sallayarak. "Cöos'un... ve benim suçun1' Onun y anında 
kalmalıydım. Suçsuz olan biri varsa o da sensin She emie-Stanley." 
"Öyle mi dersin, Silah şor? Gerçekten mi?" 
Roland ba şını salladı. "Bu konuda ve eski günler hakkında ist edi ğin kadar 
konu şaca ğız ama şimdi de ğil. Şimdi vakit yok. Arkada şlarınla gitmelisin, ben de 
benimkilerle kalmalıyım." 
Sheemie, ona bir süre daha baktı. Susannah çok uzun  bir süre önce Yolcuların 
Dinlenme Yeri adında bir tavernada tela şla bir o yana, bir bu vana ko şturarak 
boş bira bardaklarını toplayan, Coral Thorin'in itip k akmalarından veya Pettie 
the Trotter olarak bilinen ya şlı fahi şenin tekmelerinden kaçmaya çalı şarak 
yıkanmaları için bula şık fıçısına bırakan o genci gördü. Roy Depape adınd a bir 
adamın çizmelerine içki döktü ğü için neredeyse canından olacak olan genci gördü. 
Sheemie'yi o gece ölümden kurtaran Cuthbert olmu ştu... ama hepsini kurtaran, 
kasabalılarca Will Dearborn olarak bilinen Roland'd ı. 
Sheemie kollarını Roland'ın boynuna doladı ve ona s ıkıca sarıldı. Roland 
gülümsedi ve eksik parmaklı eliyle Sheemie'nin kıvı rcık saçlarım ok şadı. Sheemie 
yüksek sesle hıçkırdı. Susannah, Silah şor'un gözpınarla-rındaki ya şları 
görebiliyordu. 
"Tamam," dedi Roland zar zor duyulan bir sesle. "Ço k özel biri oldu ğunu 
biliyordum. Bert ve Alain de öyle. Ve şimdi yolun ilerleyen bölümünde tekrar 
kar şıla ştık. Kar şıla şmamız çok hayırlı oldu, Stanley o ğlu Sheemie. Hem de çok." 
  
ALTINCI BÖLÜM MAVĐ CENNETĐN EFENDĐSĐ 
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Finli (bazı bölgelerde Sansar olarak tanınıyordu) k apısını çaldı ğı sırada Algul 
Siento'nun Efendisi Pimli Prentiss banyodaydı. Lava bonun üzerindeki floresan 
lambanın amansız aydınlı ğında yüzünü inceliyordu. Dev aynasında cildi 
kraterlerle kaplı grimsi bir düzlük gibi görünüyord u. Algul'u saran çorak 
arazinin yüzeyinden fazla bir farkı yoktu. O an dik katini yöneltti ği sivilce, 
patlamakta olan bir yanarda ğa benziyordu. 
"Kim o?" diye ba ğırdı Prentiss kapıdakinin kim oldu ğunu az çok tahmin etmesine 
ra ğmen. 
"Finli o'Tego!" 
" Đçeri gel, Finli!" Gözlerini aynadan bir an bile ayı rmamıştı. Sivilcenin 
etrafına bastıran parmakları kocaman görünüyordu. S ivilceye basınç uyguladı. 
Finli, Prentiss'in ofisini geçerek banyo kapısında durdu. Đçeri bakmak için 
hafifçe e ğilmek zorunda kalmı ştı. Boyu iki metre on santimi!1 üzerindeydi, bir 
taheen için bile uzundu. 
" Đstasyondan geldim, sanki hiç gitmemi ş gibi," dedi Finli. Ço ğu taheen gibi 
konu şma sesi hırıltıyla cıyaklama arasında kulak tırmala yıcı bir 5etide gidip 
geliyordu. Pimli'ye göre hepsinin sesi H. G. Wells' in Dr. Mo-au'nun Adası adlı 
eserindeki melez yaratıklannkine benziyordu ve sü-e kli 'Biz insan de ğil miyiz?' 
diye hep bir a ğızdan sormalarını bekliyordu. Finli bunu zihninde h emen yakaladı 
ve ne oldu ğunu sordu. Dürüstlü ğün alt düzey telepatinin sıradan oldu ğu bir 
toplumda en iyi politika oldu ğunu bilen Prentiss açıkça anlattı. Taheenler söz 
konusu oldu ğunda bu yegâne politikaydı. Ayrıca Finli o'Tego'yu severdi. 
"Demek istasyondan döndün, güzel," dedi Pimli. "Pek i ne buldun?" "Bir bakım 
robotu. Görünü şe bakılırsa 16. Kavis tarafında serbest kalmı ş ve..." 
"Bekle," dedi Prentiss. "Mümkünse, mümkünse, lütfen ." Finli bekledi. Prentiss 
aynaya iyice yakla ştı. Tüm dikkatini aynaya yöneltmi ş, ka şları çatılmı ştı. Mavi 
Cennet'in efendisi de uzun boyluydu, yakla şık bir doksan boyundaydı. Devasa 
göbeği uzun ve kalın bacaklarla destekleniyordu. Saçları  dökülüyordu ve çok içki 
içenlere has kırmızı bir burnu vardı. Elli ya şlarında görünüyordu. Kendini elli 
yaşlarında hissediyordu (bir önceki geceyi Finli ve bi rkaç can-toi ile 
tartı şarak geçirmedi ği günlerde daha genç hissediyordu). Yıllar önce, en  az 
yirmi be ş yıl önce (ki bu da azımsanmı ş bir tahmin olabilirdi) oraya geldi ğinde 
elli ya şındaydı. Bu tarafta yönler gibi zaman kavramı da gü venilmezdi ve 
ikisinin de ucunu kolayca kaçırmak olasıydı. Ahalid en bazıları aklını da 
kaçırıyor-du. Ve gün ı şı ğı makinesini kaybedecek olurlarsa... 
Sivilcenin ucu şi şti... titre şti... patladı. Ah! 



Kanla karı şık cerahat aynaya sıçradı ve hafifçe dı şbükey olan yüzeyde iz 
bırakarak a şağı süzüldü. Pimli Prentiss cerahati parma ğının ucuyla aynadan 
sildi, klozete atmak üzere döndü ama sonra vazgeçer ek Finli'ye feam etti. 
Taheen ba şını iki yana salladı, sonra her deneyimli diyetisye nin tanı-yaca ğı 
bezgin bir homurtuyla Efendi'sinin parma ğını a ğzına götürdü. Đri-1 emdikten 
sonra parma ğı duyulabilen bir plop sesiyle bıraktı. 
"Yapmamalıydım ama kendimi tutamıyorum," dedi Finli . "Di ğer ta raftaki ahalinin 
çi ğ dana eti yemesinin onlar için iyi olmadı ğını söyleme. mi ş miydin?" 
"Evet," dedi Pimli hâlâ sivilceden sızmakta olan ir ini bir kâ ğıt mendille 
silerken. Çok uzun zamandır oradaydı ve pek çok seb epten ötürü asla gerj dönü şü 
olmayacaktı ama son zamanlara dek di ğer taraftaki geli şmeleri ta. kip etmi şti; 
önceki yıla kadar (böyle denebilir miydi?) The New York Tünes\ düzenli 
sayılabilecek bir şekilde alıyordu. Times'ı çok seviyor, günlük bul-ma çayı 
çözmeye bayılıyordu. Evinden küçük bir dokunu ştu. 
"Ama yine de yemeye devam ediyorlar." 
"Evet, sanırım ço ğu öyle yapıyordur." Ecza dolabını açtı ve bir şi şe Rexall 
hidrojen peroksit çıkardı. 
"Öylece ikram etmen senin suçun," dedi Finli. "Aslı nda bunlar bizim için zararlı 
değil; bal veya bö ğürtlen gibi do ğal bir tatlı. Asıl sorun Gök Gürültüsü." Ve 
Efendi'sini kastetti ğini anlamı ş gibi devam etti. "Tadı ne kadar tatlı olursa 
olsun ordan çıkan pek çok şey bozuk. Zehirli." 
Prentiss bir parça pamu ğu hidrojen peroksitle ıslattı ve yana ğındaki yarayı 
sildi. Finli'nin neden bahsetti ğini çok iyi biliyordu, nasıl bilmezdi? Oraya 
gelip ba şkanlık cüppesini giymeden önce yüzünde otuz yıldan fazla bir süre tek 
bir sivilce bile görmemi şti. Şimdi ise yanaklarında, ka şlarında, şakaklarında 
sivilceler; burnunda öbek öbek siyah noktalar ve ya kında yerle şim bölgesinin 
doktoru Gangli'nin almak zorunda kalaca ğı bir kist vardı. (Prentiss Gangli'nin 
bir doktor için çok talihsiz bir isim oldu ğunu dü şünürdü; ona kangreni 
hatırlatıyordu.) Taheen'ler ve can-ıoi der-matoloji k sorunları pek ya şamıyordu 
ama ciltleri sıkça çatlardı. Bunun yanı sıra burun kanamalarını sık ya şarlar ve 
en küçük yaralar bile (bir dikenin veya kaya çıkınt ısının çizmesi) hemen tedavi 
uygulanmazsa mikrop kapabilir ve ölümcül sonuçlar d oğurabilirdi. Önceleri 
antibiyotikler böyle vakalarda etkili oluyordu ama son zamanlarda eskisi gibi 
sonuç görenu-yorlardı. Accutane gibi farmakolojik m ucizeler için de aynı durum 
soz konusuydu. Çevrenin etkisiydi elbette; etraflar ını saran topraklar ve 
k*'lardan ölüm yayılıyordu. En kötüsünü görmek iste yenin o günlerde ya-
deği şkenlerden daha iyi durumda olmayan Rodlara bir bakm ası ye-Hivdi. Elbette 
onlar ta... hâlâ güneydo ğu muydu... oralara kadar gidi--orlai'dı. Gecelen ha fif 
bir kızıl ı şıltının görülebildi ği yöne do ğru gidiyorlardı ve o tarafta her şeyin 
daha kötü oldu ğunu herkes söylüyordu. Pimli bunun do ğru olup olmadı ğını bilmiyor 
ama do ğru olabilece ğinden şüpheleniyordu. Fedic'in ötesindeki topraklara 
Discordia denmesinin sebebi turistik beldeler olmas ından de ğildi herhalde. 
"Daha ister misin?" diye sordu Finli'ye. "Alnımda i yice olgunla şmış birkaç tane 
daha var." 
"Hayır, raporumu vermek, video kayıtlarına, telemet reye kısa bir göz atıp 
kontrol etmek için Çalı şma Odası'na gitmek ve sonra mesaiyi bitirmek istiyo rum. 
Ondan sonra sıcak bir banyo yapıp elime iyi bir kit ap alarak üç saat okuyaca ğım. 
Koleksiyoncuyu okuyorum." 
"Ve ho şuna gidiyor," dedi Prentiss hafif bir şaşkınlıkla. "Hem de çok, 
te şekkürler derim. Bana burdaki durumumuzu hatırlatıyo r. Ama hedeflerimizin daha 
asil, motivasyon kayna ğımızın da cinsel çekimden fazlası oldu ğunu dü şünmek 
hoşuma gidiyor." "Asil mi? Sence öyle mi?" 
Finli omuz silkti ve cevap vermedi. Mavi Cennet'te olanlara dair tartı şmalardan 
genellikle kaçındırdı. 
Prentiss öne dü ştü ve kütüphane-Çalı şma Odası'na yöneldi. Bu oda, Mavi Cennet'in 
Çar şı dedikleri bölümüne bakıyordu. Finli, tavandaki la mbanın altından geçerken 
alı şkanlıkla zarifçe ba şını e ğdi. Prentiss, ona bir keresinde (birkaç kadeh graf 
tan sonra) NBA'de çok iyi bir oyuncu olabilece ğini söylemi şti. "Taheenlerâen 
olu şan ilk takım. Ucubeler, ama ne olmu ş yani?" 
"Bu basketbol oyuncuları her şeyin en iyisine mi sahip?" diye sormu ştu Finli. 
Bir sansarın kafasına ve iri, kapkara gözlere sahip ti. Pimli'ye s°re bir oyuncak 



bebeğin gözleri gibi ifadesizlerdi. Boynuna çok sayıda ' n zincir takmı ştı; son 
yıllarda Mavi Cennet personeli arasında çok moda ol muş ve canlı bir pazar 
yaratmı ştı. Ayrıca kuyru ğu da kesilmi şti. Sarho ş oldukları bir gece Prentiss'e 
bunun muhtemelen bir hata oldu ğunu söylemi şti. Đnanılmayacak kadar büyük bir acı 
hissetmesinin yanı sıra hayatı sona erdi ğinde onu Karanlıklar Cehennemi'ne 
gönderecek bir davranı ştı. E ğer... 
Hiçbir şey yoksa. Bu, Pimli'nin tüm kalbi ve aklıyla inkâr etti ği bir fj. kirdi 
ama bazen gece yarısı bu dü şüncenin uykusunu kaçırmadı ğını iddia etmek (en ba şta 
kendisine) yalan söylemek olurdu. Böyle dü şüncelere kar şı uyku hapları vardı. Ve 
Tanrı elbette. Her şeyin, Kule'nin bile Tan-rı'nm iradesine boyun e ğiyor 
oldu ğuna dair inancı. 
Her neyse Prentiss basketbolcuların, (en azından Am erikalı olanların) her şeyin 
en iyisine sahip oldu ğunu söylemi ş, bunlara kahrolası bir klozetin gördü ğünden 
daha fazla kıçın da dahil oldu ğunu eklemeyi ihmal etmemi şti. Bu söz üzerine 
Finli ifadesiz, tuhaf gözlerinden kırmızımsı ya şlar gelene dek gülmü ştü. 
"Ve en güzeli," diye devam etmi şti Pimli. "NBA standartlarına göre nerdeyse 
sonsuza dek oynayabilirsin. Örne ğin eski ülkemde en de ğerli bulunan oyuncu -
gerçi ben oyununu hiç izlemedim, benim zamanımdan s onra geldi- Michael Jordan 
adında biriydi ve..." 
"Bir taheen olsaydı hangisi olurdu?" diye sormu ştu Finli sözünü keserek. Bu 
oyunu sık sık oynarlardı; özellikle de birkaç kadeh  içmi şlerse. 
"Bir sansar, hem de yakı şıklısından," demi şti Pimli. Finli, sesindeki şaşkınlı ğı 
komik bulmu ş, bir kez daha gözlerinden ya ş gelene dek gülmü ştü. 
"Ama," diye devam etmi şti Pimli. "Kariyeri on be ş yıl kadar sürdü ve bu süreye 
emekli olu şu ve bir iki kez geri dönü şü dahil. Tek yapman gerekenin otuz metre 
uzunlu ğundaki bir salonda bir saat boyunca bir o yana bir bu yana ko şmak oldu ğu 
bir sporu kaç yıl boyunca yapabilirdin, Fin?" 
Finli o'Tego'nun ya şı o sırada üç yüzden fazlaydı. Pimli'nin sorusu üze rine omuz 
silkerek eliyle ufku göstermi şti. Delah. Sayılamayacak kadar çok yıl. 
Ve Mavi Cennet -yeni sakinler için Devar-toi, tahee n ve Rodlar için ise Algul 
Siento- adındaki hapishane kaç yıldır oradaydı? Yin e delah. Ama pinli haklıysa 
(ve içinden bir ses öyle oldu ğunu söylüyordu) delah sona ermek üzereydi. Ve bir 
zamanlar Rahway, New Jersey'den Paul Prentiss olan,  artık Algul Siento'lu Pimli 
Prentiss bu konuda ne yapabilirdi? 
Đşini, elbette. 
Kahrolası i şini. 
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"Demek bir bakım robotu buldun," dedi Pimli pencere nin önündeki iki koltuktan 
birine oturarak. "Nerde?" 
"97. Demiryolu'nun manevra alanından ayrıldı ğı yerin yakınında," dedi Finli. "O 
raylar hâlâ sıcak -'üçüncü ray' denenlerden var- ve  bu da durumu açıklıyor. 
Sonra sen ayrılmamızın ardından arayıp ikinci bir a larm oldu ğunu söyledin." 
"Evet. Ne buldunuz peki?" 
"Hiçbir şey," dedi Finli. " Đkinci seferde hiçbir şey bulamadık. Muhtemelen ilk 
alarmın sebep oldu ğu bir arzaydı." Đkisinin de bildi ği bir gerçe ği belirtmek 
istercesine omuz silkti: her şey cehenneme gidiyordu. Ve sona yakla ştıkça bu 
süreç hızlanıyordu. 
" Đyice baktınız, de ğil mi?" 
"Elbette. Herhangi bir yabancı varlı ğa rastlamadık." 
Ama ikisi de yabancı varlıkların insan, taheen, can -toi veya mekanik oldu ğunu 
düşünüyordu. Finli'nin arama ekibinden hiç kimse Mordr ed'i aramayı akıl 
etmemi şti. Etseler bile onu bulamazlardı; örümcek artık or ta boyda bir köpek 
irili ğindeydi. Ana istasyonun çatısının altına ördü ğü a ğa çöreklenmi ş yatıyordu. 
"Telemetriyi ikinci alarm yüzünden mi kontrol edece ksin?" 
"Kısmen," dedi Finli. "Daha ziyade içimde tuhaf bir  his oldu ğundan." öu kalıbı 
okudu ğu polisiye romanlardan kapmı ştı -onu büyülüyorlardı-ve her fırsatta 
kullanıyordu. 
"Nasıl tuhaf?" 
Finli ba şını iki yana salladı. Đfade edemiyordu. "Ama telemetri yalan söylemez. 
Ya da bana öyle ö ğretildi." 



"Sorguluyor musun?" 
Đnce buz üzerinde yürümekte oldu ğunu bilen Finli -ikisi de öyleydi-bir anlık 
tereddütten sonra bo ş vermi ş olacak ki, "Zamanın sonlarmdayız Efendi," dedi. 
"Artık nerdeyse her şeyi sorguluyorum." 
"Buna görevin de dahil mi, Finli o'Tego?" 
Finli ba şını tereddütsüzce iki yana salladı. Hayır, görevi d ahil de ğil-di. Bu, 
bir zamanlar Rahway'li Paul Prentiss olan Pimli içi n de geçerliydi. Pimli, eski 
bir askerin -belki Doug MacArthur'du- "Gözlerim ölü mümle kapanırken, beyler, son 
düşüncem ordu olacak. Ve ordu. Ve ordu," dedi ğini hatırladı. Pimli'nin son 
düşüncesi de muhtemelen Algul Siento olacaktı. Artık b aşka ne kalmı ştı ki? Bir 
başka büyük Amerikalının -Martha and the Vandellas'tan  Martha Reeves- sözleriyle 
gidecek hiçbir yerleri yoktu, yavrum, saklanacak hi çbir yerleri yoktu. Her şey 
kontrolden çıkmı ş, frenleri patlamı ş halde yoku ş a şağı gidiyordu ve yolculu ğun 
tadını çıkarmaktan ba şka yapacak şey yoktu. 
" Đşini yaparken sana e şlik edecek biri seni rahatsız eder mi?" diye 
sordu Pimli. 
"Neden etsin?" dedi Sansar. Keskin, sivri di şlerini göstererek gülümsedi. Ve o 
garip dalgalanan ses tonuyla şarkı söylemeye ba şladı. "Benimle hayal kur... 
babalarımın ayma gidiyorum..." 
"Bana bir dakika ver," diyerek aya ğa kalktı Pimli. 
"Dua mı?" diye sordu Finli. 
Pimli kapıda durdu. "Evet," dedi. "Hazır sormu şken, yorum yapacak mısın, Finli 
o'Tego?" 
"Belki sadece bir tane." Đnsan bedenli, kahverengi sansar kafalı yar3' tık 
gülümsemeye devam ediyordu. "Dua etmek o kadar yüce yse neden sıçmak için 
oturdu ğun yerin önünde diz çöküyorsun?" 
"Çünkü Đncil'de, yalnız olmadı ğı zamanlarda ki şinin duasını dolabında etmesi 
gerekti ği söyleniyor. Ba şka sorun?" 
"Yok, yok," dedi Finli bir el hareketiyle. "Mannile r'in dedi ği gibi, elinden 
gelenin en iyisini ve en kötüsünü yap." 
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Paul o'Rahway banyoya girip klozetin kapa ğını kapadı, diz çöktü ve ellerini 
birle ştirdi. 
Dua etmek o kadar yüceyse neden sıçmak için oturdu ğun yerin önünde diz 
çöküyorsun? 
Belki beni mütevazı kıldı ğı için demeliydim, diye dü şündü. Haddimi bilmemi 
sağlıyor. Topraktan geldik, topra ğa gidece ğiz ve bunu unutmanın zor oldu ğu bir 
yer varsa o da burası. 
"Tanrım," dedi. "Aciz oldu ğumda bana güç, kafam karı ştı ğında cevaplar, 
korktu ğumda cesaret ver. Hak etmeyenlerin canını yakmama e ngel ol, hak 
ettiklerinde de ba şka seçene ğim kalmayana dek canlarını yakmaktan kaçınmama 
yardım et. Tanrım..." 
Pek yakında Tanrı'sından yaradılı şın sonunu getirmeye çalı ştı ğı için af 
dileyecek (en ufak bir alaycılık olmaksızın) olan a dam kapa ğı kapalı klozetin 
önünde diz çökmü ş dua ederken ona daha yakından bakabiliriz. Fazla u zun 
sürmeyecek, zira Pimli Prentiss, Roland ve ka-tefin in öyküsünün merkezi de ğil. 
Yine de çeli şkiler, çıkmaz sokaklar ve farklı katmanlarla dolu i lginç bir adam. 
Ki şisel Tanrı'sına derin bir imanla ba ğlı bir alkolik, trilyonlarca dünyanın 
merkezini te şkil eden Kule'yi devirip karanlıkta trilyonlarca fa rklı yöne 
göndermek üzere olan inançlı bir insan. Niyetlerini  ö ğrense Dinky Earnshaw ve 
Stanley Ruiz'i hiç tereddüt etmeden ölüme mahkûm ed erdi. Her Anneler Günü'nü 
gözya şları içinde geçirir, Çünkü annesini çok sever ve ço k özler. Đş Kıyamet'e 
geldi ğinde ondan Mükemmel bir adam bulunamaz. Diz çöküp T anrıyla eski bir 
dostmu ş §'°i konu şmayı bilen biri. 
Đşin trajikomik yanı şu: Paul Prentiss, " Đşimi The New York Times sa yesinde 
buldum!" reklamlarından fırlamı ş olabilir. 1970'te, o zamanlar Attica olarak 
bilinen hapishanedeyken Times'da bir ilan gördü. 
ARANIYOR: ÖZEL B ĐR KURULUŞTA 
SORUMLULUK ĐSTEYEN BĐR POZĐSYONDA 
DENEYĐMLĐ ISLAH MEMURU 



Dolgun ücret! En avantajlı ko şullar! Seyahat engeli bulunmamalı! 
Dolgun ücret kısmı, sevgili annesinin dedi ği gibi "hava cıva" çıkmı ş koca bir 
yalan oldu ğu anla şılmı ştı, çünkü ortada ücret falan yoktu, Amerika tarafın daki 
bir ıslah memurunun bildi ği anlamda yoktu ama menfaatler... evet, onlar 
muhte şemdi. Öncelikle istedi ği kadar seks, içki ve yemek söz konusuydu ama asıl 
konu bu de ğildi, sai Prentiss'e göre asıl nokta şuydu: Đnsanın hayatta hedefi 
neydi? E ğer banka hesabındaki sıfırların artı şını izlemekse Algul Siento ona 
göre bir yer de ğildi... ve o hedefle Al-gul Siento'da olmak korkunç  olurdu zira 
bir kez gelindi mi geri dönü ş söz konusu de ğildi. Her şey orduydu. Ve ordu. Ve 
bazen bunu belirtmek için bir iki de ceset gerekird i. 
On be ş yıl kadar önce ciddi bir törenle adını bir taheen ismiyle de ği ştiren ve 
bundan hiçbir zaman pi şman olmayan Efendi Prentiss için hava ho ştu. Paul 
Prentiss, Pimli Prentiss olmu ştu. Kalbini, daha önce aklını yaptı ğı gibi 
"Amerika tarafına" tamamen kapaması da o zaman gerç ekle şmişti. Ve bunun sebebi 
hayatında yedi ği en güzel Alaska tatlısını orada yemi ş veya en nefis şampanyayı 
orada içmi ş olması de ğildi. Yüzlerce şahane kadınla simülasyon seks yapmı ş 
olması da de ğildi. Görevi yüzündendi ve sonuna kadar gitmeye niy etliydi. Çünkü 
Devar-toi'deki görevinin emrinin Kızıl Kral'dan old uğu kadar Tanrı'dan da 
geldi ğine inanıyordu. Tanrı fikrinin gerisinde ise çok da ha kuvvetli bir ba şkası 
vardı: milyarlarca evrenin bir zamanlar yılda kırk bin dolar kazanan, ülseri ve 
kotu bir sa ğlık sigortası olan, Rahway'li Paul Prentiss olan ad amın avuçlarında 
tuttu ğu bir yumurtaya tıkı ştırılmı ş olması dü şüncesi. Kendisinin de o 
yıımurtanın içinde oldu ğunu, kırıldı ğı takdirde kendi varlı ğının da sona ere ğini 
biliyordu ama bir Tanrı ve cennet varsa, kudretleri nin Kule'den fazla olaca ğı 
muhakkaktı. Đşte o cennete gidecek ve tahtın önünde diz çöküp gün ahları için af 
dileyecekti. Ve alaca ğı kar şılık, aferin, sadık ve iyi hizmetkârım, olacaktı. 
Annesi de orada olacak, birbirlerine sarılacaklar v e birlikte Đsa karde şli ğine 
gireceklerdi. Pimli o günün gelece ğinden emindi. Hatta muhtemelen Hasat Ayı'nın 
bir sonraki dönü şünü yapma-slndan önce olacaktı. 
Kendisini dindar bir kaçık olarak görmüyordu. Kesin likle de ğildi. Tanrı ve 
cennete dair bu dü şüncelerinden kimseye bahsetmiyordu. Dünyanın geri k alanı için 
o sadece görevini yapan bir hizmetkârdı. Görevini i yi yapmaya ve tamamlamaya 
niyetli bir hizmetkâr. Kendini kötü adam olarak gör müyordu elbette ama gerçekten 
tehlikeli olan hiç kimse görmezdi zaten. Tüm yaz sü rse bile o cephede sava şmaya 
devam etmeye kararlı olan Đç Sava ş generali Ulysses S. Grant'i dü şünün. 
Algul Siento'da yaz bitmek üzereydi. 
Efendi'nin evi, çar şının uçundaydı. Đsmi Shapleigh Evi'ydi (Pimli sebebini 
bilmiyordu) ve Kırıcılar oraya Bok Evi diyordu. Çar şının di ğer ucunda Damli Evi 
adında çok daha büyük bir ikametgâh vardı; ismi zar ifçe gezinti yapan Kraliçe 
Anne tarafından, yine belirsiz sebeplerle verilmi şti. Clemson'daki Fraternity 
Row'da veya Ole Miss'te evinde gibi görünebilirdi. Kırıcılar bu binaya Kırık 
Kalpler Evi ya da bazen Kırık Kalpler Oteli diyordu . Diyebilirlerdi. Taheen ve 
çok sayıdaki can-toi'nin çalı şıp ya şadı ğı yer burasıydı. Kırıcılar'a gelince, 
küçük esprilerini yapmalarına Ve personelin bilmedi ğine inanmalarına izin 
veriliyordu. 
Pimli Prentiss ve Finli o'Tego çar şı boyunca dostça bir sessizlik için-e 
yürüdü... görev ba şında olmayan Kırıcılar'm yanından geçtikleri za-anl ar hariç. 
Pimli her birini nezaketle selamlıyordu. Aldı ğı kar şılıklar ne şeli cevaplardan 
somurtkan homurtulara varan bir de ği şkenlik gösteri yordu. Yine de hepsi bir 
şekilde selamım alıyor ve Pimli bunu bir zafe sayıyo rdu. Kırıcılar'ı 
umursuyordu. Ho şlansalar da ho şlanmasalar da -ç0 ğu ho şlanmıyordu- umursuyordu. 
Katillerle, tecavüzcülerle ve Attica'nm silahlı soy guncularıyla kıyaslandı ğında 
başa çıkılmalarının daha kolay ol. du ğu muhakkaktı. 
Bazıları eski gazeteler veya dergiler okuyordu. Dör tlü bir grup at nalı 
fırlatıyordu. Bir ba şka dörtlü ye şillikler üzerindeydi. Tanya Leeds ve Joey 
Rastosovich zarif, ya şlı bir karaa ğaç altında satranç oynuyor, gün ı şı- ğı 
yüzlerinde oyna şıyordu. Onu samimi bir memnuniyetle selamladılar ve  neden 
olmasın? Tanya Leeds artık Tanya Rastosovich'di zir a Pimli onları bir ay önce 
bir gemi kaptanı gibi evlendirmi şti. Ve bu bir anlamda do ğruydu; Algul Siento, 
Gök Gürültüsü'nün karanlık denizinde kendi güne şli noktasında süzülen bir gemi 



gibiydi. Evet, güne ş bazen yok oluyordu ama o günkü kesinti fazla öneml i 
değildi, sadece kırk üç saniye sürmü ştü. 
"Nasıl gidiyor, Tanya? Joseph?" Daima Joseph derdi,  asla Joey de ğil, En azından 
yüzüne kar şı de ğil. Ho şuna gitmiyordu. 
Her şeyin yolunda oldu ğunu söylediler ve ona sadece yeni evlilere mahsus o lan o 
sersemce ifadeyle gülümsediler. Finli, Rastosovich çiftine hiçbir şey söylemedi 
ama çar şının Damli Evi ucuna yakın bir yerde, bir a ğacın altındaki mermer banka 
oturmu ş kitap okuyan genç adamın önünde durdu. 
"Sai Earnshaw?" dedi taheen. 
Dinky ka şlarını sorarcasına kibarca kaldırarak ona baktı. Si vilcelerle dolu 
yüzünde aynı ifadesiz nezaket vardı. 
"Bakıyorum Büyücü'yü okuyorsunuz," dedi Finli nered eyse utangaçça. "Ben de 
Koleksiyoncu'yu okuyorum. Ne tesadüf!" 
"Öyle diyorsanız," dedi Dinky. Đfadesi de ği şmemişti. 
"Fowles hakkında ne dü şündüğünüzü merak ediyorum. Şimdi Ç0* me şgulüm ama belki 
sonra onu tartı şabiliriz." 
Yüzünde hâlâ aynı donuk nezaket ifadesi olan Dinky Earnshaw, »Reiki sonra 
Koleksiyoncu kitabınızı alır -umarım ciltlidir- ve o tüylü kıçıma sokarsınız," 
dedi. "Yanlamasına." 
Finli'nnı yüzündeki umutlu gülümseme yok oldu. Hafi fçe ama ku-ursuzca e ğildi. "O 
şekilde hissetti ğiniz için üzgünüm, sai." 
"Def olup gidin," dedi Dinky ve kitabını tekrar açt ı. Sonra yüzüne do ğru 
kaldırdı. 
Pimli ve Finli o'Tego yürümeye devam etti. Algul Si ento'nun Efendilinin Finli'ye 
farklı yöntemlerle yakla şmayı ve genç adamın sözlerinin onu ne ölçüde kırdı ğını 
öğrenmeyi denedi ği bir sessizlik dönemi oldu. Taheen okuyabilme ve i nsan 
edebiyatını takdir edebilme yetene ğiyle gurur duyuyordu, Pimli o kadarını 
biliyordu. Sonra Finli uzun parmaklı ellerini -kıçı  aslında tüylü de ğildi ama 
elleri öyleydi- bacaklarının arasına koyarak onu za hmetten kurtardı. 
"Toplarımın hâlâ yerinde olup olmadı ğını kontrol ediyorum," dedi ve Pimli, 
güvenlik şefinin sesindeki ne şenin zorlama de ğil, samimi oldu ğuna karar verdi. 
"Üzgünüm," dedi Pimli. "Mavi Cennet'te ergenlik son rası sorunları ya şayan biri 
varsa o da Dinky Earnshaw." 
"Beni parçalıyorsun!" diye inledi Finli ve Efendi's i, ona şaşkınca bakınca sivri 
di şlerini göstererek sırıttı. "Asi Gençlik filminden m eşhur bir replik," dedi. 
"Dinky Earnshaw, bana James Dean'i hatırlatıyor." B ir süre duraksayıp dü şündü. 
"Yakı şıklılık konusunda de ğil elbette." 
" Đlginç bir vaka," dedi Prentiss. "Bir Pozitronik şubesince yürütülen suikast 
programı için i şe alınmı ştı. Kontrol memurunu öldürüp kaçtı. Yanladık, elbet te. 
Ciddi bir sorun yaratmadı -en azından bize- ama rah atsız edici bir tavrı var." 
Ama bir sorun te şkil etmedi ğini dü şünüyorsun." 
Pimli, ona gözucuyla baktı. "Hakkında bilmem gereke n farklı bir fikrin mi var?" 
"Yoo, hayır. Seni daha önce son birkaç haftadır old uğun kadar tedir gin 
görmemi ştim. Hatta paranoyak oldu ğunu bile söyleyebilirim." 
"Büyükbabamın sıkça kullandı ğı bir atasözü vardı," dedi Pimli. '"gv varmaya 
birkaç metre kalana dek yumurtaları dü şürmekten korkmazsın' Eve çok yakla ştık." 
Ve bu do ğruydu. On yedi gün önce, son Kurt grubunun 16. Kavi s Ba şlangıç 
Noktası'ndan dörtnala ayrılmasından kısa bir süre ö nce Damlj Evi'ndeki cihazları 
Ayı-Kaplumba ğa I şını'nda ilk ciddi e ğilmeyi tespit et-misti. O zamandan sonra 
Kartal-Aslan I şını kırılmı ştı. Yakında Kırıcüar'a ihtiyaç kalmayacaktı. Sondan  
ikinci I şın'ın parçalanması onların yardımı olsun olmasın ge rçekle şecekti. 
Hızını almı ş, hassas bir dengede duran bir nesne gibiydi. Yakın da geri dönü şü 
olmayan noktaya ula şacak ve devrilecekti. Yani I şın kırılacaktı. Varlı ğı son 
bulacaktı. Devrilecek olan, Ku-le'ydi. Son I şın olan Kurt-Fil I şını bir hafta, 
belki bir ay daha dayanabilirdi ama daha fazlasını beklemiyordu. 
Bunu dü şünmek Pimli'yi ho şnut etmeliydi ama etmiyordu. Sebebin büyük bölümü 
düşüncelerinin Ye şil Pelerinliler'e kaymasıydı. Altmı ş kadarı rutin akın için 
Calla bölgesine gitmi şti ve yetmi ş iki saat sonra topladıkları çocuklarla geri 
dönmüş olmaları gerekiyordu. Ama... dönmemi şlerdi. Finli'ye bu konuda ne 
düşündüğünü sordu. 



Finli durdu. Ciddi görünüyordu. "Bir virüs söz konu su olabilir," dedi. 
"Anlamadım?" 
"Bir bilgisayar virüsü. Damli'deki bilgisayarların çoğunda bu sorunu ya şadık ve 
unutma ki çiftçilere ne kadar korkunç görünürlerse görünsün-ler Ye şil 
Pelerinliler iki ayak üzerinde yürüyen bilgisayarla rdan fazlası de ğil." 
Duraksadı. "Belki de Calla ahalisi onları öldürmeni n bir yolun» bulmu ştur. 
Cesaretlerini toplayıp Kurtlara kafa tutmaları beni  şaş/"1 mı? Belki biraz, ama 
fazla de ğil. Özellikle de cesur biri çıkıp onlara liderlik: ederse." 
"Bir silah şor gibi biri belki?" 
Finli, ona küçümseyen bir ifadeyle baktı. 
Ted Brautigan ve Stanley Ruiz bisikletleri üzerinde  yanlarından geçti. r ncjj ve 
güvenlik şefi onlara el sallayınca aynı şekilde kar şılık verdiler. utjgan 
gülümsemedi, ama Ruiz'in yüzünde zihinsel özürlüler e özgü o osalca gülümseme 
belirdi. Gözleri bo ş bakıyor, tükürükle ıslanmı ş dudakları parlıyordu ama yine 
de çok güçlü bir Kıncı'ydı ve böyle bir adam, Con-n ecticut'taki küçük "tahTinden 
döndürüldü ğünden beri tamamen de ği şmiş olan Ted Brautigan'la takılmaktan çok 
daha kötüsünü de yapabilirdi. Đki adamın giydi ği tıpatıp aynı tüvit şapkalar -
bisikletleri de aynıydı- Pimli'yi e ğlendirdi. Ama aynısı Finli'nin bakı şı için 
söylenemezdi. "Kes şunu," dedi Pimli. "Neyi keseyim, sai?" diye sordu F inli. 
"Külahından dondurmasını dü şüren ve bunu fark etmeyen küçük bir çocukmu şum gibi 
bakmayı," dedi. 
Ama Finli gerilemedi. Nadiren gerilerdi ve Pimli'ni n onda ho şlandı ğı 
özelliklerden biri de buydu. "Sana bir çocukmu şsun gibi bakılmasını istemiyorsan 
öyle davranmayı bırakmalısın. Dünyayı kurtarmak içi n Or-ta-Dünya'dan gelen 
silah şorlardan bahseden söylentiler yıllardır etrafta dol aşır. Ama bir 
silah şorun varlı ğı resmen kanıtlanmı ş de ğil. Senin Đsa Adam'dan bir ziyaret 
bence daha olası." "Rodlar diyor ki..." 
Finli canı gerçekten yanmı ş gibi yüzünü buru şturdu. "Rodların söylediklerini bo ş 
ver. Zekâma -ve kendininkine- bundan daha fazla say gı duydu ğundan eminim. 
Beyinleri ciltlerinden bile çabuk çürüyor. Kurtlara  gemce, şöyle söyleyeyim: 
nerede oldukları veya ba şlarına ne geldi ği önemli de ğil. Đşi bitirmeye yetecek 
kadar güçlendiricimiz var ve beni tek ilgilenmen de  bu." 
Güvenlik şefi, Damli Evi'nin verandasına çıkan basamakların ö nün-e durdu. 
Birbirinin e şi bisikletlere binen iki adama ka şlarını çatarak, dü-Sunceli bir 
ifadeyle baktı. "Brautigan çok sorun çıkardı." 
"Hem de nasıl!" Pimli hüzünle güldü. "Ama belalı gü nleri sona erdi Daha fazla 
sorun çıkaracak olursa Connecticut'h dostlarının -R obert Garfield adında bir 
çocuk ve Carol Gerber isminde bir kız- ölecekleri s öylendi. Ayrıca bazı 
Kırıcılar'm onu akıl hocası olarak görmesine, şu akılsız gibi birkaçının da 
neredeyse tapmasına ra ğmen kimse... felsefi du- şünceleriyle ilgilenmiyor. Daha 
önce ilgilenen varsa da artık yok. Ve dönü şünden sonra onunla bir konu şma 
yaptım. Samimi bir konu şma." Finli bunu ilk kez duyuyordu. "Ne hakkında?" 
"Hayatın bazı gerçekleri. Sai Brautigan e şsiz güçlerinin artık eskisi kadar 
önemli olmadı ğını anladı. Artık o dönemi geçtik. Geriye kalan iki  I şın o olsa da 
olmasa da kırılacak. Ve sonunda... karga şa olaca ğını biliyor. Korku ve karga şa." 
Pimli ba şını yava şça salladı. "Brautigan son geldi ğinde burda olmak istiyor. 
Gökyüzü yarıldı ğında Stanley Ruiz gibilerini teselli etmek için bil e olsa." 
"Gel kasetlere ve telemetriye bakalım. Emin olmak i yidir." Damli Evi'nin 
önündeki ah şap basamakları yan yana tırmandılar. 
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Can-foi'lerden ikisi Efendi ve güvenlik şefine alt kata kadar e şlik etmek için 
bekliyordu. Pimli herkesin -Kırıcılar ve Algul Sien to personeli dahil- onlara 
"sı ğ adamlar" demeye ba şlamasının ne kadar tuhaf oldu ğunu dü şündü. Bu deyi şi 
başlatan Ted Brautigan'dı. "Meleklerden bahset, kanat seslerini duy," derdi 
Pimli'nin sevgili annesi ve Pimli Gerçek Dün-ya'nın  bu son zamanlarında gerçek 
insan hayvanlar varsa tanıma can-toi' lerin ta/ıeen lerden daha çok uydu ğunu 
düşündü. Acayip insan maskelen olmaksızın görüldükleri nde fare kafalı taheenler 
oldukları zannedilebilir-di. Ama can-toi'ler, insan ları (Pimli gibi istisnai 
örnekler dı şında) daha a şağı bir ırk olarak gören taheenlerin aksine insan 
formunu ilahi görüp tapardı. Maskeleri taptıkları i çin mi takıyorlardı? Bu 



konuda ketum davranırlardı ama Pimli öyle oldu ğunu sanmıyordu. Đnsan olduklarını 
düşündüklerine inanıyordu, bu yüzden maskelerini ilk t akı şlannda (maskeler 
canlıydı; yapılmıyor, büyüyorlardı) insan görünümle rine uyan birer insan isffli 
alıyorlardı. Pimli, Dü şüş'ün ardından bir şekilde insan ırkının yerini 
alacaklarına inandıklarını biliyor... ama böyle bir  inanca nasıl sahip 
olduklarını kesinlikle anlamıyordu. Dü şüş'ten sonra Cennet olacaktı, Aydınlanma 
Kitabı'nı okuyan herkes bunu bilirdi ama... dünya? 
Belki yeni bir dünya olacaktı ama Pimli ondan da em in de ğildi. 
Đki can-toi güvenlik görevlisi Beeman ve Trelawney g eni ş salonun ucunda duruyor, 
bodrum katma inen merdivenlerin ba şında nöbet tutuyordu. Pimli bütün can-toi 
erkeklerini, sarı şın ve ince yapılı olanları bile kırklı, ellili yıll arın 
aktörlerinden Clark Cable'a benzetiyordu. Hepsinde aynı dolgun dudaklar ve büyük 
kulaklar var gibiydi. Ama yakından bakıldı ğında insan maskelerinin kıvrılıp 
bükülerek asıl gerçeklikleri olan (kabul etseler de  etmeseler de) kıllı, di şli 
ete dönü ştü ğü boyun ve kulak arkası bölümlerinde bulunan kırı şıklıklar 
görülebiliyordu. Ve bir de gözleri vardı. Kıllar et raflarını sarıyordu ve 
yakından bakıldı ğında göz yuvası sanılanların aslında canlı etten me ydana gelme 
o garip maskelerdeki delikler oldu ğu anla şılıyordu. Bazen maskelerin nefes 
aldı ğı duyulabiliyor ve Pimli bunu hem tuhaf, hem de i ğrenç buluyordu. 
"Selam olsun," dedi Beeman. 
"Selam olsun," dedi Trelawney. 
Pimli ve Finli selama kar şılık verdi, hepsi yumru ğunu alnına götürdü ve Pimli 
önlerine geçerek alt kata giden merdivenlere yöneld i. Alt kattaki koridorda, 
üzerinde YANG ĐNSĐZ B ĐR ORTAM ĐÇĐN HEP B ĐRLÎKTE ÇAL ĐŞMALĐ-Y1z yazan bir levhanın 
önünden geçtiler. Sonra da üzerinde HER ŞEY CAN-TOĐ'YE SELAM VERS ĐN yazan bir 
başkasının. "Çok garipler," dedi Finli alÇak sesle. 
Pimli gülümsedi ve Finli'nin sırtına hafifçe vurdu.  Finli o'Tego'dan Sanmasının 
sebebi buydu: Mike ve Ike gibi benzer dü şüncelere sahip- 
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Damli Evi'nin bodrum katının büyük bir bölümünü mal zemelerle dolu koca bir salon 
kaplıyordu. Cihazların tümü çalı şmıyordu ve çalı şan-lardan bazılarını da 
kullanmıyorlardı (nasıl i şledi ğini bile anlamadıkları pek çok makine vardı) ama 
gözetim cihazlarını ve karanlıkları, harcanan psi şik enerji birimlerini ölçen 
telemetriyi kullanmayı biliyorlardı. Kırıcı-lar'ın psi şik yeteneklerini Çalı şma 
Odası dı şında kullanmaları yasaktı ve zaten ço ğu istese de yapamazdı. Pek ço ğu, 
tuvalette olduklarını ve kendilerini rahatlatmaları  için bir engel olmadı ğını 
belirten bir görsel uyana bulunmaksızın idrarlarını  yapamayan, a ğır bir tuvalet 
eğitimi almı ş erkekler ve kadınlar gibiydi. Henüz tuvalet e ğitimini tamamlamamı ş 
küçük çocuklar gibi olan di ğerleri bazen psi şik patlamalara engel olamıyordu. Bu 
patlamalar ho şlanmadıkları birinde ba ş a ğrısı yaratmak veya çar şıda bir bankı 
devirmekten öteye pek geçmiyordu ama Pimli'nin adam ları bu tür patlamaları yakın 
takipte tutuyor, "kasti" olanlar ilk seferinde hafi fçe, tekrarlandı ğı takdirde 
giderek artan şiddette cezalandırılıyordu. Ve Pimli'nin yeni gelen lere nutuk 
atarken (yeni gelenlerin hâlâ oldu ğu eski günlerde) söylemekten ho şlandı ğı bir 
söz vardı: "Günahlarınız er geç sizi bulur." Finli' nin sloganı daha basitti: 
Telemetri yalan söylemez. 
O gün telemetri verilerinde kısa süreli sinyallerde n fazlasını bulamadılar. Bir 
grubun ge ğirme ve gaz çıkarma seslerinin dört saatlik bir kay dı gibi anlamsızdı. 
Video kayıtları ve muhafızların raporlarında da di şe dokunur bir şey yoktu. 
"Tatmin oldun mu, sai?" diye sordu Finli ve sesinde ki bir şey Pimli'nin dönüp 
ona sertçe bakmasına yol açtı. "Ya sen?" 
Finli o'Tego iç geçirdi. Pimli böyle zamanlarda Fin li'nin insan olma-sim ya da 
taheen olmayı diliyordu. Sorun, Finli'nin ifadesiz kara gözleriydi. Neredeyse 
bir bez bebe ğin dü ğme gözleri gibiydiler ve okunmaları imkânsızdı. Bir  taheen 
olmadıkça elbette. 
"Haftalardır kendimi pek rahat hissetmiyorum," dedi  Finli sonunda. »Uyuyabilmek 
için çok fazla graf içiyorum ve ertesi gün kendimi adeta sürüklüyor, ona buna 
çatıyorum. Bir sebebi, son I şın'ın kırılmasından beri ileti şimin kopmu ş 
olması..." 



"Ama bunun kaçınılmaz oldu ğunu biliyordun..." "Evet, biliyorum tabi. Mantıksız  
hislere mantıklı açıklamalar getirmeye çalı ştı ğımı söylemeye çalı şıyorum. Ve bu 
hiçbir zaman iyiye i şaret de ğildir." 
Kar şı duvarda Niagara Şelalesi'nin bir resmi vardı. Bir can-toi muhafız re smi 
baş a şağı çevirmi şti. Sı ğ adamlar resimleri ba ş a şağı çevirmeyi pek komik 
bulurdu. Pimli'nin bunun sebebine dair hiçbir fikri  yoktu. Ama kimin 
umurundaydı? Kahrolası i şimi nasıl yapaca ğımı biliyorum, diye dü şündü Niagara 
Şelalesi'ni düzeltirken. Nasıl yapaca ğımı biliyorum, gerisi önemli de ğil, 
Tanrı'ya ve Đsa Adam 'a te şekkürler derim. 
"Sona geldi ğimizde her şeyin tuhafla şaca ğını biliyorduk," dedi Finli. "Kendi 
kendime hepsinin bu oldu ğunu söyleyip duruyorum. Bu... biliyorsun..." 
" Đçindeki his," diye destekledi eskiden Paul Prentiss  olan adam. Sonra sırıttı 
ve sa ğ i şaret parma ğını, sol elinin ba şparmağıyla i şaret parma ğını birle ştirerek 
yaptı ğı halkanın üzerine koydu. Taheen hareketleriyle san a do ğruyu söylüyorum 
demek anlamına geliyordu. " Şu mantıksız his." 
"Evet. Kanayan Aslan'ın kuzeyde tekrar belirmedi ğini biliyorum, güne şin içten 
içe so ğuduğuna da inanmıyorum. Kızıl Kral'ın delili ğiyle ilgili hikâyeleri ve 
dan-tete'in onun yerini almaya geldi ğini duydum. Tek söyleyebilece ğim, ancak 
gözümle gördü ğümde inanaca ğım. Aynısı eski masallarda ve şarkılarda söylendi ği 
gibi Kule'yi kurtarmak için batıdan çıkage-,en sila hşor adamla ilgili muhte şem 
haber için de geçerli. Hepsi palavra." Pimli, Finli 'nin omzunu tuttu. "Bunu 
duymak beni memnun etti!" Gerçekten de etmi şti. Finli o'Tego güvenlik şefi 
olarak o güne dek *°* iyi bir i ş çıkarmı ştı. Güvenlik ekibi geçen yıllar içinde 
yarım düzine rıcıyı öldürmek zorunda kalmı ştı -hepsi de yuva hasreti çekip 
kaçmaya çalı şan aptallardı- ve iki tanesinin de beyni alınmı ştı ama "çitin 
altından geçebilen" (Pimli bu deyimi Casuslar Kampı  adlı bir filmde duymu ştu) 
sadece Ted Brautigan olmu ş, Tann'ya şükür onu da geri getirebilmi şlerdi Zaferi 
can-toi'ler üstlenmi ş, güvenlik şefi de buna göz yummu ştu ama Pimli i şin aslını 
biliyordu; ba şlangıçtan sona dek her adımı planlayan Finli olmu ştu. 
"Ama içimdeki bu his sinir gerginli ğinden fazlası olabilir," diye devam etti 
Finli. "Bazen ortaya çıkan önseziler olabilece ğine inanıyorum." Güldü. "Geçmi şi 
ve gelece ği gören insanlarla dolu böyle bir yerde inanmamak m ümkün mü?" 
"Ama teleportlar yok," dedi Pimli. "De ğil mi?" 
Teleportasyon, tüm Devar ahalisinin iyi bir sebepte n dolayı çekindi ği bir 
yetenekti. Bir teleportun yol açabilece ği tahribatın sonu yoktu. Örne ğin uzaydan 
dört dönümlük bir bölüm getirip vakumdan kaynaklana n bir kasırga 
yaratabilirlerdi. Neyse ki bu özel yetene ği ayırt edecek basit bir test 
(malzemeler eski insanlardan kalma, ne kadar zamand ır kullanıldı ğı belirsiz 
aletlerdi ama kullanımları kolaydı) ve bu tehlikeli  organik devreleri kesmek 
için basit bir i şlem (yine eski insanlardan kalma) vardı. Dr. Gangli  
teleportların icabına iki dakikadan kısa bir sürede  bakabiliyordu. "O kadar 
basit ki vazektomiyi beyin ameliyatı gibi gösteriyo r," demi şti bir keresinde. 
"Kesinlikle yok," dedi Finli ve Pimli'yi Susannah D ean'in Dogan'ına ürpertici 
derecede benzeyen bir konsolun önüne götürdü. Eski insanların yazısıyla 
(Bulunmamı ş Kapı'nm üzerindekiler gibi) i şaretlenmi ş iki kadranı gösterdi. Her 
ikisinde de i ğne en ba şa yaslanmı ş, O'ı i şaret ediyordu. Finli tüylü 
parmaklarıyla tıklayınca i ğnelerden biri hafifçe titre şip tekrar 
eski yerine döndü. 
"Bu kadranların gerçekte neyi ölçtü ğünü tam olarak bilmiyoruz," dedi. "Ama 
ölçtüklerinden biri, teleportasyon potansiyeli. Bu yeteneklerim gizlemeye 
çalı şıp ba şaramayan Kırıcılar oldu. Đçlerinde bir teleport olsaydı bu i ğneler 
elliyi, hatta belki sekseni gösteriyor olurdu New J ersey" Pimli." 
"O halde," dedi Pimli yarı gülümser, yarı ciddi bir  ifadeyle parmaklarıyla 
sayarak. "Teleportlar yok, kuzeyden bakan Kanayan A slan yok, silah şor adam yok. 
Ah, bir de Ye şil Pelerinliler virüse teslim oldu. Durum böyleyse içindeki o 
tuhaf his nerden geliyor?" 
"Belki sonun yakla şması yüzündendir," diyerek iç çekti Finli. "Yine de  bu gece 
gözetleme kulelerindeki ve çitlerdeki nöbetçileri i ki katına çıkaraca ğım." 
"Çünkü içinde tuhaf bir his var," dedi Pimli hafifç e gülümseyerek. "Evet, öyle." 
Finli gülümsemiyordu, sivri di şleri kahverengi yüzünde belirmemi şti. 



Pimli, Finli'nin omzunu tuttu. "Haydi, Çalı şma Odası'na gidelim. Belki 
Kırıcılar'ı i şbaşında görmek içini rahatlatır." 
"Belki," dedi Finli, hâlâ gülümsemiyordu. 
"Sorun yok, Fin," dedi Pimli nazikçe. 
"Sanırım," dedi taheen etrafındaki makinelere şüpheyle bakarak. Sonra bakı şları 
kapıda iki önemli amirinin konu şmasının bitmesini saygıyla beklemekte olan iki 
sı ğ adama, Beeman ve Trelawney'ye döndü. "Sanırım öyle ." Ama buna kalben 
inanmıyordu. Emin oldu ğu bir şey varsa o da Algul Siento'da teleportların 
olmadı ğıydı. 
Telemetri yalan söylemezdi. 
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Beeman ve Trelawney onlara me şe kaplamalı bodrum koridoru boyunca, yine me şe 
kaplamalı personel asansörüne dek e şlik etti. Asansörün içinde bir ba şka yangın 
söndürücü ve De\ar-ahalisini yangına kar şı dikkatli olmaları için uyaran bir 
başka levha vardı. 
Bu da ba ş a şağı edilmi şti. 
Pimli'nin bakı şları Finli'ninki ile kar şıla ştı. Güvenlik şefinin gözlemde ne şe 
görür gibi oldu, ama bu elbette kendi gözlerindeki neşenin o K^a kuyulardaki 
yansıması da olabilirdi. Finli levhayı tek-kelime e tmeden yerinden çıkardı ve 
düzeltti. Gürültülü ve bozulmak üzereymi ş giDj görünen asansör mekanizması 
hakkında ikisi de yorum yapmadı. Yükselirken hafif bir sarsıntı ya şadıklarında 
bile bir şey söylemediler. Asansör yarı yolda kalacak olursa yukarıdaki kapaktan 
kaçmak, hafifçe kilolu olan (eh... epeyce kilolu ol an) Prentiss gibi biri için 
bile sorun olmazdı. Damli Evi bir gökdelen sayılmaz dı ve etrafta yardım 
edebilecek çok ki şi vardı. 
Kapalı asansör kapısının üzerindeki levhanın düzgün  asıldı ğı üçüncü kata 
vardılar. Levhada SADECE PERSONEL, LÜTFEN ANAHTAR K UL-LANIN ve BU KATA KAZARA 
ÇIKTIYSANIZ DERHAL GER Đ DÖNÜN. HEMEN RAPOR VERMENĐZ DURUMUNDA 
CEZALANDIRILMAYACAKSINIZ yazıyordu. 
Finli anahtar kartını çıkarırken yapmacık olabilece k bir rahatlıkla (okunamaz 
kara gözlerine lanet olsun) "Sai Sayre'dan bir habe r aldın mı?" diye sordu. 
"Hayır," dedi Pimli (biraz tersçe). "Almayı da bekl emiyorum zaten. Burda tecrit 
edilmemiz, 1940'lardaki Manhattan Projesi'ndeki bil im adamları gibi çölde kasten 
unutulmamız bo şuna de ğil. Onu son gördü ğümde onu... şey, son kez görüyor 
olabilece ğimi söylemi şti." 
"Sakin ol," dedi Finli. "Öylesine sordum." Kartı yu vaya soktu ve asansörün 
kapıları cehennemden çıkmı şa benzer bir gıcırtıyla açıldı. 
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Çalı şma Odası Damli'nin tam ortasında, yüksek tavanlı, m eşe lambrili, uzun, 
Algul'un nadide güne ş ı şı ğından azami ölçüde faydalanabilmek için camdan 
yapılmı ş çatıya do ğru üç kat yükselen büyük bir salondu. Prentiss ve o 'Tego'nun 
girdi ği kapının kar şısındaki balkonda Jakli isminde kuzgun kafalı bir t aheen, 
Conroy adında can-toi bir teknisyen ve Pim-li'nin i simlerini o an 
hatırlayamadı ğı iki insan muhafızdan olu şan tuhaf 
bir grup vardı. Taheenlet, can-toi'ltv ve insanlar i ş saatleri içinde 
dikkatli 
(ve bazen hassas) bir nezaketle birlikte çalı şırdı, ama ortak sosyal aktivelerde 
Sunmaları pek beklenmezdi. Ayrıca balkon, sosyal ak tiviteler ■cjn kesinlikle 
yasak olan bir bölgeydi. A şağıdaki Kırıcılar ne hayvanat . Resindeki hayvanlar, 
ne de akvaryumdaki egzotik balıklardı; Pimli (ve Fi nli o'Tego) personele bu 
konuyu defalarca hatırlatmı ştı. Algul Sien-to'nun Efendi'si, onca sene içinde 
personelden sadece birinin beynini almak zorunda ka lmı ştı. David Burke adında 
geri zekâlı bir insan muhafızdı. A şağıdaki Kırıcılar'a bir şeyler (fıstık 
kabukları mıydı?) atıyordu. Burke Efendi'sinin beyn ini alma konusunda ciddi 
oldu ğunu anlayınca ikinci bir şans vermesi için yalvarmı ş, bir daha böyle 
aşağılayıcı ve aptalca bir şey yapmayaca ğına söz vermi şti. Pimli bu yakarı şlara 
aldırmamı ştı. Yıllarca, hatta on yıllarca örnek te şkil edecek bir fırsat 
geçmi şti eline ve o da bu şansı kullanmı ştı. Artık gerçekten geri zekâlı olan 
Bay Burke hâlâ oralardaydı. Gözlerinde bo ş bir bakı ş, yüzünde kim oldu ğumu 



neredeyse hatırlayaca ğım, bu hale gelmek için ne yaptı ğımı hatırlar gibiyim 
diyen bir ifadeyle çar şıda veya sınır civarında amaçsızca dola şıyordu. Đş 
başındaki Kı-ncılar'a yapılmaması gerekenin ya şayan bir örne ğiydi. Ama 
personelin oraya gelmesini yasaklayan bir kural yok tu ve hepsi ara sıra gelirdi. 
Çünkü canlandırıcıydı. 
Öncelikle, çalı şan Kırıcılar'ın yanındayken konu şmaya gerek yoktu. Üçüncü katın 
koridorunda yürürken "iyi akıl" dedikleri orada bul unanların kafasına dolar, 
balkon kapısını açtıklarında ise iyice hücum ederek  algının kapılarım açardı. 
Pimli, pek çok kez oldu ğu gibi Aldous Huxley'nin orada kendini kaybedece ğini 
düşündü. Bazen ayaklarının yere de ğmedi- ğmi, adımlarını uçarcasına attıklarını 
hissederlerdi. Ceplerde ne varsa a ğırlı ğını kaybedip uçuyor gibi olurdu. Daha 
önce çözümsüz gibi görünen durumlar dü şünceler o konuya yöneltilir yöneltilmez 
hallolurdu. Unutu-'an bir şey varsa, be şteki randevu veya kayınbiraderin göbek 
adı unutul-mu§sa mesela, hatırlamak için en do ğru yer orasıydı. Unutulan, çok 
önemli de olsa orada strese girilmezdi. En kötü ruh  hali içinde gelmi ş bi-e °lsa 
ahali balkondan yüzünde gülümsemeyle ayrılırdı (köt ü ruh halleri alkona gelmek 
için en iyi sebepti). Sanki göze görünmeyen, en has sas telemetrilerle bile 
ölçülemeyen bir çe şit mutluluk gazı a şağıdaki Kiriq. lar'dan yükselirdi. 
Balkondaki grubu selamladıktan sonra tırabzana yakl aşarak a şağı baktılar. Geni ş 
salonu, Londra'da zengin üyelere sahip özel bir kul übün kütüphanesine benzetmek 
mümkündü. Yumu şak ı şıklı, ço ğu hakiki Tiffany abajurlar küçük sehpalara 
yerle ştirilmi şti. Ayrıca duvarlarda da (me şe lambri elbette) lambalar vardı. Bir 
duvara bir Matisse, di ğerine bir Rembrandt asılmı ştı... üçüncü bir duvarda ise 
Mona Lisa vardı. Anah-tar-Dünya'daki Louvre'dakinin  aksine bu gerçekti. Ellerini 
arkasında kavu şturmu ş bir adam tablonun önünde duruyordu. O yükseklikten  tabloyu 
inceliyor (belki gizemli gülümsemenin sırrını çözme ye çalı şıyor) gibi 
görünüyordu ama Pimli görünü şe aldanmadı. Ellerinde dergiler olan adamlar ve 
kadınlar da okuyormu ş gibi görünüyordu ama yanlarına gidilip bakılırsa s ayfalara 
veya biraz yukarısına yönelmi ş gözlerinde bo ş bakı şlar oldu ğu görülebilirdi. 
Rodeo Drive'dan bin altı yüz dolara alınmı ş muhte şem bir yazlık elbise giymi ş on 
bir, on iki ya şlarında bir kız çocu ğu, şöminenin önündeki bebek evinin yanında 
oturuyordu ama Pimli, kızın Dam-li'nin kusursuz kop yasına bakmadı ğını biliyordu. 
Aşağıda otuz üç Kırıcı vardı. Toplam otuz üç. Saat seki zde, yapay güne ş yok 
olduktan bir saat sonra otuz üçlük yeni bir grup ge lecekti. Oraya canının 
istedi ği gibi gelip giden bir -sadece bir- adam vardı. Çit in altından geçip 
hiçbir cezaya çarptırılmamı ş adam. Geri getirilmesi hariç, elbette. Ve bu da 
onun için yeterince büyük bir cezaydı. 
Düşünmek onu ça ğırmı ş gibi odanın di ğer ucundaki kapı açıldı ve Ted Brautigan 
usulca içeri girdi. Ba şında hâlâ tüvit kasket vardı. Daneeka Rostov bakı şlarını 
bebek evinden çekip ona gülümsedi. Brautigan kıza g öz kırptı. Pimli, Finli'yi 
hafifçe dürttü. Finli: (Onu görüyorum) 
Ama görmekten ötesiydi. Onu hissediyorlardı. Balkon dakiler ve daha da önemlisi, 
aşağıdakiler, Ted Brautigan içeri girer girmez yükselen  enet' jiyi hissetmi şti. 
Brautigan'da ne oldu ğunu hâlâ bilmiyorlar, test cihazlari yardımcı olmuy ordu 
(ya şlı köpek birkaçını kasten parçalamı ştı. Efendi hundan emindi). Onun gibi 
başkaları varsa bile sı ğ adamlar çıktıkları yetenek avlarında (yeteri kadar  
Kırıcıya sahip oldukları için avlara artık son verm i şlerdi) öylelerine 
rastlamamı ştı. Bildikleri tek gerçek, Brautigan'ın yetenekli o lmakla kalmayıp 
di ğerlerinin yetene ğini arttırabilecek e şsiz bir yükseltici olmasıydı. Finli'nin 
Kırıcılar için bile okunması imkânsız olan dü şünceleri şimdi Pimli'nin beyninde 
neon ı şıkları gibi parlıyordu. Finli: {Ola ğanüstü bir adam) 
Pimli: (Ve bildi ğimiz kadarıyla bir e şi yok. Şeyi gördün mü) Görüntü: Büyüyüp 
küçülen, büyüyüp küçülen gözbebekleri. Finli: {Evet . Neyin yol açtı ğını biliyor 
musun) Pimli: (Sayılmaz. Bos ver sevgili Finli bo ş ver O ya şlı) 
Görüntü: Kürküne dulavratotları yapı şmış, üç ayaklı, ya şlı bir kırma köpek. 
(i şini neredeyse tamamladı neredeyse zamanı geldi) Gör üntü: Bir tabanca, insan 
muhafızların Barettalarından biri ya şlı köpe ğin kafasına dayanmı ş. 
Sohbetlerinin konusu olan ki şi üç kat a şağıda bir gazete aldı (artık bütün 
gazeteler Brautigan'ın kendisi gibi eskiydi) onu yu tacakmı ş gibi yumu şacık 
görünen deri bir koltu ğa oturdu ve okuyor göründü. 



Pimli psi şik gücün onların hizasından, içlerinden geçerek çat ıya, onu da a şarak 
Algul'un tam üzerindeki I şın'a yükseldi ğini, yıprattı ğını, kemir-di ğini, 
inceltti ğini hissetti. Büyüde delikler açıyordu. Ayı'nın göz lerini oymak için 
sabırla çalı şıyordu. Kaplumba ğanın kabu ğunu çatlatmak için. Shardik'ten 
Maturin'e giden I şın'ı kırmak için. Ortalarında yükselen Kara Kule'yi  devirmek 
için. 
Pimli arkada şına döndü ve Finli'nin sivri di şlerinin sansar kafasında °rtaya 
çıkmı ş oldu ğunu görünce hiç şaşırmadı. Sonunda gülümsüyordu! tyah gözleri 
okuyabilmek de onu şaşırtmamı ştı. Sıradan ko şullarda tahe-enm çok basit zihinsel 
mesajlar alıp gönderebilir, ama zihinlerine girilen di. Ama orada her şey 
deği şiyordu. Orada... 
...orada Finli o'Tego huzurluydu. Endi şeleri 
(o tuhaf his) 
yok olmu ştu. En azından o an için. 
Pimli Finli'ye bir dizi parlak görüntü gönderdi: bi r geminin pruvasın, da 
kırılan şampanya şi şesi; havaya fırlatılan yüzlerce mezuniyet kepi-Ever est 
Tepesi'ne dikilen bir bayrak; pirinç ya ğmurundan kaçmak için ba şlarını öne 
eğerek kiliseden ne şeyle çıkan bir çift; şiddetli bir patlamay-la yok olan bir 
gezegen-Dünya. 
Görüntülerin mesajı aynıydı. 
"Evet," dedi Finli ve Pimli, o gözleri okumanın zor  oldu ğunu nereden çıkardı ğını 
merak etti. "Evet, öyle. Günün sonunda büyük ba şarı." 
O sırada ikisi de a şağı bakmıyordu. Bakmı ş olsalardı Ted Brauti-gan'ın -ya şlı 
bir köpek evet, ya şlı ama belki de bazılarının dü şündüğü kadar ya şlı de ğil- 
onlara bakıyor oldu ğunu göreceklerdi. Yüzünde bir gülümsemenin hayaleti yle. 
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Algul Siento'da hiç ya ğmur ya ğmazdı, en azından Pimli'nin orada bulundu ğu yıllar 
boyunca ya ğmamıştı ama bazen, kapkaranlık gecelerinde kuru gök gürü ltüleri 
duyulurdu. Devar-toi'nin personelinin büyük kısmı k endini bu şiddetli yaylım 
ate şi sırasında uyuyabilmek üzere e ğitmi şti ama Pimli sık sık yüre ği a ğzında 
uyanır, bildi ği bütün dualar dönen, kırmızı bir kurdele gibi yarı  bilinçli 
zihninde dola şırdı. 
Pimli şimdi çar şının Damli Evi'nin tam aksi ucundaki Shapleigh Evi' ndeki 
(Kırıcılar için Bok Evi) yata ğında yatarken her şeyin yolunda gidece ği, 
başarının sadece zaman meselesi oldu ğunu hissini hatırladı. Balkonda bu hissi 
Finli ile payla şmıştı, ama acaba güvenlik şefi o an onun gibi yata ğında uyanık, 
i ş ba şındaki Kırıcılar'ın etrafmdayken yanlı ş yön-lendirilmenin ne kadar kolay 
oldu ğunu dü şünerek mi yatıyordu? Çalı şan Kırıcılar mutluluk gazı yayıyordu. Đyi 
akıl titre şimi orada bulunanları etkisi altına alıyordu. 
Peki ya... sadece varsayım olarak... biri o hissi k analize ediyorsa? Bir ninni 
gibi onlara yöneltiyorsa? Uyu Pimli, uyu Finli, uyu yun iyi çocuklar... 
Aptalca bir fikirdi. Paranoyakçaydı. Yine de, Pimli  Prentiss hâlâ güneydo ğu 
olması muhtemel yönden -Fedic ve Discordia'nın oldu ğu taraf-gelen gök 
gürültülerinin gümbürtüsüyle yata ğında do ğrulup ba şucu lambasını yaktı. 
Finli hem gözetleme kulelerindeki, hem de çitlerdek i nöbetçilerin sayısını iki 
katına çıkarmaktan bahsetmi şti. Belki bir sonraki gece üç katına çıkarsalar dah a 
iyi olacaktı. Temkinli olmak sonradan üzülmekten iy iydi. A şırı özgüven sona bu 
kadar yakla şmışlarken zarar getirebilirdi. 
Üzerinde sadece mavi bir pijama altı olan uzun boyl u, kıllı göbekli Pimli 
yata ğından kalktı. Tuvalete gidip i şedi, sonra klozetin kapa ğını kapatarak 
önünde diz çöktü ve ellerini kavu şturarak uykusu gelene dek dua etti. Görevini 
hakkıyla yapabilmek için dua etti. Belayı, o onu gö rmeden görebilmek için dua 
etti. Jim Jones'un yaptı ğı gibi annesi için dua etti. Gök gürültüleri hafif bir 
mırıltıya dönü şene kadar dua etti ve sonra sakinle şmiş halde yata ğına döndü. 
Uykuya dalmadan önceki son dü şüncesi sabah ilk i ş nöbetçileri üç katına çıkarma 
fikriydi ve yapay gün ı şı ğıyla dolu odasında gözlerini açtı ğında ilk dü şüncesi 
de bu oldu. Çünkü eve varmak üzereyken yumurtalara dikkat etmek gerekirdi. 
  
YEDĐNCĐ BÖLÜM KA-SHUME 
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Brautigan ve arkada şlarının ayrılmasından hemen sonra silah şorların içini 
hüzünlü ve tuhaf bir duygu sardı ama önce hiçbiri b undan bahsetmedi. Her biri, 
melankolinin sadece kendisine has oldu ğunu dü şündü. Bu duygunun (Cort olsa ka-
shume oldu ğunu söylerdi) ne oldu ğunu bir ihtimal bilmesi beklenen Roland bu 
hissi ertesi gün için duydu ğu endi şeye ve günlerin lo ş, gecelerin ise körlük 
kadar karanlık oldu ğu Gök Gürül-tüsü'nün zayıf dü şüren atmosferine ba ğlamı ştı. 
Brautigan, Earnshaw ve Roland'ın çocukluk günlerind en bir dost olan Sheemie 
Ruiz'in gitmesinden sonra onları me şgul edecek çok şey vardı elbette. (Hem 
Susannah, hem Eddie, Silah şor'la Sheemie hakkında konu şmaya çalı şmış ama ikisi 
de becerememi şti. Dokunu şta güçlü olan Jake ise denememi şti bile. Roland eski 
günlerden tekrar bahsetmeye hazır de ğildi, en azından o an için.) Steek-Tete'in 
yamacından a şağı inen ve etrafından dola şan bir patika vardı. Ya şlı adamın 
bahsetti ği ma ğarayı çalılar ve kayalarla zekice hazırlanmı ş bir kamuflajın 
gerisinde buldular. Bu ma ğara yukarıdakinden çok daha büyüktü. Kaya duvarlara  
çakılmı ş çiv1' lere asılmı ş gaz lambaları vardı. Jake ve Eddie her iki tarafta n 
iki şer lam-ba yaktı ve dördü, ma ğaranın içindekileri sessizce incelemeye 
koyuldu. 
Roland'ın ilk dikkatini çeken, uyku tulumları oldu:  sol taraftaki duvarın önüne 
dört uyku tulumu dizilmi ş, hepsi dü şünceli bir şekilde içi hava dolu bir dö şeğin 
üzerine yerle ştirilmi şti. Tulumların üzerindeki etiketlerde AMER ĐKAN ORDUSU 
MALĐDĐR yazıyordu. En sondaki uyku tulumunun gerisinde üz erine havlular açılmı ş 
beşinci bir dö şek vardı. Dört ki şi ve bir hayvan bekliyorlarmı ş, diye dü şündü 
Silah şor. Öngörü mü yoksa bizi bir şekilde izliyorlar mıydı? Fark eder mi peki? 
DĐKKAT! CEPHANE! yazan bir varilin üzerinde naylona s arılı bir cisim vardı. 
Eddie koruyucu naylonu çekince altında bir makaralı  teyp oldu ğunu gördüler. 
Makaralardan biri doluydu. Roland konu şan makinenin önündeki kelimeyi 
okuyamayınca Susannah'ya ne oldu ğunu sordu. 
"Wollensak," dedi Susannah. "Bir Alman şirketi. Đş bunlara gelince en iyisini 
onlar yapar." 
"Artık de ğil, güzelim," dedi Eddie. "Benim zamanımda 'Sony! Y oktur ötesi!' 
derdik. Kemerine takıp üzerinde ta şıyabilece ğin kasetçalarlar yaptılar. Walkman 
deniyor. Bahse girerim bu dinozor en az on kilo gel iyordur. Pillerle daha da 
fazla." 
Susannah, Wollensak'in yanına dizilmi ş, üzerlerinde yazı bulunmayan makara 
kutularını inceliyordu. Üç kutu vardı. "Bunları din lemek için 
sabırsızlanıyorum," dedi. 
"Gün ı şı ğı gittikten sonra belki," dedi Roland. " Şimdi ne var, ne yok bir 
bakalım." 
"Roland?" dedi Jake. 
Silah şor, ona döndü. Çocu ğun yüzünde, Roland'ın ifadesini daima yumu şatan bir 
şey vardı. Jake'e bakmak Silah şor'u yakı şıklı yapmıyor, ama hatlarına normalde 
orada olmayan ayrı bir hava katıyordu. Susannah bun un sebebinin bakı şlarındaki 
sevgi oldu ğunu dü şündü. Ve belki gelece ğe dair zayıf bir umut. 
"Ne oldu, Jake?" 
'Dövü şece ğimizi biliyorum..." 
'"Ba şrollerini Van Heflin ve Lee Van Cleef in payla ştı ğı Vah şi Müca-eleye 
Dönüş'ü izlemek için haftaya tekrar bizimle olun,'" diye  mırıldandı 
Eddie ma ğaranın arka tarafına do ğru yürürken. Üzeri brandaya benzer bir örtüyle 
örtülmü ş daha büyük bir cisme yönelmi şti, "...ama ne zaman?" diye devam etti 
Jake. "Yarın mı?" "Belki," dedi Roland. "Yarından s onraki gün olması daha 
muhtemel." " Đçimde korkunç bir his var," dedi Jake. "Tam olarak korku de ğil..." 
"Bizi yeneceklerini mi dü şünüyorsun, tatlım?" diye sordu Susannah. Elini Jake 'in 
ensesine koyup yüzüne baktı. Çocu ğun hislerine saygısı vardı. Bazen şimdiki 
varlı ğının ne kadarının o dünyaya gelebilmek için kar şıla şmak zorunda kaldı ğı 
yaratı ğın, Dutch Hill'deki canavarın etkisi oldu ğunu merak ederdi. Oradaki robot 
değildi, paslanmı ş eski bir oyuncak de ğildi. Bekçi, Prim'den kalma gerçek bir 
yaratıktı. "Havada seni tedirgin eden bir koku mu v ar? Bu mu?"  
"Sanmıyorum," dedi Jake. "Ne oldu ğunu bilmiyorum. Daha önce bir kez buna benzer 
bir şey hissetmi ştim, o da tam..." 



"Evet?" dedi Susannah, ama Jake'in bir şey söylemesine fırsat vermeden Eddie 
araya girdi. Roland memnun olmu ştu. Tam ben dü şmeden önce. Jake böyle diyecekti. 
Roland dü şmeme izin vermeden hemen önce. "Vay canına! Buraya gelin millet! Bunu 
görmeniz gerek!" Eddie brandayı çekince altından bi r arazi aracıyla dev bir üç 
tekerlekli bisiklet karı şımıymı ş gibi görünen bir araç çıktı. Üzerinde zikzak 
şeklinde girintiler bulunan lastikler çok geni şti. Aracın kontrolü gidonundan 
yapılıyordu. Basit konsolun üzerine bir kart yerle ştirilmi şti. Roland kartın ne 
oldu ğunu Eddie daha onlara göstermeden anlamı ştı. Kartın üzerinde ba şına bir şal 
örtmü ş kadın ve dönen bir tekerlek vardı. Gölgelerin Kadı nı. 
"Görünü şe bakılırsa dostumuz Ted senin için bir araç bırakm ı ş, hayatım," dedi 
Eddie. 
Susannah hızla sürünerek o tarafa yöneldi ve kollar ını kaldırdı. "Bindir beni! 
Bindir haydi, Eddie!" 
Eddie söyleneni yaptı ve Susannah seleye oturup diz ginler yerine gidonu 
tuttu ğunda araç onun için yapılmı ş gibi göründü. Susannah ba şparrna- ğıyla 
kırmızı dü ğmeye basınca motor çalı ştı. O kadar sessizdi ki mınlt'sl 
Guclükle duyuluyordu. Eddie aracın benzinle de ğil, elektrikle çalı ştı ğından 
emindi. Bir golf arabası gibiydi ama muhtemelen çok  daha süratliydi. 
Susannah yüzünde parlak bir gülümsemeyle onlara dön dü. Üç tekerlekli aracın koyu 
kahverengi motor kapa ğına hafifçe vurdu. "Bana Bayan Safltor diyebilirsin iz! 
Hayatım boyunca bunu aramı şım da haberim yokmu ş." 
Roland'ın yüzündeki korku dolu ifadeyi hiçbiri fark  etmemi şti. Ed-die'nin 
düşürdü ğü kartı yerden almak üzere e ğildi. 
Evet, gerçekten de oydu... Gölgelerin Kadını. Şalının altında hem bilgiççe 
gülümsüyor, hem de a ğlıyor gibi görünüyordu. Son görü şünde bu kart, bazen 
Walter, bazen de Flagg adını kullanan adamın elinde ydi. 
Kule'ye artık ne kadar yakın oldu ğunu bilmiyorsun, demi şti. Dünyalar ba şının 
etrafında dönüyor. 
Ve artık hepsinin içini saran duygunun ne oldu ğunu anlamı ştı: endi şe veya usanç 
değil, ka-shume'du. Bu terimin tam bir çevirisi mümkün  de ğildi ama bir ka-tet'in 
parçalanmasının yakla ştı ğına dair bir his oldu ğu söylenebilirdi. 
Eski dü şmanı Walter o'Dim ölmü ştü. Roland bunu Gölgelerin Kadı-nı'nın yüzünü 
görür görmez anlamı ştı. Yakında onlardan biri de ölecekti, belki de Dev ar-toi'de 
yer alacak çatı şmada. Ve kısa süreli ğine lehlerine dönen şanslar yine 
dengelenecekti. 
Ölecek olanın kendisi olabilece ği Roland'ın aklının ucundan bile geçmedi. 
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Eddie'nin hemen, "Suzie'nin Gezinti Bisikleti" adın ı verdi ği aracın üzerinde üç 
marka göze çarpıyordu. Biri, Honda'ydı; biri Takuro 'ydu (sü-Pergripten önce çok 
popüler bir ithal araba olan Takuro Spirit'teki gib i); ve üçüncüsü de Kuzey 
Merkez Pozitronik'ti. Dördüncü bir yazı ise AMER ĐKAN ORDUSU MALĐ oldu ğunu 
belirtiyordu. 
Susannah gönülsüzce de olsa sonunda aracın üzerinde n indi. Tanrı ' ■'yordu ya 
daha görülecek pek çok şey vardı; sanki bir define ma ğarasındaydılar. Daralan 
boğazı yiyeceklerle doluydu (ço ğu muhtemelen Nj gel'ın sandviçleri kadar 
lezzetli olamayacak donmu ş yiyeceklerdi, ama hic olmazsa karınlarını doyururd u). 
Ayrıca şi şelerce su, kutuda içecekler (bolca Kola ve Nozz-A-L a vardı ama alkollü 
içki yoktu) ve vaat edilen propan ocak vardı. Ayrıc a kasalarca silah buldular. 
Bazılarının üzerinde AMER ĐKAN ORDUSU yazıyordu ama hepsinin de ğil. 
En temel yetenekleri ortaya çıkmı ştı: Cort olsa, gerçek ba ğ derdi Roland onları 
bilerek ortaya çıkarmamı ş olsaydı ömürlerinin büyük bölümünde uykuda kalacak , 
bazen ba şlarını belaya sokacak kadar uzun süre kendini göste rip kaybolacak 
yetenekler ve içgüdüler yüzeye çıkmı ştı. R0. land onları derinliklerden 
çıkarmı ş... üzerlerine titremi ş... ve sonra di şlerini ölümcül bir sivrili ğe 
ula şana dek törpülemi şti. 
Roland torbasından geni ş bir manivela çıkarıp kasaları açarken hiçbiri 
konu şmadı. Susannah hayatı boyunca bekledi ği Gezinti Bisikleti'ni; Eddie espri 
yapmayı; Roland ise o u ğursuz hissi unutmu ştu. Bütün dikkatleri kendileri için 
bırakılan silahlara yönelmi şti ve gerek ilk bakı şta, gerekse kısa bir 
incelemeden sonra olsun her birini ustalıkla kullan abileceklerine şüphe yoktu. 



Bir kasa, namluları ya ğla kaplı, ate şleme mekanizmaları muz ya ğı kokan AR-15 
tüfeklerle doluydu. Eddie tüfeklere eklenmi ş olan atı ş düzenleyici 
mekanizmalarım fark etti ve 15'lerin yanındaki kasa ya baktı. Đçinde yine 
plasti ğe sarılmı ş ve ya ğlarla kaplı tamburalar vardı. White Heat gibi gangs ter 
epiklerinde görülen Thompson makineli tüfeklerinin tamburalarına benziyorlardı 
ama bunlar daha büyüktü. Eddie 15'lerden birini alı p çevirdi ve bekledi ği şeyi 
gördü: tamburaları silahlara takmak ve onları ölüm makinelerine çevirmek için 
bir klips. Her tambura kaç mermi alıyordu? Yüz mü? Yüz yirmi be ş? Büyük bir 
grubu yere sermeye yetecek kadar oldu ğuna şüphe yoktu. 
Her birinin üzerine STC harfleri i şaretlenmi ş bir kasa dolusu roket kovanı hemen 
yan taraftaydı. Ma ğara duvarına asılmı ş bir rafta yarım düzine el fırlatıcısı 
bulunuyordu. Roland üzerlerindeki atom simgesini i şaret ederek ba şını iki yana 
salladı. Ne kadar etkili olurlarsa olsunlar ölümcul  olabilecek potansiyel 
radyasyon yayabilecek silahlar kullanmalarını isliy ordu. I şın'a zarar 
vermelerini önlemek için Kırıcılar'ı öldürmekte red düt etmeyecekti ama bunu 
ancak son çare olarak dü şünüyordu. Gaz maskeleriyle dolu bir metal tepsinin iki 
yanında (Jake tuhaf böceklerin kesik kafaları gibi görünen maskeleri i ğrenç 
bulmu ştu) iki kasa dolusu tabanca vardı: kabzalarına COYO TE adı i şlenmi ş kısa 
namlulu otomatik tabancalar ve Cobra Star adındaki ağır makineliler vardı. Her 
ikisi de Ja-ke'e çekici gelmi şti (aslında bütün silahları be ğenmi şti) ama 
Star'lardan birini aldı, çünkü kaybetti ği tabancaya benziyordu. Kabzayı tutan 
klips aynı anda on be ş ya da on altı mermiyi tutabiliyordu. Bu sayma de ğil, 
bakma ve bilme i şiydi. 
"Hey," dedi Susannah. Ma ğaranın a ğzına geri dönmü ştü. " Şunlara bakın. Sneetch 
1er." 
"Kasanın kapa ğına bakın," dedi Jake, Susannah'nın yanına gittikle rinde. Susannah 
kapa ğı bir kenara koyunca Jake aldı ve inceledi. Alnında  şimşek şeklinde yara 
izi olan gülümseyen bir çocu ğun resmi vardı. Yuvarlak çerçeveli gözlükler 
takmı ştı ve elindeki sihirbaz de ğneğini havada süzülen bir sneetch'e 
doğrultmu ştu. Resmin altında şu yazı vardı: 
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"449'a Bula şmayın!" 
"SlytherirTinizi tekmeleriz! 
Kasanın içinde, plastik yuvalan içine yerle ştirilmi ş yumurtalara benzeyen iki 
düzine sneetch vardı. Roland ve dostlarından hiçbir i Kurtlar'la yaptıkları sava ş 
sırasında bunlardan birini yakından inceleme fırsat ı bulama- ■ro şh ama şimdi 
meraklarını ve ilgilerini gönüllerince tatmin edebi lecekleri kadar bol vakitleri 
vardı. Her biri bir sneetch aldı. Tenis topu boyund a, ama Ç°k daha a ğırdılar. 
Üzerlerindeki çizgiler, paralel ve meridyenlerle çe vrili brelere benzemelerine 
yol açmı ştı. Çelik gibi görünüyorlardı ama yüzeyle-n Çok ser t kauçukmu ş hissi 
veren hafif bir esnekli ğe sahipti. 
Her sneetch üzerinde bir kimlik plakası ve bir de d üğme vardı. "BÜ onları 
uyandırıyor," diye mırıldandı Eddie ve Jake ba şını salladı. AyrıCa e ğimli yüzeyi 
üzerinde tam parmak ucuna uygun büyüklükte çökük bi r alan vardı. Jake 
patlayaca ğına veya parma ğını koparacak bir mekanizmayı harekete geçirece ğine 
dair en ufak bir korku duymaksızın oraya bastırdı. Çökük alanın altındaki dü ğme, 
programlamaya ula şmak için kullanılıyordu. Bunu nereden bildi ğini bilmiyordu ama 
öyle oldu ğundan emindi. 
Sneetch'in yüzeyinden bir bölüm hafif bir mırıltıyl a kayarak açıldı. Üçü sönük, 
biri yava şça yanıp sönen dört minik ı şık ortaya çıktı. O an 0 00 00 OO'ı 
gösteren yedi pencere vardı. Her birinin altında, s adece düzeltilmi ş bir atacın 
ucuyla basılabilecek kadar ufak birer dü ğme vardı. "Bir böce ğin kıçındaki delik 
büyüklü ğünde," diye homurdandı Eddie birine basmayı denedik ten sonra. 
Pencerelerin sa ğında iki dü ğme daha vardı; K ve B olarak i şaretlenmi şlerdi. 
Jake sneetch'i Roland'a gösterdi. "Bu KUR, di ğeri de BEKLE. Sence de öyle mi? 
Bence öyle." 



Roland ba şını salladı. Daha önce böyle bir silaha hiç rastlam amış -en azından o 
kadar yakından incelememi şti- ama pencereleri görünce ne için olduklarını hem en 
anladı. Atom-roketi fırlatıcıların aksine sneetch' lerin i şlerine 
yarayabilece ğini dü şündü. KUR ve BEKLE. 
KUR... ve BEKLE. 
"Tüm bunları bizim için buraya Ted ve dostları mı b ırakmı ş?" diye sordu 
Susannah. 
Kimin bırakmı ş oldu ğu Roland'ın umurunda de ğildi -oradaydılar ve bu kadarı 
yeterdi- ama yine de ba şını salladı. 
"Nasıl? Ve nerden bulmu şlar?" 
Roland bilmiyordu. Tek bildi ği, ma ğaranın bir ma'sun-sava ş sandı ğı oldu ğuydu. 
Aşağıdaki yerle şim bölgesindeki insanlar Eld soyunun mensuplarının korumaya ant 
içti ği Kule'ye sava ş açmı ştı. Tefi ile onları gafil avlayacak ve bu silahlarl a 
tüm dü şmanlarını hepsinin çizmelerinin burnu gökyüzüne bak ana dek avlayacak, 
avlayacaktı. 
Ya da kendileri ölene dek. 
"Belki bize bıraktı ğı makaralardan birinde anlatıyordur," dedi Jake. 
Yeni Cobra otomati ğinin emniyetini kapatıp keseye, kalan Orizala-rın y anına 
koymuştu. Susannah da Annie Oakley gibi parma ğında birkaç kez çevirdikten sonra 
Cobralardan birinde karar kılmı ştı. 
"Belki anlatıyordur," diyerek Jake'e gülümsedi. Sus annah kendini fi. ziksel 
olarak bu kadar iyi hissetmeydi epey olmu ştu. Kendini hamile hissetmedi ği. Ama 
kafası rahat de ğildi. Belki de huzursuz olan ruhuydu. 
Eddie'nin elinde yuvarlanıp üç ip parçasıyla ba ğlanmı ş bir kuma ş parçası vardı. 
" Şu Ted denen adam bize hapishane-kampının bir harita sını bıraktı ğını 
söylemi şti. Bahse girerim bu odur. Benden ba şka bakmak 
isteyen?" 
Hepsi istiyordu. Jake, Eddie'nin haritayı açmasına yardım etti. Brau-tigan 
onları haritanın kaba oldu ğuna dair uyarmı ştı ve öyleydi de: bir dizi daire ve 
dörtgenden ibaret oldu ğu söylenebilirdi. Susannah kasabanın adını görünce -
Pleasantville- tekrar Ray Bradbury'yi dü şündü. Haritayı çizenin N harfinin 
yanına bir soru i şareti çizdi ği kaba pusula Jake'i güldürdü. 
Onlar bu kaba saba haritayı incelerken dı şarıda uzun, dalgalı bir çı ğlık 
yükseldi. Eddie, Susannah ve Jake huzursuzca etrafı na bakındı. Oy ba şını 
patilerinden kaldırıp kısaca hırladı ve ardından ba şını tekrar indirip uyumaya 
devam etti: Cehennemin dibine kadar yolun var kötü çocuk dostlarımla 
birlikteyim, sana aldıracak de ğilim. 
"Nedir bu?" diye sordu Eddie. "Bir çakal mı? Kır ku rdu mu?" "Bir tür çöl kurdu," 
dedi Roland. Yere çömelmi ş (bu kalçasının en azından o an için iyi oldu ğunun 
göstergesiydi) ve kollarını dizlerine dolamı ştı. Bakı şlarını basit daireler ve 
dörtgenlerden bir anlı ğına bile ayırrna-mı ştı. "can-toi-tete." 
"Dan-tete gibi mi?" diye sordu Jake. 
Roland, onu duymazdan geldi. Haritayı alıp arkasına  bakmadan ma ğaradan ayrıldı. 
Di ğerleri birbirlerine kısaca baktıktan sonra battaniy ele' rini omuzlarına şal 
gibi örterek pe şinden gitti. 
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Roland, Sheemie'nin (dostlarından biraz yardımla) o nları getirdi ği vere 
dönmüştü. Silah şor bu kez dürbünü almı ş, Mavi Cennet'e uzun uzun bakıyordu. Çöl 
kurdu arkalarında bir yerde tekrar uludu; lo şlukta yalnız bir sesti. 
Ve şimdi daha da lo şla şmış, diye dü şündü Jake. Gözleri günün sona ermesine uyum 
gösteriyordu, ama yapay gün ı şı ğı her zamankinden de parlak gibiydi. Gün 
ı şı ğının ya tam güçle açık ya da tamamen kapalı pozisyo nda oldu ğunu tahmin etti. 
Arası yoktu. Belki bütün gece açık bırakıyorlardı, ama Jake öyle oldu ğunu 
sanmıyordu. Đnsanların sinir sistemleri birbirini takip eden gün  ve gece 
kavramına göre ayarlanmı ştı; bunu fen dersinde ö ğrenmi şti. Hafif ı şı ğa uzun süre 
tahammül edilebilirdi (kutup bölgesindeki ülkelerde  ya şayanların yaptı ğı gibi) 
ama gerçekten a ğır hasarlar verebilirdi. Jake a şağıda dizginleri ellerinde 
tutanların Kırıcılar'ın beyinlerine en ufak bir zar arın bile gelmesini 
isteyeceklerini sanmıyordu. Ayrıca "güne şlerini" idareli kullanmak 
isteyeceklerdi; burada her şey eskiydi ve bozulmaya yüz tutmu ştu. 



Roland sonunda dürbünü Susannah'ya uzattı. "Çim kap lı dikdörtgenin iki ucundaki 
binalara dikkat et." Haritayı par şömen okumaya hazırlanan sahnedeki bir oyuncu 
gibi açıp kısaca baktı ve, "Haritada 2 ve 3 olarak numaralanmı şlar," dedi. 
Susannah binaları dikkatle inceledi. 2 numaralı bin a, Efendi'nin Evi, elektrik 
mavisine boyanmı ş, beyaz süslü küçük bir evdi. Parlak renkleri ve sa çaklarının 
altındaki gösteri şli süslemelerle annesinin peri evi diyece ği türde bir yerdi. 
Damli Evi çok daha büyüktü ve bakarken birkaç ki şinin içeri girip aktı ğım gördü. 
Bazılarında sivillerin kaygısız havası vardı. Di ğerleri çok daha tetikte 
görünüyordu. Đki üç ki şinin de kucaklarındaki a ğır yüklerin altında ezilerek 
yürüdü ğünü gördü. Dürbünü Eddie'ye uzattı ve onların K°der ick'nin Evlatları olup 
olmadı ğını sordu. 
"Galiba öyleler," dedi Eddie. "Ama tam olarak emin. .." 
"Rodları bo ş verin," dedi Roland. " Şimdi zamanı de ğil. O iki bina hakkında ne 
düşünüyorsun, Susannah?" 
" Şey," dedi Susannah dikkatle (Roland'ın ondan ne ist edi ğine dair zerre kadar 
fikri yoktu). " Đkisi de çok bakımlı ve güzel. Özellikle de yol-culu ğumuz boyunca 
kar şıla ştı ğımız viranelerle kıyaslarsak. Damli Evi denen yer g erçekten güzel. 
Kraliçe Anne dedi ğimiz tarzda yapılmı ş ve..." 
"Ve ah şaptan yapılmı şlar, de ğil mi, yoksa ah şap görünümü mü verilmi ş? Damli 
denen yer özellikle ilgimi çekiyor." 
Susannah dürbünü tekrar gözlerine kaldırıp baktıkta n sonra Ed-die'ye uzattı. 
Eddie bakıp dürbünü Jake'e uzattı. Jake bakarken bi r KL ĐK! sesi kilometreler 
ötesinden onlara ula ştı... ve Devar-toi yi bir spot ı şı ğı gibi aydınlatan Cecil 
B. DeMille gün ı şı ğı huzmesi yok olarak onları pek yakında zifiri kara nlı ğa 
dönüşecek olan koyu mor bir alacakaranlı ğın kuca ğında bıraktı. 
Çöl kurdu tekrar ulumaya ba şladı ve Jake'in kollarındaki tüyler diken diken 
oldu. Ses yükseldi... yükseldi... ve sonra tek bir hecenin ardından aniden 
kesildi. Şaşkın bir çı ğlı ğa benzeyen sesi duyan Jake hayvanın o an öldü ğünden 
emindi. Bir şey arkasından sinsice yakla şmış ve yapay güne ş sönünce de... 
Aşağıda hâlâ ı şıklar oldu ğunu görebiliyordu: "Pleasantville"in sokak lambalar ı 
olabilecek iki sıra beyaz ı şık, Susannah'nın Kırıcı Üniversitesi dedi ği bölgenin 
çeşitli noktalarında muhtemelen sodyum lambaları olan sarı ı şıklar ve karanlı ğı 
rasgele delip geçen spot ı şıkları vardı. 
Hayır, diye dü şündü Jake. Spot ı şıklan de ğil. Arama ı şıkları. Hapishanede geçen 
filmlerdeki gibi. "Haydi geri dönelim," dedi. "Görü lecek bir şey kalmadı ve 
karanlıkta açık alanda durmak ho şuma gitmiyor." 
Roland söyleneni onayladı. Susannah'yı kuca ğına alan Roland'ın ardında, 
ayaklarının dibinde ilerleyen Jake de onların pe şinde olmak üzere tek sıra 
halinde ma ğaraya döndüler. Jake ikinci bir çöl kurdunun ilkin" 1 yerini almasını 
bekledi ama ba şka uluma duyulmadı. 
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"Ah şaptılar," dedi Jake. Gaz lambalarından birinin altı nda ba ğdaş kurmu ş, beyaz 
ı şı ğını yüzüne buyur ederek oturuyordu. 
"Ah şaptı," diye onayladı Eddie. 
Bunun çok önemli bir soru oldu ğunu hisseden Susannah bir an du-raksadı ve 
gördüklerini zihninde de ğerlendirdi. Sonra ba şını salladı. "Ah şaptı, neredeyse 
eminim. Özellikle de Damli Evi dedikleri bina. Ta ş ve betondan in şa edilip ah şap 
görünümü verilmi ş bir Kraliçe Anne binası kula ğa çok saçma geliyor." 
"Binayı yakmak isteyen gezginler olabilece ği dü şünüldü ğünde o kadar da saçma 
değil," dedi Roland. 
Susannah bir süre dü şündü. Roland haklıydı elbette ama... 
"Yine de ah şap diyorum." 
Roland ba şını salladı. "Ben de." Üzerinde PERRIER yazan büyük , ye şil bir şi şe 
bulmu ştu. Şi şeyi açınca içindekinin su oldu ğunu gördü. Be ş bardak alıp su 
doldurdu ve Susannah, Eddie, Jake, Oy ve kendi önün e koydu. 
"Bana dinh diyor musun?" diye sordu Eddie'ye. 
"Evet Roland, dedi ğimi biliyorsun." 
"Benimle khef'ı payla şıp bu suyu içer misin?" 
" Đstersen, evet." Eddie'nin gülümsemesi artık yüzünde n silinmi şti. O his geri 
dönmüştü ve çok güçlüydü. Ka-shume, henüz bilmedi ği o hüzünlü kelime. 



" Đç, kefil." 
Kefil sözcü ğü Eddie'nin pek ho şuna gitmemi şti ama yine de suyunu ■Çtı. Roland 
önünde diz çöktü ve Eddie'nin dudaklarına kuru, kıs a bir °Pücük kondurdu. "Seni 
seviyorum, Eddie," dedi ve dı şarıda, Gök Gürül-usü adındaki yıkıntıda bir çöl 
rüzgârı zehirli tozları kaldırarak esti. 
" Şey... ben de seni seviyorum," dedi Eddie. Çok şaşırmı ştı. "Sorun nedir? Sakın 
bana hiçbir şey olmadı ğını söyleme çünkü oldu ğunu hissediyorum." 
"Bir şey yok," dedi Roland gülümseyerek ama Jake, Silah şor'un sesinin bu denli 
üzgün oldu ğunu daha önce hiç duymamı ştı. Bu onu deh şete dü şürdü. "Sadece ka-
shume ve her tarihteki ka-tet'in ba şına geldi... ama şimdi, hâlâ bir bütünken 
suyumuzu payla şaca ğız. Khefimızi payla şaca ğız. Bu ne şe veren bir payla şım." 
Susannah'ya baktı. 
"Bana dinh diyor musun?" 
"Evet, Roland, sana dinh'im diyorum." Çok solgun gö rünüyordu, ama belki bunun 
sebebi sadece gaz lambalarının beyaz ı şı ğıydı. 
"Benimle khef i payla şıp bu suyu içer misin?" 
"Memnuniyetle," dedi Susannah ve plastik barda ğı aldı. 
" Đç, kefil." 
Susannah koyu renk gözlerini onunkilerden hiç ayırm adan içti. Ox-ford'da 
hapishane hücresinde oldu ğunu gördü ğü rüyasını hatırladı: o ölmü ş, bu ölmü ş, şu 
ölmü ş; Ah Discordia ve gölgeler koyula ştı. 
Roland, onu dudaklarından öptü. "Seni seviyorum, Su sannah." 
"Ben de seni seviyorum." 
Silah şor, Jake'e döndü. "Bana dinh diyor musun?" 
"Evet," dedi Jake. Yüzünün solgun oldu ğuna şüphe yoktu, dudakları bile kül 
gibiydi. "Ka-shume ölüm anlamına geliyor, de ğil mi? Hangimiz ölecek?" 
"Bilmiyorum," dedi Roland. "Ve gölge üzerimizden ka lkabilir zira tekerlek hâlâ 
dönmekte. Callahan ile vampirlerin mekânına girmede n önce ka-shume'u hissetmedin 
mi?" 
"Evet." 
"Her ikiniz için de mi?" 
"Evet." 
"Ama bak burdasın. ka-tet'imiz güçlü ve pek çok zor lu ğu a ştı. Bunu da a şabilir." 
"Ama içimdeki his...." 
"Evet," dedi Roland. Sesi nazikti ama o korkunç bak ı ş gözlerini terk etmemi şti. 
Basit bir üzüntünün ötesine geçen, ne olacaksa onun  olaca ğını ama Kule'nin ötede 
oldu ğunu, Kara Kule'nin ötede oldu ğunu ve kalbiyle ruhunun, ka ve khef'inin 
oraya ait oldu ğunu söyleyen bir bakı ştı. "Evet, ben de hissediyorum. Hepimiz 
hissediyoruz. Bu yüzden suyu içip dostlu ğumuzu ilan ediyoruz. Benimle khef i ve 
bu suyu payla şır mısın?" 
"Evet." 
" Đç, kefil." 
Jake içti. Sonra Roland, onu öpemeden barda ğı bıraktı, kollarını Silah şor'un 
boynuna doladı ve kula ğına fısıldadı. "Seni seviyorum, Roland." 
"Ben de seni seviyorum," dedi Silah şor ve onu bıraktı. Dı şarıda rüz-'gâr yine 
şiddetlendi. Jake bir şeyin ulumasını -belki muzaffer bir ifadeyle-bekledi  ama 
olmadı. 
Roland gülümseyerek Hantal Billy'ye döndü. 
"Orta-Dünya'lı Oy, bana dinh diyor musun?" 
"Dinhl" dedi Oy. 
"Benimle khef i payla şıp bu suyu içer misin?" 
'Khef! Su!" 
" Đç, kefil." 
Oy burnunu plastik barda ğa soktu -dikkat gerektiren bir i şti- ve suyu içti. 
Sonra ba şını beklentiyle kaldırdı. Bıyıklarında Perrier daml acıkları vardı. 
"Seni seviyorum, Oy," dedi Roland ve yüzünü Hantal Billy'nin keskin di şli a ğzına 
yakla ştırdı. Oy, Silah şor'un yana ğını bir kez yaladıktan sonra kaçırdı ğı bir iki 
damla olup olmadı ğına bakmak için tekrar barda ğa döndü. 
Roland ellerini uzattı. Jake birini, Susannah di ğerini tuttu. Kısa sü-rede hepsi 
el ele tutu şmuştu. Alkol ba ğımhlannın her toplantıdan sonra opti ği gibi, diye 
düşündü Eddie. 



"Biz ka-ter'iz," dedi Roland. "Çoktan olu şmuş tekiz. Hayatlarımızı ve görevimizi 
oldu ğu gibi suyumuzu da payla ştık. Birimiz ölecek olursa kay. bedilmi ş olmayacak 
çünkü biz biriz ve ölümde bile unutmayaca ğız." 
Bir dakika daha el ele kaldılar. Zinciri ilk bozan Roland oldu. 
"Planın nedir?" diye sordu Susannah. Tatlım diye hi tap etmemi şti-Jake'in bildi ği 
kadarıyla onunla konu şurken bir daha asla öyle sözcükler kullanmamı ştı. "Bize 
anlatacak mısın?" 
Roland hâlâ fıçının üzerinde duran Wollensak teybi i şaret etti. "Belki önce onu 
dinlesek iyi olur," dedi. "Kafamda bir plan var ama  Brauti-gan'ın söyleyecekleri 
bazı ayrıntıları netle ştirebilir." 
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Gök Gürültüsü'nde gece, karanlı ğın tanımıdır: ne ay vardır ne yıldızlar. Bununla 
birlikte Roland ve tefinin biraz önce khef payla ştı ğı ve şimdi Ted Brautigan'ın 
bıraktı ğı makaraları dinleyece ği ma ğaranın a ğzında durup bakarsak, rüzgârlı 
karanlı ğın içinde yüzen iki kızıl kömürün hareket etti ğini görebiliriz. Steek-
Tete üzerindeki patikada o kızıl kömürlere do ğru tırmanırsak (karanlıkta 
tehlikeli bir teklif) de ği şim geçirmi ş bir çöl kurdunun tuhaf bir şekilde sönmü ş 
bedeni üzerine e ğilmi ş yedi bacaklı bir örümcekle kar şıla şırız. Bu can-toi-tete, 
göğsünden çıkan be şinci baca ğı ve arka bacaklarının arasından sarkan deforme 
olmu ş inek memesine benzer, jölemsi et parçasıyla hayatt aki en de ğersiz 
varlıklardandı, ama eti Mordred'i besliyor ve kanı- kesintisiz, büyük yudumlarla 
tüketilen kanı-çöl şarabı gibi tatlı. Aslında buralarda yiyecek pek çok  şey var. 
Mordred'in onu teleportasyonun yedi fersahlık çizme leriyle bir yerden di ğerine 
götürecek arkada şları yok ama Gök Gürültüsü Đstasyonu'ndan Steek-Tete'e olan 
yolculu ğu pek me şakkatli sayılmazdı. 
Babasının ne planladı ğını ö ğrenecek kadarını duymu ştu: a şağıdaki binalara 
sürpriz bir saldırı dü şünüyordu. Sayıca fena halde azınhktaydi ama Roland' m 
dostları ona çok ba ğlıydı ve sürpriz faktörü güçlü bir silahtı. 
Görünü şe bakılırsa Mordred hatırı sayılır miktarda bilgiyl e do ğmuştu. Örne ğin 
Kızıl babasının o an sahip oldu ğu bilgiye ula şması durumunda silah şorların 
varlı ğını Devar-toi'nin Efendi'sine veya güvenlik şefine haber verece ğini 
biliyordu. Ve sonra, o gece geç vakitlerde Orta-Dün ya'dan gelen Met kendisini 
kurban pozisyonunda bulurdu. Belki uykularında ölür ler ve Kırıcılar böylece 
kralın i şini yapmaya devam ederdi. Mordred bu i şin ne oldu ğuna dair bir bilgiyle 
doğmamıştı ama mantık yürütme yetene ğine ve keskin kulaklara sahipti. 
Silah şorların niyetini anlıyordu: buraya Kırıcılar'ı kırm aya gelmi şlerdi. 
Evet, bunu durdurabilirdi ama Mordred, Kızıl babası nın tutkuları ve planlarıyla 
ilgilenmiyordu. En çok ho şuna gidenin dı şarısının acı yalnızlı ğı oldu ğunu 
keşfediyordu. Hayatı, ölümü, sava şı ve barı şı masasının üzerindeki karınca 
çiftli ğini izleyen bir çocu ğun so ğuk ilgisizli ğiyle takip etmek ho şuna 
gidiyordu. 
Şu ki'-dam'm Beyaz babasını öldürmesine göz yumar mı ydı? Muhtemelen hayır. 
Mordred o zevki kendine saklıyordu ve bunun için ge çerli sebeplere şimdiden 
sahipti. Ama ki'-dam Prentiss üstünlü ğü ele geçirecek olursa di ğerlerini -genç 
adam, kısa bacaklı kadın, çocuk- öldürmesini zerre kadar umursamazdı. Mordred 
Deschain oyunun kendi kurallarında geli şmesine izin verecekti. Đzleyecekti. 
Dinleyecekti. Çı ğlıkları duyacak, yanık kokusunu alacak ve topra ğın kanı 
emmesini seyredecekti. Ve sonra, Ro-land'ın galip g elemeyece ğine kanaat 
getirirse duruma müdahale edecekti. Kızıl Kral için  bu iyi bir fikirdi elbette, 
ama Mordred tamamen kendine has sebeplerle hareket edecekti ve sebebi çok 
basitti: Mordred açtı. 
Ya Roland ve ka-tet'i sava ştan galip çıkarsa? Kazanıp Kule'e do ğru ilerlemeye 
devam ederlerse? Mordred buna pek ihtimal vermiyord u çünku o da bir bakıma 
onların ka-tet'inin bir parçasıydı, deflerini payla şıyor, yaptıklarını 
hissediyordu. Birliklerinin yakında parçalanaca ğını biliyordu. 
Ka-shume, diye dü şündü Mordred gülümseyerek. Çöl kurdunun ytj. zünde tek bir göz 
kalmı ştı. Siyah, kıllı örümcek bacaklarından biri gö^ ok şadı ve yuvasından 
çıkardı. Mordred gözü bir üzüm tanesi gibi yedi ve sonra Roland'ın astı ğı 
battaniyenin kenarlarından gaz lambalarının bey^ ı şı ğının sızdı ğı ma ğaranın 
giri şine döndü. 



Daha yakına gidebilir miydi? Dinleyebilecek kadar y akına? Mordred yapabilece ğini 
düşündü. Şiddeti artan rüzgâr hareket ederken çıkardı ğı sesleri 
perdeleyebilirdi. Heyecan verici bir fikirdi. 
Kayalık yamaçtan a şağı, beyaz ı şı ğa, teypten yayılan mırıltıya ve dinleyenlerin 
düşüncelerine do ğru ilerledi: erkek karde şlerinin, abla-annesinin, Hantal 
Billy'nin ve elbette Büyük Beyaz Ka-Baba'sının dü şüncelerine do ğru. 
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Mordred cüret edebilece ği kadar yakla ştı ve sonra sefilce, sefaletinden zevk 
alarak, aykırı hayallerini kurarak rüzgârın ve kara nlı ğın kuca ğına çöreklendi. 
Đçeride, battaniyenin ötesinde ı şık vardı. Đsterlerse sahip olsunlar, şimdilik 
ı şıkları olsun, diye dü şündü. Mordred o ı şı ğı eninde sonunda söndürecekti. Ve 
karanlıkta zevkini çıkaracaktı. 
  
SEKĐZĐNCĐ BÖLÜM ZENCEFĐL EVDEN NOTLAR 
 
1 
Eddie di ğerlerine baktı. Roland ve Jake, kendileri için bıra kılmı ş uyku 
tulumları üzerinde oturuyordu. Oy, Jake'in ayakları nın dibine kıvrılıp yatmı ştı. 
Susannah, Gezinti Bisikleti'nin üzerine rahatça kur ulmu ştu. Tatmin olan Eddie 
başını salladı ve teybin PLAY dü ğmesine bastı. Makaralar döndü... sessizlik... 
makaralar döndü... ve sessizlik... sonra Ted Bra-ut igan bo ğazını temizleyerek 
konu şmaya ba şladı. Dört saati a şkın bir süre boyunca dinlediler. Eddie bo şalan 
her makaranın yerine geriye sarmaya gerek görmeden yenisini takıyordu. 
Hiçbiri durmalarını önermedi. Durmak, kalçası zonkl amaya ba şlamasına ra ğmen 
sessiz bir büyülenmi şlikle dinleyen Roland'ın aklından bile geçmedi. Art ık daha 
fazlasını anladı ğını dü şünüyordu; a şağıda olanlara bir son vermek için çok ciddi 
bir şansları oldu ğunu biliyordu. Bu bilgi onu ürkütüyordu çünkü ba şarı 
şanslarının az oldu ğunu da biliyordu. Ka-shume hissi "Una delaletti. Ve  beyaz 
elbisesi içindeki tanrıçayı, kol a ğızlarının geriye "ü şüp ortaya çıkardı ğı 
kollarını uzatıp onları ça ğıran sürtük-tanrıçayı görmeden tehlikelerin farkına  
varılmıyordu: Gelin, bana gelin. Evet, hedefinize 
ula şabilir, kazanabilirsiniz, bunun için bana gelin, tü m kalbinizle bana gelin. 
Kalbinizi kırarsam? içinizden biri dü şer ve coffah'a giderse (cehennem dedi ği, 
niz yere) ? Aman ne yazık. 
Evet, içlerinden biri cehenneme dü şüp yanarsa çok yazık olurdu gerçekten. Ya 
beyaz elbiseli sürtük? Ellerini kalçalarına koyacak , ba şını geriye atacak ve 
dünyanın sonu gelirken kahkahalarla gülecekti. Bezg in, aklı ba şında sesi 
mağarayı dolduran adam çok önemliydi. Kara Kule'nin ka deri ona ba ğlıydı, çünkü 
bu adamın ola ğanüstü güçleri vardı. 
Şaşırtıcı olan, aynı şeyin Sheemie için de söylenebilecek olmasıydı. 
 
2 
"Deneme, bir iki... deneme, bir iki... deneme, dene me, deneme. Ben Ted Stevens 
Brautigan ve bu bir deneme..." 
Kısa bir duraksama. Biri dolu, di ğeri dolmaya ba şlamı ş olan makaralar dönüyordu. 
"Tamam, güzel. Hatta harika. Aletin burda çalı şıp çalı şmayacağından emin 
değildim, özellikle de burada ama sorun yok gibi görün üyor. Buna dördünüzün -
çocu ğun küçük dostu da sayılırsa be şinizin- dinledi ğini hayal etmeye çalı şarak 
hazırlandım, çünkü tasavvur etmenin bir tür sunuma hazırlanırken en mükemmel 
teknik oldu ğuna inanırım. Ne yazık ki bu kez i şe yaramadı. Sheemie, bana çok iyi 
-hatta muhte şem- zihinsel görüntüler gönderiyor ama aranızda ger çekten gördü ğü 
sadece Roland ve onu da ikisinin de çok genç oldu ğu, Gilead'ın dü şüşünden beri 
görmemi ş. Saygısızlık etmek istemem dostlar, ama şimdi Gök Gürültüsü'nden 
gelmekte olan Roland'm arkada şım Sheemie'nin taparcasına sevdi ği genç adama 
benzedi ğini pek sanmıyorum. 
" Şu an nerdesin, Roland? Maine'de yazarı mı arıyorsun ? Beni de yaratan adamı? 
Yoksa New York'ta Eddie'nin karısını mı arıyorsun? Hepiniz hâlâ hayatta mısınız? 
Gök Gürültüsü'ne ula şma şansınızın dü şük oldu ğunu biliyorum; ka sizi Devar-
toi'ye yöneltiyor, ama Kızıl Kral adım verdi ğiniz ki şiden kaynaklanan çok 
kuvvetli bir anti-ka binlerce farklı yoldan tefiniz e kar şı çalı şıyor. Her 
neyse... 



"Umuda tüylü şey diyen Emily Dickinson mıydı? Hatırlayamıyorum. A rtık pek çok 
şeyi hatırlayamıyorum ama görünü şe bakılırsa mücadele etmeyi unutmamı şım. Belki 
bu iyi bir şeydir. Umarım iyidir. 
"Bu kaydı nerde yaptı ğımı merak ettiniz mi, hanımefendi ve beyefendiler?"  
Etmemi şlerdi. Brautigan'm hafifçe tozlu sesiyle büyülenere k birbirlerine Perrier 
şi şesini ve kraker dolu bir teneke kutuyu uzatarak öyl ece oturup dinlemi şlerdi. 
"Size anlataca ğım," diye devam etti Brautigan. "Bir sebebi, Amerik a'dan olan 
üçünüzün bunu e ğlenceli bulaca ğını bilmem ama asıl sebep, Algul Siento'da 
olanları durdurmak için hazırlayaca ğınız plan için faydalı bir bilgi olabilece ği 
ihtimali. 
"Konu şurken çikolatadan yapılmı ş bir sandalyede oturuyorum. Minderi büyük, mavi 
bir şekerleme ve sizin için bırakmayı dü şündüğümüz hava dolu dö şeklerin bundan 
daha konforlu olaca ğından şüpheliyim. Böyle bir minderin yapı ş yapı ş olaca ğını 
düşünebilirsiniz ama de ğil. Đçinde bulundu ğum odanın -ve solumdaki jelibon 
kemerin ötesinde görebildi ğim mutfa ğın- duvarları ye şil, sarı ve kırmızı 
şekerlerden olu şmakta. Ye şili yalarsanız limon tadı alırsınız. Kırmızıyı 
yalarsanız ahududu. Aslında tat (bu kaygan kelimeni n herhangi bir anlamı) 
Sheemie'nin seçimleriyle pek alakalı de ğil ya da ben öyle oldu ğuna inanıyorum. 
Bence Sheemie bir çocu ğun parlak renklere duydu ğu sevgiye sahip hepsi bu." 
Roland ba şını sallayıp hafifçe gülümsüyordu. 
"Gerçi şunu itiraf etmeliyim," dedi teypten yayılan ses. "D aha muhafazakâr 
dekoru olan bir odayı tercih ederdim. Mavi bir oda belki. Toprak anları daha da 
iyi olurdu. 
"Toprak tonlarından bahsetmi şken, merdivenler de çikolatadan yapılma. 
Tırabzanları çubuk şekerlerden. Bununla birlikte "ikinci kata çı-ten 
merdivenler" demek mümkün de ğil zira ikinci kat yok. Pencereden bonbonlara 
fazlasıyla benzeyen arabaların geçti ğini görebilirsiniz ve yol da meyankökü 
şekerine benziyor. Ama kapıyı açıp Twizzler Bulvan'n da bir adım atarsanız 
kendinizi yine ba şladı ğınız yerde bulursunuz. Daha iyi bir tanım istiyorsa nız, 
"Gerçek Dünya" dedi ğimiz yerde. 
"Zencefil Ev -buraya böyle dememizin sebebi içerisi nin daima fırından yeni 
çıkmı ş zencefilli çörek gibi kokması- Sheemie'nin oldu ğu kadar Dinky'nin de 
eseri. Dink Corbett yatakhanesinde kalmaya ba şladı ğında Sheemie de oradaymı ş ve 
bir gece Sheemie'nin a ğlayarak uyudu ğunu duymu ş. Pek çok ki şi öyle bir durumda 
kendi yoluna giderdi. Dünyada hayırsever biri görün tüsüne sahip son insanın 
Dinky Earnshaw oldu ğunu biliyorum, ama Dinky geçip gitmek yerine Sheemi e'nin 
odasının kapısını çalmı ş ve içeri girip giremeyece ğini sormu ş. 
" Şimdi sorsanız Dinky bunun abartılacak bir şey olmadı ğını söyler. 'Burda 
yeniydim, yalnızdım, arkada ş edinmek istemi ştim,' der. 'Birinin öyle zırladı ğını 
duyunca onun da bir arkada şa ihtiyacı olabilece ğini dü şündüm.' Sanki dünyadaki 
en do ğal hareketmi ş gibi. Bu pek çok yerde do ğru olabilir ama Algul Siento'da 
değil. Ve bence bizi anlayacaksamz her şeyden önce bunu kavramanız gerekiyor. Bu 
yüzden bu konu üzerinde fazla duruyor gibi görünüyo rsam affedin. 
"Bazı insan muhafızlar bize mork der, televizyondak i bir komedi dizisindeki 
uzaylının adı. Ve morklar, dünyanın en bencil insan larıdır. An-tisosyal? Tam 
olarak de ğil. Bazıları a şın sosyaldir ama o an ihtiyaç duydukları veya 
istedikleri her neyse onu elde edene dek. Pek az mo rk sos-yopattır ama 
sosyopatların ço ğu morktur; umarım ne dedi ğimi anlıyorsu-nuzdur. En ünlüleri, 
Tanrı'ya şükür sı ğ adamlar onu buraya getirmedi, Ted Bundy adında ser i katildir. 
"Fazladan bir iki sigaranız varsa kimse sigara iste yen bir morktan daha sempatik 
-veya yalaka- olamaz. Ama istedi ğini elde etti mi ortadan 
kaybolur. 
"Çoğu mork -yüzde doksan sekiz, doksan dokuzluk bir ora ndan bahsediyorum- 
kapının gerisinden a ğlama sesi duydu ğunda hiç aldırmadan voluna devam ederdi. 
Dinky burada yeni ve kafası karı şık (eski patronunu öldürdü ğü için 
cezalandırılaca ğını sanıyordu ama o hikâye ba şka zamana kalsın) olmasına ra ğmen 
kapıyı çalıp içeri girip giremeyece ğini sormu ş- 
"Ve bir de Sheemie'nin tarafından bakmalıyız. Dedi ğim gibi yine jnorkların yüzde 
doksan sekizi, doksan dokuzu böyle bir soruya 'Defo l!' hatta Cehenneme git!' 
diye kar şılık verirdi. Neden mi? Çünkü di ğer insanlardan farklı oldu ğumuzun ve 
bu farkın di ğerlerince ho ş görülmedi ğinin fazlasıyla farkındayız. Sanırım 



Neanderthaller de bölgelerindeki ilk Cro-Magnon'lar ı gördüklerinde onlardan hiç 
hoşlanmamı ştır. Morklar hazırlıksız yakalanmaktan ho şlanmaz." 
Bir duraksama oldu. Makaralar dönmeye devam etti. B rautigan'ın yo ğun bir şekilde 
düşündüğünü dördü de hissedebiliyordu. 
"Hayır, bu tam olarak do ğru de ğil," dedi sonunda. "Morkların asıl sevmedi ği, 
duygusal olarak hassas bir anlarında yakalanmak. Öf ke, mutluluk, gözya şları veya 
isterik kahkahalar sırasında. Tehlikeli bir yere si lahsız girmeniz gibi bir şey, 
dostlar. 
"Burda uzun süre yalnızdım. Ho şuma gitse de gitmese de umursayan bir morktum. 
Sonra sunuldu ğunda teselliyi kabul edecek kadar cesur olan Sheemi e geldi. Ve 
elini uzatmaktan çekinmeyen Dink. Morkların ço ğu, umursamaz rolü yapan içe dönük 
insanlardır -dünyanın kendilerini Dan'l Boone tiple ri gibi görmesini isterler- 
ve inanın bana, Algul personeli de buna bayılır. To plum kavramını reddeden bir 
toplumu yönetmekten kolayı yoktur. Sheemie ve Dinky 'i neden sevdi ğimi ve onları 
buldu ğum için ne kadar şanslı oldu ğumu anlayabiliyor musunuz?" 
Susannah'nın eli Eddie'ninkine uzandı. Eddie, Susan nah'nın elini 'utarak 
şefkatle sıktı. 
"Sheemie karanlıktan korkuyordu," diye devam etti T ed. "Sı ğ adam-ar -burda can-
toilerin yanı sıra insanlar ve taheen'ler de çalı şıyor olması-na ra ğmen onlara 
sı ğ adam diyorum- psi şik potansiyeli ölçmek için neredeyse bir düzine tes t 
uyguluyor ama ellerinde karanlıktan korkan bir ya. rım akıllı oldu ğunu 
anlayamamı şlar. Onlar için kötü şans. 
"Dinky sorunu hemen kavramı ş ve Sheemie'ye hikâyeler anlatarak çözüm getirmi ş. 
Đlk önce masallarla ba şlamı ş ve bu masallardan biri de 'Hansel ve Gretel'mi ş. 
Şeker ev fikri Sheemie'yi büyülemi ş ve Dinky'ye ayrıntıları sorup durmu ş. Yani 
görüyorsunuz, çikolatadan sandalyeler, şekerlemeden minderler, jelibon kemer ve 
şekerden tırabzan fikri aslında Dinky'ye ait. Đkinci kat kısa bir süre için 
gerçekten vardı; Üç Ayı'nın ya-takları oradaydı. Am a Sheemie o masalı o kadar da 
sevmemi şti ve masalı unuttu ğunda Zencefil Ev'in ikinci katı..." Ted Brautigan 
güldü. "Eh, sanırım biyo-itibar kaybına maruz kaldı ğını söyleyebilirsiniz. 
"Her neyse, bulundu ğum yerin zamanda bir tür çıban oldu ğuna inanıyorum. Ya 
da..." Bir ba şka duraksama oldu. Bir iç çeki ş. "Bakın, milyarlarca gerçekli ği 
ihtiva eden milyonlarca evren var. Ki'-dam'm 'Conne cti-cut'taki küçük tatilim' 
olarak adlandırmakta ısrar etti ği maceradan yaka paça geri getirildi ğim zaman 
bunu anladım. Kahrolası orospu çocu ğu!" 
Roland, Brautigan'ın sesinde gerçek nefret oldu ğunu dü şündü, bu iyiydi. Nefret 
iyiydi. Đşe yarardı. 
"Bu gerçeklikler aynalarla dolu bir koridor gibi am a hiçbir iki yansıma 
birbirinin e şi de ğil. O görüntüye daha sonra tekrar dönebilirim ama şimdi de ğil. 
Şu an için anlamanızı istedi ğim -ya da basitçe kabul etmenizi-gerçekli ğin 
organik oldu ğu, canlı oldu ğu. Kas gibi bir şey. Sheemie'nin yaptı ğı, o kasa 
zihinsel bir i ğneyle delik açmak. Böyle bir i ğneye sahip çünkü o özel..." 
"Çünkü bir mork," diye mırıldandı Eddie. " Şşş!" dedi Susannah. 1 "... 
kullanıyor," diye devam etti Brautigan. 
(Roland kaçırdıkları kısmı dinlemek için teybi ba şa sarmayı dü şündü, ama çok 
önemli olmadıklarını dü şünerek vazgeçti.) 
"Burası zamanın ve gerçekli ğin dı şında bir yer. Kara Kule'nin i şlevi az çok 
anladı ğınızı biliyorum; birle ştirici amacını kavrıyorsunuz. Eh, Sefil Ev'i 
Kule'nin üzerinde bir balkon gibi dü şünün: buraya geldi ğimizde Kule'nin dı şında 
ama hâlâ Kule'ye ba ğlı oluyoruz. Burası gerçek bir yer -gerçek olmasa g eri 
döndü ğümde ellerimde ve giysilerimde şeker lekeleri olmazdı- ama sadece Sheemie 
Ruiz'in ula şabildi ği bir yer. Ve oraya bir jjeZ gittikten sonra istedi ği ba şka 
herhangi bir yer haline getirebilir. Arkada şlarınla Mejis'te oldu ğunuz günlerde 
Sheemie'nin gerçekte ne oldu ğu ve neler yapabilece ğine dair herhangi bir 
fikriniz olup olmadı ğını merak ediyorum, Roland." 
Bunun üzerine Roland uzanıp teybin STOP dü ğmesine bastı. "Biraz... tuhaf 
oldu ğunu biliyorduk," dedi di ğerlerine. "Özel oldu ğunu biliyorduk. Bazen 
Cuthbert, 'Ne var bu çocukta? Beni ka şındırıyor!' derdi. Sonra katırı Cappi ile 
Gilead'da ortaya çıktı. Bizi takip etti ğini söyledi. Bunun imkânsız oldu ğunu 
biliyorduk ama o sırada öyle çok şey olup bitiyordu ki Mejis'ten gelen bir 
çocukla -zeki de ğil ama ne şeli ve yardımsever- ilgilenemeyecek kadar me şguldük." 



"Teleportasyon ile gelmi ş, de ğil mi?" diye sordu Jake. Kelimeyi o günden önce 
hiç duymamı ş olan Roland ba şını salladı. "En azından mesafenin bir bölümünü öyl e 
aşmış. Yoksa Xay Nehri'ni nasıl geçebilirdi? Đplerden yapılma tek bir köprü 
vardı ve kar şıya geçti ğimizde Alain ipleri kesti. Köprünün üç yüz metre 
aşağıdaki sulara dü şmesini izlemi ştik." 
"Belki etrafından dolanmı ştır," dedi Jake. 
Roland ba şını salladı. "Belki... ama yolu en az altı yüz teke rlek uzamı ş 
olurdu." 
Susannah ıslık çaldı. 
Eddie, Roland'ın söyleyecek ba şka bir şeyi olup olmadı ğını görmek 'Ç'n bekledi. 
Olmadı ğını anlayınca uzanıp PLAY dü ğmesine tekrar bastı. ed'in sesi ma ğarayı bir 
kez daha doldurdu. 
Sheemie bir teleport. Dinky'nin di ğer yeteneklerinin yanı sıra gele-81 görme 
yetisi var. Ne yazık ki gelece ğin caddelerinden pek ço ğu ona kapalı. Genç sai 
Earnshaw'un bütün bunların nasıl sonuçlanaca ğını bilin bilmedi ğini merak 
ediyorsanız cevap: hayır. 
"Neyse, gerçekli ğin canlı dokusunda bu hipodermik delik var... Kara Kule'nin 
dı şındaki balkon... Zencefil Ev. Đnanması zor ama gerçek bir yer. Sizin için 
Steek-Tete'in arka yamacındaki ma ğaralardan birine bırakmaya niyetlendi ğimiz 
silahları ve kamp malzemelerini burda saklayaca ğız. Ve ben de size bırakaca ğımız 
makaraları burda dolduruyorum. Bu oldukça eski ama son derece verimli makineyi 
kolumun altına alıp odamı terk etti ğimde saat, Mavi Cennet Standart Saati ile 
onu on dört geçiyordu. Geri döndü ğümde yine onu on dört geçiyor olacak. Burda ne 
kadar kalırsam kalayım fark etmeyecek. Zencefil Ev' in inanılmaz avantajlarından 
sadece biri bu. 
" Şunu anlamanız gerek -belki Sheemie'nin eski dostu R oland şimdiden biliyordur- 
bizler, varlı ğın sonu anlamına gelse bile suya sabuna do-kunmamay ı amaç edinmi ş 
bir toplumun üç asi üyesiyiz. Hatta sonun bir an ön ce gelmesini tercih 
ediyorlar. Son derece yararlı yeteneklerimiz var ve  bunları bir araya toplayarak 
bir adım önde olmayı ba şardık. Ama Prentiss veya Finli o'Tego -Prentiss'in 
güvenlik şefi- yapmaya çalı ştı ğımız şeyi ö ğrenirse Dinky ak şam olmadan 
hayvanlara yem olur. Muhtemelen Sheemie de. Ben dah a sonra de ğinece ğim 
sebeplerden bir süre daha güvende olabilirim ama Pi mli Prentiss gerçek bir 
silah şoru i şini engellemesi için getirmeye çalı ştı ğımızı ö ğrenirse -ki o 
silah şor muhtemelen buraya fazla uzak olmayan bir yerde b eş düzine Ye şil 
Pelerinli'nin ölümüne yol açan çarpı şmanın ba şındaydı- benim hayatım bile 
güvende olmayabilir." Bir duraksama. "Zaten fazla b ir de ğeri yok." 
Daha uzun bir duraksama oldu. Bo ş olan makara artık yarı yarıya dolmu ştu. 
"Dinleyin bakalım," dedi Brautigan. "Size talihsiz bir adanııo hikâyesini 
anlataca ğım. Dinlemeye ayırabilece ğiniz süreden daha faz» sürebilecek, uzun bir 
hikâye. E ğer vaktiniz kalmazsa eminim aranızda" en az üçü ile ri sarma dü ğmesini 
nasıl kullanaca ğını biliyordur. Bana geliince, saatlerin anlamsız k aldı ğı ve 
brokolinin şüphesiz kanunlarca yasaklandı ğı bir yerdeyim. Đstedi ğim kadar zamana 
sahibim." Adamm sesindeki bezginlik Eddie'yi bir ke z daha çarptı. "Size önerim, 
çok mecbur kalmadıkça ileri sarmamanız. Dedi ğim gibi ne oldu ğunu bilmesem de 
anlatacaklarım arasından i şinize yarayacak bir şey çıkabilir. Bilmek için fazla 
içindeyim. Sadece uyanıkken de ğil, uyurken bile savunmada kalmaktan yoruldum. 
Ara sıra Zencefil Ev'e gelip kendimi korumadan uyum a şansım olmasa Finli'nin 
can-toi adamları üçümüzü uzun zaman önce enselemi ş olurdu. Kö şede o harika 
yapı şmayan yumu şak şekerlemelerden yapılma bir kanepe var. Oraya uzanıp  
uyuyabiliyor, akıl sa ğlı ğımı korumak için gereken kâbusları görebiliyorum. S onra 
görevimin sadece kendimi de ğil, Dinky ve Sheemie'yi de korumak oldu ğu Devar-
toi'ye dönüyorum. Gizli i şlerimizi yaparken muhafızların ve kahrolası 
telemetrilerinin tüm o zaman boyunca olmamızı isted ikleri yerde, istedikleri 
şeyi yaptı ğımızı sanmaları için u ğra şıyorum: odalarımızda, Çalı şma Odası'nda, 
belki bir film izledi ğimiz Gem'de ya da dondurmak soda içti ğimiz Henry Graham'in 
Dükkânı'nda ya da Fıskıye'nin orada oldu ğumuzu dü şünmeleri için. Bu aynı zamanda 
kırmaya devam etmek anlamına geliyor ve üzerinde ça lı ştı ğımız I şm'ın -Ayı ve 
Kaplumba ğa- daha da e ğildi ğini her gün hissediyorum. 
"Buraya bir an önce gelin, çocuklar. Sizden dile ğim bu. Buraya olabildi ğince 
çabuk gelin. Çünkü tek sorun benim dizginleri elimd en kaçırmam de ğil, 



biliyorsunuz. Dinky'nin çok asabi bir yapısı var ve  damarına basıldı ğında aniden 
parlayabiliyor. Öyle bir anda a ğzından yanlı ş kelimeler kaçırabilir. Sheemie de 
elinden geleni yapıyor ama ben etrafta yokken 
bin yanlı ş bir soru sorar veya yapmaması gereken bir şeyi yaparken yaka-
larsa..." 
Brautigan cümlesini bitirmedi. Dinleyicilere göre b itirmesine gerek Mtu zaten. 
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Tekrar ba şladı ğında onlara 1898'de Milford, Connecticut'ta do ğduğu, nu söyler. 
Hepimiz bir otobiyografinin ba şlangıcını belirten benzer tanıtım mısralarını 
duymuşuzdur. Bununla birlikte hikâyesini dinlerken silah şorların içini bir 
tanıdıklık hissi kaplar, Oy'un bile. Önce ne oldu ğunu tam olarak tespit 
edemezler ama zamanla anlarlar. Gezgin bir rahip de ğil de gezgin bir muhasebeci 
olan Ted Brautigan'ın hikâyesi pek çok yönden Peder  Donald Callahan'ın 
hikâyesine benzemektedir. Đkiz bile olabilirler. Ve altıncı dinleyi-ci -
mağaranın battaniyeyle örtülü giri şinin ötesinde, rüzgârlı karanlıkta oları-
giderek artan bir sempati ve anlayı şla dinler. Neden olmasın? Brautigan'ın 
hikâyesinde içki önemli bir rol oynamamaktadır ama yine de ana fikir 
bağımlılıktır. Dı şlanmı ş birinin hikâyesi. 
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Theodore Brautigan on sekiz ya şında Tim Amca'sının mezun oldu ğu Harvard'a kabul 
edilir ve Tim Amca -çocu ğu olmamı ştı- Ted'in e ğitim masraflarını seve seve 
üstlenecektir. Timothy Atwood'un bildi ği kadarıyla olanlar gayet do ğrudan bir 
geli şim izler: teklif yapılır, kabul edilir, ye ğeni do ğu alanlarda ba şarı 
gösterir, mezun olur ve Birinci Dünya Sava şı sonrası Avru-pası'nda altı ay 
gezdikten sonra amcanın mobilya şirketinde i şe girmeye hazırlanır. 
Tim Amca'nın bilmedi ği, Harvard'a girmeden önce Ted'in yakında Amerika S eferi 
Harekat Gücü adı verilecek birli ğe yazılmak istedi ğidir. "Evlat," der doktor 
ona. "Kalp hırıltısı var ve i şitme yetene ğin standartların altında. Buraya 
gelirken bunların seni engelleyece ğini bilmedi ğini söyleme sakın Haddimi 
aşıyorsam ba ğı şla ama bunun için fazla zeki görünüyorsun." 
Ve sonra Ted Brautigan daha önce hiç yapmadı ğı bir şey yapar, bir daha asla 
yapmayaca ğına yemin etti ği bir şey. Ordu doktorundan bir ile °n arası de ğil, bir 
ile bin arasında bir rakam tutmasını ister. Doktor,  onu nef'jendirmek için 
(Hartford'da hava ya ğmurludur ve kayıt bürosunda i şler yava ştır') 748'i tutar. 
Ted tuttu ğu rakamı bilir. Ardından 419'u... 89'u... ve çç7'yi . Ted, ona hayatta 
olan veya olmayan bir ünlüyü dü şünmesini söyleyip Andrew Johnson oldu ğunu 
bilince, Jackson de ğil Johnson, doktor sonunda afallar. Arkada şı olan bir ba şka 
doktoru ça ğırır ve Ted aynı şeyi tekrarlar... bir farkla. Đkinci doktordan bir 
ile bir milyon arasında bir rakam tutmasını ister v e sonra doktora tuttu ğu 
sayının seksen yedi bin dört yüz on altı oldu ğunu söyler. Đkinci doktor bir 
anlı ğına çok şaşırmı ş görünür -hatta şok olmu ş-sonra şaşkınlı ğını pi şmiş kelle 
gibi sırıtarak gizler. "Üzgünüm evlat," der. "Yüz o tuz bin civarı bir farkla 
kaçırdın." Ted gülümsemeden ona bakarama hâlâ on se kiz ya şındadır, böyle açık ve 
anlamsız bir yalana şaşıracak kadar gençtir. Bu arada Đki Numaralı Doktor'un 
yüzündeki gülümseme de silinmektedir. Đki Numaralı Doktor, Bir Numaralı Doktor'a 
döner ve, "Gözlerine bak, Sam," der. "Gözlerine ne oldu ğuna bak." 
Đlk doktor Ted'in gözlerine bir oftalmoskop tutmaya çalı şır, ama Ted aleti 
sabırsızca bir tarafa iter. O güne dek aynaya defal arca bakmı ştır ve 
gözbebeklerinin büyüyüp küçüldü ğünü bilmektedir. Ayna olmasa bile görü ş 
alanındaki de ği şimden bunun gerçekle şti ği zamanlan anlayabilir ama o an 
gözbebeklerinin büyüyüp küçülmesiyle hiç ilgilenmem ektedir. Onu ilgilendiren, 
iki Numaralı Doktor'un yalan söylemesi ve bunun seb ebini bilmemesidir. "Bu kez 
sayıyı bir kâ ğıda yazın," diye önerir. "Yazın ki hile yapamayasın ız." 
iki Numaralı Doktor yaygarayı basar. Ted önerisini tekrarlar. Doktor Sam bir 
kalem ve kâ ğıt getirir ve ikinci doktor alır. Tam yazacakken te krar dü şünür ve 
kalemi Sam'in masasına atarak, "Bu ucuz bir sokak n umarası, Sam," der. "Bunu 
göremiy orsan körsün demektir." Ve çeker gider. 
Ted, Dr. Sam 'den herhangi bir akrabasını dü şünmesini ister ve bir dakika sonra 
doktora on dört ya şındayken apandisitten ölen erkek karde şi vuy'ı dü şündüğünü ve 



annelerinin o zamandan beri Guy'ı koruyucu melek-en  kabul etti ğini söyler. Dr 
Sam bu kez tokat yemi ş gibi görünür. Sonunda 0rkmu ştur. Sebebi belki Ted'in 
acayip bir şekilde büyüyüp küçülen gözbe-elc'eri, belki de alnı nı ovmadan, "Bir 
görüntü alıyorum... bekleyin..." diyerek olayı dram atize etmeden, sıradan bir 
durummuşçasına telepati gösterisi yÖD ma şıdır, Dr. Sam sonunda ürker, l^ed'in 
kayıt ba şvuru belgesinin üzerine bü-yük, kırmızı REDDED ĐLDĐ damgası basar ve onu 
başından savmaya çalı ş» -sıradaki, kim Fransa'ya gidip hardal gazı soluma k 
ister?- ama Ted kolunu nazikçe, bir o kadar da ısra rla kavrar. 
"Dinle," der Ted Stevens Brautigan. "Ben gerçek bir  telepatim. Altıya 
yaşlarımdan beri bundan şüpheleniyordum -kelimeyi ö ğrendi ğimden beri- ve on altı 
yaşımdan beri de eminim. Ordu istihbaratın i şine yarayabilirim ve standartların 
altındaki i şitme yetimle sorunlu kalbim böyle bir göreve engel te şkil etmez. 
Gözlerime gelince?" Gö ğüs cebine uzanır ve bir güne ş gözlü ğü 
çıkarıp takar. "Ta-taam!" 
Dr. Sam'e çekinerek gülümser. Bir i şe yaramaz. Do ğu Hartford Lise-si'nin fizik 
muayene bölümündeki geçici kayıt ofisinin kapısında  nöbetçi çavu ş beklemektedir 
ve doktor onu ça ğırır. "Bu adam 4-F ve onunla tartı şmaktan usandım. Ona dı şan 
kadar e şlik etsen iyi olur." 
Şimdi kolu kavranan Ted'dir ve hareketin nazikçe old uğu söylenemez. "Bir 
dakika!" der Ted. "Bir şey daha var! Çok daha kıymetli bir şey! Bunun bir adı 
var mı bilmiyorum ama..." 
Çavuş daha fazla devam etmesine izin vermeden neredeyse onun ya şında olan ve 
şaşkınca bakan birkaç kızla o ğlanın önünden onu koridor boyunca sürükler. Bir 
adı vardır ve bunu yıllar sonra Mavi Cennet'te ö ğrenecektir. Kelime 
yükselticidir ve Paul "Pimli" Prentiss'in gözünde T ed Brautı-gan'ı evrendeki en 
değerli insan yapan da budur. 
Ama 1916 yılının o günü bu söz konusu de ğildir. 1916 yılının o günü koridordan 
yaka paça sürüklenip binanın giri şindeki basamaklara atılır ve, "Dı şarda kalsan 
iyi olur, evlat," uyarısı alır. 
Ted bir süre bırakıldı ğı yerde kalır. Sizi ikna etmek için ne lazım, dip 
düşünür. Nasıl bu kadar kör olabilirsiniz? Az önce ba şına gelenlere 
inanmamaktadır. 
Ama inanmak zorundadır, orada, dı şarıdadır. Hartford çevresinde" kilometrelik 
bir yürüyü şün ardından bir şeyi daha anladı ğını dü şünür. Asmıtnavacaklardır. 
Hiçbiri. Hiçbir zaman. Bir Alman kumandanın aklını kuvabilen birinin epeyce 
faydalı olabilece ğini görmeyi reddedeceklerdir. Bir onraki Alman sald ırısının 
nerede olaca ğını Müttefik kumandanına söyleyebilecek biri. Böyle  bir şeyi birkaç 
kez -belki sadece bir veya iki kez!- yapabilecek bi rinin sava şa Noel'den önce 
son verebilece ğini. Ama böyle bir şansı olmayacaktır, çünkü ona fırsat 
vermeyeceklerdir. Ve niçin? Đkinci doktorun red bildi ğinde farklı sayı oldu ğunu 
söylemesi ve kâ ğıda yazmasıyla ilgili bir sevdir. Çünkü içlerinde b ir yerlerde 
sava şma iste ği vardır ve onun gibi biri her şeyi mahvedebilir. Bunun gibi bir 
şeydir. 
Bok canına o halde. Amcasının parasıyla Harvard'a g idecektir. Ve gider de. 
Harvard, Dinky 'nin ona söyledi ği her şey ve fazlasıdır: Tiyatro, Münazara, 
Harvard Crimson, Matematikçi Tuhaf Ahbaplar ve elbe tte Şeref Listesi Boku. Erken 
mezun olarak Tim Amca'yı daha fazla masraf etmekten  de kurtarır. 
Eline bir telgraf geldi ğinde sava şın bitiminden çok sonra, güney Fransa 'dadır: 
AMCAN ÖLDÜ STOP EN KĐSA ZAMANDA EVE DÖN STOP. Buradaki anahtar kelime ST OP gibi 
görünür. 
Tanrı da bilmektedir ya bu o dönüm noktalarından bi ridir. Eve döner evet ve 
gerekli yerlere gereken teselliyi verir, evet. Ama mobilya i şine girmektense 
maddi kazanca do ğru yürüyü şüne STOP der ve maddi belirsizli ğe do ğru yolculu ğuna 
START verir. Roland ve ka-tet'z adamın uzun hikâyes inde Ted Brautigan'in kasıtlı 
gizlili ğinin nedeni olarak ola ğanüstü yetene ğini veya kendisini gösterdi ği o 
dakikayı gördü ğünü bir kez bile duymaz: dünyadaki hiç kimsenin ist emedi ği 
değerli yetene ğini. 
Tanrı'm bunu nasıl anlayacaktır! Öncelikle, "vah şi yetene ği" (bazı bi''nkurgu 
dergilerinde böyle nitelenmektedir) do ğru ko şullar altında fiziksel acidan 
tehlikelidir. Ya da yanlı ş ko şullar altında. 
1935'te, Ohio'da, Ted Brautigan'ı bir katilyapar. 



Bu kelimenin bazıları için fazla sert bir ifade ola cağına şüphesi yoktur, 
m<x bu olayda kendi fikri geçerlidir, çok te şekkürler ve kelimenin gayet uygun 
oldu ğunu dü şünmektedir. Akron'dadır ve bir yaz gününde, alacaka ran-lık vaktidir. 
Çocuklar Stossy Bulvarı'nın bir ucunda konserve -ku tusu- tek. melemece, di ğer 
ucunda beysbol oynamaktadır. Brautigan ise üzerinde  yaz. lık bir takım elbiseyle 
otobüs dura ğı oldu ğu beyaz boyasından anla şılan kö şedeki dire ğin dibinde 
beklemektedir. Arkasında, camında Ulusal Yara Sarma  Đdaresi'nin mavi kartalı 
bulunan, terk edilmi ş bir şekerci dükkânı vardır Dükkânın di ğer camında ise şu 
yazı bulunur: KÜÇÜK ADAM Đ ONLAR ÖLDÜM). YOR. Ted elinde ince deriden evrak 
çantası ve kahverengi kesekâ ğıdıyla -ak şam yemeği için domuz pirzolası, Bay 
Dale'ın Kasap Dükkânı'ndan almı ştır- beklerken biri aniden arkasından çarpar ve 
Ted beyaz boyalı dire ğe do ğru şiddetle itilir. Önce burnu çarpar. Kan fı şkırır. 
Sonra a ğzı çarpar ve di şlerinin dudaklarının yumu şak etini yardı ğını hisseder. 
Ağzı bir anda sıcak domates sosuna benzer tuzlu bir t atla dolar. Beline bir 
darbe iner ve bir yırtılma sesi duyulur. Pantolonu çarpmanın şiddetiyle bir 
palyaçonun pantolonu gibi kalçalarına iner ve ti şörtlü, gabardin pantolonlu bir 
adam sa ğ elinde kahverengi bir dil gibi sallanan Ted Brauti gan'ın cüzdanıyla 
Stossy Bulvan'nda beysbol oynayan çocuklara do ğru ko şmaya ba şlar. Tanrı a şkına, 
biri cüzdanını çalmı ştır! 
Yaz gününün mor alacakaranlı ğı aniden kapkaranlık olur, ardından tekrar 
aydınlanır ve sonra tekrar kararır. Gözleri yirmi y ıl önce ikinci doktoru 
afallatan numarayı yapmaktadır, ama Ted bunu fark e tmemi ştir bile. Tüm dikkati 
az önce ona saldırıp cüzdanını çalan, bunu yaparken  suratını da ğıtan orospu 
çocu ğuna yönelmi ştir. Hayatında hiç bu denli öfkelenmemi ş-tir, asla ve adama 
gönderdi ği dü şünce zararsız, neredeyse nazik olmasına ra ğmen 
(sorsaydın sana bir papel verirdim, ahbap, hatta be lki iki) fırlatılmı ş bir 
mızra ğın ölümcül a ğırlı ğına sahiptir. Ve gerçekten bu mızraktır. Bunu 
kabullenmek biraz zaman alır ama daha sonra bir kat il oldu ğu gerçe ğini kavrar ve 
bir Tanrı varsa Ted Brautigan bir gün tahtını" önün de durup bu yaptı ğının 
hesabını vermek zorunda kalacaktır. Kaç"" adam aya ğı bir şeye takılmı ş gibi 
görünür ama çatlak kaldırımın üzerini beside yazılm ı ş ve solmaya yüz tutmu ş 
HARRY BEUNDAYĐ SEVĐYOR yazısından ba şka hiçbir şey yoktur. Cümlenin etrafına 
daha sonra gördü ğünde korkaca ğı çocukça süsler -yıldızlar, bir kuyrukluyıldız, 
bir hilal- eklenmi ştir. Ted kendi sırtına bir mızrak yemi ş gibi hisseder, ama o 
en azından hâlâ ayaktadır Ve bunu yapmak istememi ştir. Bu gerçektir. Kalbinin 
derinliklerinde kasıtlı yapmadı ğını bilir. Sadece... gafil avlanıp öfkeye 
kapılmı ştır. 
Cüzdanını yerden alır ve oyun oynayan çocukların a ğızlan bir karı ş açık halde 
ona baktı ğını görür. Cüzdanı gev şek namlulu bir tür tabanca gibi onlara 
doğrultur ve beysbol sopası tutan bir çocuk irkilerek oldu ğu yerde büzülür. 
Sonraki yıllar boyunca her gece ve ömrünün sonuna d ek ara ara Ted'in kâbuslarına 
adamın yere yı ğılmasından ziyade bu görüntü girecektir. Çünkü çocu kları sever 
onları bile bile korkutmayı aklından bile geçirmez.  Ve ne gördüklerini 
bilmektedir: pantolonu paçalı iç çama şırı görünecek şekilde a şağı inmi ş 
(erkeklik organının aradaki bo şluktan görünüyor olabilece ğini dü şünür, bunun son 
sihirli dokunu ş olmaması için hiçbir sebep yoktur), elinde cüzdan tutan, kanlı 
suratında delice bir ifade bulunan bir adam. 
"Hiçbir şey görmediniz.1" diye ba ğırır onlara. "Beni duydunuz mu? Hiçbir şey 
görmediniz, ona göre/" 
Sonra pantolonunu kaldırır. Evrak çantasının yanına  döner ve yerden alır. 
Kahverengi kesekâ ğıdındaki pirzolayı oldu ğu yerde bırakır, bo ş ver pirzolayı, ön 
di şlerinden biriyle beraber i ştahını da kaybetmi ştir. Kaldırımdaki cesede ve 
korkmu ş çocuklara bir kez daha bakar. Sonra kaçar. 
Ve bu bir kariyer haline gelir. 
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ikinci makaradaki bandın ucu makaranın göbe ğinden kurtuldu ve dönerken fip-fip-
fip sesleri çıkarmaya ba şladı. 
"Tanrım," dedi Susannah. "Tanrım, zavallı adam." 



"Çok uzun zaman olmu ş," dedi Jake ve kafasını temizlemek istercesi-ne ba şını iki 
yana salladı. Onun ve Bay Brautigan'ın zamanları ar asındaki W'ar ona göre 
arasında köprü kurulamayacak kadar derin bir bo şluktu. 
Eddie üçüncü kutuyu alıp açtı ve ka şlarını kaldırarak Roland'a baktı Silah şor 
devam etmesini belirten o bildik parmak çevirme har eketini yaptı 
Eddie makarayı yerle ştirdi. Daha önce böyle bir teybi hiç kullanmamı ştı, ama 
keşfetmek için bilim adamı olmak gerekmiyordu. DinK Ea rnshaw'un Sheemie için 
yaptı ğı Zencefil Ev'den, hayal gücünden yaratılan o gerçe k evden gelen yorgun 
ses tekrar duyuldu. Brautigan oranın Kara Kule'nin dı şında bir balkon oldu ğunu 
söylemi şti. 
Adamı ak şam saat yedi sularında öldürmü ştü (kazara oldu ğu konusunda hepsi 
hemfikirdi; tabancayla ya şıyorlardı ve kazara öldürmekle kasten öldürmek 
arasındaki farkı iyi bilirlerdi). Brautigan o ak şam saat dokuzda batıya yönelen 
bir trendeydi. Üç gün sonra Des Moines gazetesinde muhasebeci aranıyor 
ilanlarını tarıyordu. Hakkındaki bazı gerçeklerin f arkındaydı ve çok dikkatli 
olması gerekti ğini biliyordu. Haklı sebeplerle bile olsa öfkelenme  lüksüne sahip 
değildi. Normal ko şullarda sadece basit bir telepattı -ö ğle yeme ğinde ne 
yedi ğinizi, kupa kızının hangi kart oldu ğunu söyleyebilirdi- ama öfkeliyken bir 
mızrak yaratıyordu ve bu mızrak... 
"Ve şunu söylemeliyim," dedi teypten yükselen ses. "Basi t bir telepat oldu ğum 
kısmı do ğru de ğil. Bunu orduya katılmaya çalı şan bir çocukken bile biliyordum. 
Sadece beni tanımlayan do ğru kelimeyi bilmiyordum." 
Kelimenin yükseltici oldu ğu ortaya çıktı. Ve daha sonra bazılarının -bazı 
yetenek avcılarının- onu o zamanlarda bile izledi ğini, ölçüp biçti ğini, 
di ğerlerinden farklı oldu ğunu bilip tarttı ğını ama bunu, ne yönden farklı 
oldu ğunu bilmeden yaptı ğını ö ğrendi. Öncelikle, Kilitta şı Dünya'dan (bu onların 
deyi şiydi) olmayan telepatlar çok nadirdi. Ted bin dokuz  yüz otuzlu yılların 
ortalarında yetene ğinin bula şıcı oldu ğunu ke şfetmi şti: yo ğun duygular hissetti ği 
bir anda ba şka birine dokunursa o ki şi kısa süreli ğine telepat oluyordu. O 
zamanlar, hali hazırda telepat olanların, doku-nu şuyla daha da kuvvetlendi ğini 
bilmiyordu. 
Ola ğanüstü bir oranda kuvvetlendi ğim. 
"Ama bu bölüme hikâyenin biraz daha ilersinde de ğinece ğim," dedi' 
Hiçbir yerde kök salacak kadar fazla durmadan bir k asabadan di ğerine volculuk 
etmi şti. O günlerde bile takip edildi ğini içten içe biliyordu. Đçgüdüsel bir 
şeydi ya da gözucuyla görülen tuhaflıklar gibiydi. B elli bir türde insanlar 
oldu ğunun farkındaydı örne ğin. Birkaçı kadın, ço ğu erkekti. Hepsi de şatafatlı 
kıyafetlere, çi ğ dana etine ve renkleri en az giysileri kadar göz a lıcı olan 
hızlı arabalara dü şkünlerdi. Yüzleri donuk ve tuhaf bir şekilde ifadesizdi. Çok 
daha sonra bu ifadeyi beceriksiz cerrahlara estetik  ameliyat yaptırmı ş 
ahmakların yüzlerindekine benzetecekti. Aynı yirmi yıllık dönem boyunca -ama 
yine bilinçli bir şekilde de ğil, sadece göz ucuyla- hangi şehirde olursa olsun o 
çocuksu, basit semboller bir şekilde çitlerde, kaldırımlarda ve e şiklerde 
kar şısına çıkmaya devam etti. Yıldızlar, kuyrukluyıldız lar, halkalı gezegenler 
ve hilaller. Bazen bir de kırmızı göz oluyordu. Ayn ı yerde ço ğunlukla yere 
çizilmi ş bir seksek oyunu oluyordu ama her zaman de ğil. Daha sonra her şey 
çılgınca bir şekilde yerli yerine oturmu ştu ama oradan oraya savruldu ğu otuzlu, 
kırklı ve ellili yıllarda de ğil. Hayır, o zamanlar kendisi de Bir ve Đki 
Numaralı Doktorlar gibiydi, burnunun dibindekini gö rmeye yana şmıyordu, çünkü... 
rahatsız ediciydi. 
Ve sonra, Kore'deki hareketli günlerin sona erdi ği dönemlerde, ilanı gördü. 
HAYATINIZIN ĐŞĐ diyordu ve e ğer DO ĞRU YETENEKLERE SAHĐP B ĐR ADAMSANIZ kesinlikle 
HĐÇBĐR SORU SORULMAYA-CAKtı. Muhasebenin de aralarında o ldu ğu aranan özellikler 
alt alta sıralanmı ştı. Brautigan ilanın ülkedeki bütün gazetelerde 
yayınlandı ğından emindi; o Sacramento Bee'de okumu ştu. 
"Vay canına!" diye ba ğırdı Jake. "Peder Callahan'ın okudu ğu gazete de oydu! 
Arkada şı George Magruder'ın haberini..." 
" Şşş," dedi Roland. "Dinle." 
Dinlediler. 
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Testleri insanlar uygulamaktadır (Ted Brautigan ins anlardan ba şkaları ** 
oldu ğunu birkaç hafta daha ö ğrenmeyecektir... 1955 yılından ayrılıp Algul'un 
zamansızlı ğına gelmeden önce de ğil). San Francisco'da onunla mülakat yapan adam 
da bir insandır. Ted (daha pek çok şeyin yanı sıra) sı ğ adamların giydikleri 
kıyafetlerin, özellikle maskelerinin çok iyi olmadı ğını, hele yakından 
bakıldı ğında hiç iyi olmadı ğını ö ğrenecektir. Yakından bakıldı ğında gerçekler 
görülür: aslında olu şlarını adeta dinsel bir hararetle önemseyen insan/t &hcen 
melezleridirler. Bir sı ğ adamın amansız kolları arasına hapsolup atardamarı nızı 
arayan ölümcül sivri di şlerine hedef olmanın en kestirme yolu, giderek daha  
yaşlı ve daha çirkin olduklarını söylemektir. Alınları ndaki kırmızı delikler -
Kral'ın Gözü- Amerika tarafında oldukları sırada ge nellikle kaybolur (ya da 
geçici olarak uykuya dalan sivilceler gibi kurur) v e maskeler kıllı, di şe benzer 
dokunun göründü ğü kulak arkaları hariç tuhaf, organik bir maddeye d önüşür. 
Düzinelerce hareketli kısa tüycü ğün görülebildi ği burun delikleri de maske 
olduklarını belli eder. Ama kim bir adamın sümük yo llarına bakmak isteyecek 
kadar kabadır? 
Onlar ne dü şünürse dü şünsün yakından bakıldı ğında, Amerika tarafında olsalar 
bile çok yanlı ş bir şeyleri oldu ğu hissedilir ve kimse a ğları düzgünce 
yerle ştirmemi şken balıkları ürkütmek istemez. Bu yüzden sınavlard a, 
mülakatlarda, Amerika tarafındaki sa ğlam kapılardan birinden geçip Gök Gü-
rültüsü'ne gelene dek her yerde insanlar vardır. 
Ted yakla şık yüz ki şiyle beraber, ona Do ğu Hartford'u hatırlatan bir spor 
salonunda sınava tabi tutulur. Bu sefer spor salonu  art arda dizilmi ş sıralarla 
doludur (sıraların eski moda demir ayaklarının ah şap parkeleri çizmemesi için 
güre ş minderleri yerden kaldırılmamı ştır) ama ilk sınavdan sonra -matematik, 
Đngilizce ve kelime bilgisi sorularından olu şmuş doksan dakikalık bir sınav- 
katılanların yansı elenir. Đkinci turdan sonra ise dörtte üçü- Đkinci tur çok 
acayip sorulardan olu şmaktadır, son derece öznel sorulardır ve Ted birkaç  soruya 
gerçekte inanmadı ğı cevaplar verir, çünkü sınavı yapanların onun -ve 
katılanların ço ğunun- normalde verece ği cevaptan farklı bir cevap istediklerini 
düşünür (belki de bilmektedir). Örne ğin şu sorudaki gibi: 
23. Trafi ğin pek yo ğun olmadı ğı bir yolda ters dönmü ş bir arabanın yanında 
durdunuz. Arabanın içinde sıkı şıp kalmı ş Genç Adam yardım istiyor. "Yaralı 
mısın, Genç Adam?" diye soruyorsunuz. "Sanmıyorum!"  diye cevaplıyor. Hemen 
yakındaki tarlada parayla dolu bir çanta var. Siz: 
a. Genç Adamı kurtarır ve parasını verirsiniz 
b. Genç Adamı kurtarır ama paranın polise teslim ed ilmesinde ısrar edersiniz. 
c. Parayı alır ve trafi ğin seyrek olmasına ra ğmen birinin er geç Genç Adamı 
kurtaraca ğını dü şünerek kendi yolunuza gidersiniz. 
d. Yukarıdakilerin hiçbiri. 
Bu sınav Sacramento Polis Te şkilatı'na girmek için olsa Ted hiç dü şünmeden b'yi 
i şaretlerdi. Sürekli bir yerden di ğerine giden bir serseri olabilir ama annesi 
bir aptal yeti ştirmemi ştir, çok te şekkürler. Pek çok şartta o seçenek do ğru şık 
olur... en güvenli, yanlı ş bir sonuç elde edilemez şıktır. Bir de, "Burda neler 
olup bitti ğine dair en ufak fikrim yok ama hiç olmazsa bunu it iraf edecek kadar 
dürüstüm," şıkkı olan "d" vardır. 
Ted c'yi i şaretler ama bunun sebebi öyle yapaca ğını dü şünmesi de ğildir. Aslında 
"Genç Adam"a paranın kayna ğına dair birkaç soru sorduktan sonra "a" seçene ğini 
i şaretlemeye daha meyillidir. Ve bir i şkence söz konusu de ğilse (Genç Adam ne 
derse desin o gerçe ği bilecektir, de ğil mi) parasını verip veda eder. Ve neden? 
Çünkü Ted Brautigan terk edilmi ş şekerci dükkânının sahibinin haklı oldu ğu bir 
nokta oldu ğuna inanmaktadır: KÜÇÜK ADAM Đ ÖLDÜRÜYORLAR 
Ama c'yi i şaretler ve be ş gün sonra kendini San Francisco'da, kapılan-m is 
dünyasına kapamı ş bir dans stüdyosunun bekleme salonunda bulur (San Francisco'ya 
tren ücreti önceden ödenmi ştir). Salonda ondan ba şka üç mam ve asık suratlı genç 
bir kız vardır (sonradan ö ğrendi ğine göre kız eskiden Bryce, Colorado'dan Tanya 
Leeds'tir). Đlanın çekimine kapılıp spor salonunu dolduranların sayısı dört yüzü 
bulmu ştu. Ama burada sadece dört ki şi vardır. Yüzde bir. Ve Brautigan bunun bile 
inanılmaz bir rakam oldu ğunu daha sonra ö ğrenecektir. 
Sonunda kapısının üzerinde ÖZEL yazan bir ofise göt ürülür. Đçerisi tozlu bale 
malzemeleriyle doludur. Kahverengi takım elbise giy miş geni ş omuzlu, sert 



ifadeli bir adam bir katlanır sandalyede, etrafı pe mbe tütülerle sarılmı ş bir 
Mide oturmaktadır. Hayali bir bahçede gerçek bir ku rba ğa, diye dü şünür Ted. 
Adam öne e ğilerek kollarını kalın bacaklarına dayar. "Bay Brau tigan," der. "Bir 
kurba ğa olabilirim de, olmayabilirim de ama size hayatını zın fırsatını 
sunabilece ğimden emin olabilirsiniz. Sizi burdan elinizi sıkar ak göndermem de 
mümkün. Tek bir soruya verece ğiniz cevaba ba ğlı. Aslında bir soru hakkında bir 
soru bu." 
Đsminin Frank Armitage oldu ğu sonradan ortaya çıkacak olan adam Ted'e bir kâ ğıt 
uzatır. Kâ ğıtta Genç Adam ve para dolu çanta ile ilgili olan 2 3. soru vardır. 
"C'yi i şaretlemi şsiniz," der Frank Armitage. " Şimdi kesinlikle tereddüt etmeden 
bana sebebini açıklayın lütfen." 
"Çünkü istedi ğiniz cevap oydu," diye. yanıtlar Ted hiç duraksamad an. 
"Peki bunu nerden biliyorsunuz?" 
"Biliyorum çünkü ben bir telepatim," der Ted. "Ve s izin de asıl aradı ğınız bu." 
Yüzünü ifadesiz tutmaya çalı şır ve ba şardı ğını dü şünür ama içi büyük bir 
rahatlama hissiyle dolmu ştur. Bir i ş buldu ğu için mi? Hayır. Televizyondaki 
yarı şma programlarındaki ödülleri sönük bırakacak bir te klif sunacakları için 
mi? Hayır. 
Rahatlamı ştır, çünkü nihayet biri yapabilece ği şeyi istemektedir. 
Çünkü biri nihayet onu ister. 
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Đş teklifi de bir kandırmacadan ibaretti ama anıların ı teypten dinledikleri 
Brautigan gerçe ği biliyor olmasına ra ğmen razı oldu ğunu itiraf edecek kadar 
dürüsttü. 
"Çünkü yetenek sessiz kalmaz, nasıl sessiz kalınaca ğını bilmez," dedi. "Kasa 
açma olsun, dü şünce okuma olsun veya on haneli rakamları akıldan b ölme i şlemi 
yapmak olsun daima kullanılmak için haykırır. Asla susmaz. En yorgun oldu ğunuz 
gecelerde bile sizi uykunuzdan uyandırır ve ba ğırır: 'Kullan beni! Kullan beni! 
Burda öylece oturmaktan sıkıldım, kullan beni serse m herif!" 
Jake ergenlik öncesi kahkaha patlamasıyla kükrerces ine gülmeye ba şladı. 
Elleriyle a ğzını örttü ama gülmeye devam ediyordu. Altın halkal ı gözlerini 
Jake'e çeviren Oy da şeytani bir ifadeyle sırıtıyordu. 
Fötr şapkası kısacık kesilmi ş saçları üzerinde geriye itilmi ş Frank Armitage 
kabarık pembe tütülerle dolu odada Ted'e daha önce "Güney Amerikalı Denizanlannı 
duyup duymadı ğını sordu. Ted duymadı ğını söyleyince Armitage ço ğu Brezilyalı 
olan Güney Amerikalı zengin i şadamlarının olu şturdu ğu bir konsorsiyumun 1946'da 
Amerikalı bir grup mühendisi, in şaatçıyı ve i şçiyi i şe aldı ğını anlattı. Toplam 
yüz ki şiydiler. Bunlar Güney Amerika Denizarılarıydı. Kons orsiyum bu yüz ki şiyi 
dört yıllık kontratlar ve farklı ücretlerle i şe almı ştı, ama en dü şük ücret bile 
son derece dolgundu... hatta utanç verecek kadar do lgun oldu ğu söylenebilirdi. 
Örneğin bir buldozer operatörü yıllık yirmi bin dolarlık  bir kontrat 
imzalayabilirdi ve o günlerde bu büyük paraydı. Ama  dahası da vardı: bir yıllık 
ücrete e şit ikramiye. Toplam yüz bin dolar. Tabi bu parayı s adece alı şılmadık 
koşulu kabul etti ği sürece alabilirdi: gidip çalı şacak ama kontrat süresi olan 
dört yıl dolmadan kesinlikle geri dönmeyecekti. Her  hafta, tıpkı Amerika'daki 
gibi iki gün izin ve yine Amerika'daki gibi yıllık izin vardı ama izinler sadece 
Güney Amerika'da kullanılabilirdi. Kuzey Amerika'ya  (hatta Rio'ya) dört yıl 
dolmadan önce gitmek söz konusu de ğildi. Güney Amerika'da ölen, orada gömülürdü, 
naaşınızı Wilkes-Bar-re'a gönderme masrafını üstlenecek  kimse çıkmazdı. Ama elli 
bin dolar avans ve bu parayı gönlünüzce kullanabile ceğiniz -harcama, yatırım 
yap-ma, saklama- altmı ş gün veriyorlardı. Yatırım yapmayı seçenler ormanda n 
yanık ten, geli şmiş kaslar ve bir ömre yetecek hikâyeyle döndü ğünde elli binin 
yetmi ş be ş bin oldu ğunu görebilirdi. Ve elbette bir de dı şarı çıkıldı ğında 
alınacak paranın "geri kalanı" vardı. 
Armitage 'Ted'e tüm bunları ciddiyetle anlatmı ştı. Ama ön ödeme çeyrek milyon, 
dönüşte alaca ğı miktar ise yarım milyondu. 
"Kula ğa inanılmaz geliyordu," dedi Ted'in Wollensak'tan y ayılan sesi. 
" Đnanılacak gibi de ğildi elbette. O fiyatlarla bile bizi aslında ne kad ar ucuza 
kapatıyor olduklarını daha sonra anladım. Cimrilikl eri özellikle Dinky'nin 
diline dü ştü... Kralın bürokratlarının cimrili ği yani. Kızıl Kral'ın varlı ğın 



sonunu belirli bir bütçe dahilinde getirmeye çalı ştı ğını söylüyor ve haklı 
elbette ama bence -bunu Dinky de biliyor ama kabul etmek istemiyor- birine çok 
fazlasını önerirseniz ilk tepkisi inanmamak olacakt ır. Ya da hayal gücüne ba ğlı 
olarak (telepatların ve gelece ği görenlerin ço ğunun hiç hayal gücü yoktur) 
inanmaya muvaffak olamaz. Bana sunulan kontrat altı  yıllıktı ve yenileme 
opsiyonu vardı. Armitage cevabımı hemen istiyordu. Hedefinizin aklını karı ştırıp 
açgözlülükle dondurduktan sonra aniden saldırmak ka dar etkili bir ba şka yöntem 
yoktur, bayanlar baylar. 
"Adeta bir bombardımana u ğramı ştım ve teklifi hiç duraksamadan kabul ettim. 
Armitage, bana çeyrek milyonumun o ö ğleden sonra Seaman's San Francisco 
Bankası'nda olaca ğını ve oraya gider gitmez paramı çekebilece ğimi söyledi. Ona 
bir kontrat imzalamam gerekip gerekmedi ğini sordum. Elini uzattı -neredeyse 
domuz budu kadar büyüktü- ve kontratın bu oldu ğunu söyledi. Ona nereye 
gidece ğimi ve ne yapaca ğımı sordum, aslında bu soruları daha önce sormalıyd ım, 
eminim siz de aynı fikir-desinizdir ama o kadar şaşkındım ki sormak aklımın 
ucundan bile geçmemi şti. 
"Ayrıca cevapları bildi ğimden neredeyse eminim. Hükümet için çalı şaca ğımı 
sanıyordum. So ğuk Sava ş'la ilgili bir i ş. CIA veya FBI'ın Pasifik'te bir adada 
kurulmu ş telepatik şubesinde. Çok iyi bir radyo oyunu olabilece ğini dü şündüğümü 
hatırlıyorum. 
"Armitage, bana, 'Uzaklara gideceksin, Ted ama aynı  zamanda yandaki ev gibi 
yakın olacaksın,' dedi. 'Ve şu an için bütün söyleyebilece ğim bu. Şey... 
ayrılmadan önceki sekiz hafta boyunca kimseye bu ko nudan bahsetmeyeceksin. 
Unutma ki gev şek çeneler gemileri batırır. Daima izlendi ğini farz et.' 
"Ve elbette izleniyordum. Daha sonra -i ş i şten geçtikten sonra- Fris-co'daki son 
iki ayımı tekrar izleme fırsatım oldu ve can-toi'mn  beni her an takip etmekte 
oldu ğunu gördüm. 
"Sı ğ adamların." 
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"Armitage ve iki insan bizimle Mark Hopkins Hotel'i n önünde bulu ştu," dedi 
teypten yayılan ses. "Günü çok iyi hatırlıyorum; 19 55 yılının Cadılar 
Bayramı'ydı. Ö ğleden sonra on yediydi. Ben, Jace McGovern, Dave It taway, Dick... 
soyadını hatırlamıyorum, altı ay sonra öldü. Humma,  zatürree oldu ğunu söyledi ve 
ki'can\ann geri kalanı onu onayladı -ilginizi çeker se, ki'can, bok-insan veya 
bok-ahali anlamına geliyor- ama intihar etmi şti ve kimse bilmese de ben bu 
gerçe ği biliyordum. Geri kalanlar... eh, Đki Numaralı Doktor'u hatırlıyor 
musunuz? Geri kalanlar onun gibiydi. 'Bana bilmek i stemediklerimi söylemeyin, 
sai, dünya görü şümü de ği ştirtmeyin.' Her neyse, sonuncusu Tanya Leeds'di. 
Çetinceviz ufaklık..." 
Bir duraksama oldu ve klik sesi duyuldu. Sonra Ted' in sesi tekrar ma ğaraya 
yayıldı. Bir nebze tazelenmi ş gibiydi. Üçüncü makara bitmek üzereydi. Hikâyenin 
geri kalanını anlatırken iyice tükenmi ş olmalı, diye dü şündü Eddie ve bu fikir 
onu hayal kırıklı ğına u ğrattı. Ba şka ne meziyetle-n vardı bilmiyordu ama Ted çok 
iyi bir anlatıcıydı. 
"Armitage ve i ş arkada şları bir Ford otomobil ile geldi. Bizi Santa Mira a dında 
bir kasabaya götürdüler. Ta ş dö şeli bir ana caddesi vardı, bolların geri kalanı 
topraktı. Hava kararmaya yüz tutmu ştu ve şekiller hayal meyal seçiliyordu, ama 
peygamber develerine benzeyen sondaj vinçleri oldu ğunu hatırlıyorum. 
"Bir tren istasyonu veya en azından tutulmu ş bir otobüs görmeyi bekliyordum ama 
önündeki e ğik duran levhada SANTA M ĐRA NAKLĐYAT yazan bo ş bir deponun önünde 
durduk ve Dick Bilmem Ne'den son derece net bir dü şünce duydum: Bizi 
öldürecekler, diye geçiriyordu aklından. Bizi buray a öldürüp soymak için 
getirdiler. 
"Bir telepat de ğilseniz böyle bir şeyin ne kadar korkutucu olabilece ğini 
bilemezsiniz. Bunun kesinli ğinin aklınızı bir anlamda... i şgal etmesini. Dave 
Ittaway'in yüzünün soldu ğunu gördüm. Tanya hiç ses çıkarmadı ama -dedi ğim gibi 
çetincevizdi- arabanın içi gözpınarlarmda ya şlar oldu ğunu görebilece ğim kadar 
aydınlıktı. 
"Dick'in elini tutup Tanya'ya do ğru e ğildim ve çekmeye çalı ştıklarında ellerini 
sıkarak onlara bir dü şünce gönderdim. Ço ğu hâlâ Seaman's Bankası 'nda uslu uslu 



yatmakta olan çeyrek milyonu bizi buraya getirip sa atlerimizi çalmak için 
vermediler. Sonra Jayce, bana dü şüncesini yolladı. Benim bir saatim bile yok. 
Gruen'imi iki yıl önce Albuquerque'de rehin bırakmı ştım ve tekrar bir saat 
almayı akıl etti ğimde -dün gece yansı sularındaydı- bütün ma ğazalar kapalıydı ve 
ben de tünedi ğim bar taburesinden inemeyecek kadar sarho ştum zaten. 
"Bu bizi rahatlattı ve hep birlikte gülmeye ba şladık. Armitage bize neye 
güldü ğümüzü sorunca daha da rahatladık, çünkü onlarda olm ayan bir şeye sahiptik, 
onların yapamayaca ğı bir yöntemle ileti şim kurabiliyorduk. Ona hiçbir şey dedim 
ve Dick'in elini tekrar sıktım. Bu yetti. Sanırım.. . onu yükselttim. Bunu ilk 
yapı şımdı. Pek çok seferin ilki. Bu kadar yorgun olu şumun bir sebebi de o; 
yükseltme i şi insanı tüketiyor. 
"Armitage ve di ğerleri bizi içeri götürdü. Terk edilmi ş bir yere benziyordu ama 
uzak uçta, üzerine tebe şirle üç kelime yazılmı ş ve aylarla yıldızlar çizilmi ş 
bir kapı vardı: GÖK GÜRÜLTÜSÜ ĐSTASYONU. Ama görünürde bir istasyon yoktu: ne 
raylar, ne otobüsler ne de oraya gitmek için kullan -dı ğımızm dı şında bir yol 
vardı. Kapının her iki yanında pencereler vardı ama  binanın di ğer tarafında daha 
küçük birkaç yapıdan -terk edilmi ş barakalar, biri sadece bo ş bir kabuk 
sayılırdı- ve çöplerle iç içe geçmi ş çalılıklardan ba şka bir şey yoktu. 
'"Neden oraya gidiyoruz?' diye sordu Dave Ittaway. 'Göreceksiniz,' dedi 
içlerinden biri. Ve gördük gerçekten. 
'"Önce hanımlar,' dedi Armitage kapıyı açarak. 
"Di ğer taraf karanlıktı ama aynı türden bir karanlık de ğildi bu. Daha koyu bir 
karanlıktı. Gök Gürültüsü'nü gece vakti gördüyseniz  ne kastetti ğimi anlarsınız. 
Sesi de farklıydı. Sevgili Dick'in tereddütleri old u ve geri dönmek istedi. 
Bunun üzerine adamlardan biri tabanca çekti. Armita ge'm söyledi ğini ömrüm 
boyunca unutmayaca ğım. Çünkü sesi... mü şfikti. 'Artık vazgeçmek için çok geç,' 
dedi. 'Bundan sonra sadece ileri gidebilirsiniz.' 
"O an, altı yıllık sözle şmenin ve yenileme opsiyonunun dostum Bobby Garfield  ve 
arkada şı John'un diyece ği gibi palavra oldu ğunu anladım. Bunu dü şüncelerinden 
okuyabildi ğimden de ğil. Hepsinde şapkalar vardı, anlarsınız ya. Bir sı ğ adamı -
ya da sı ğ kadım- şapkasız görmeniz mümkün de ğildir. Erkeklerinki o zamanlar 
çokça rastlanan sade melon şapkalardı ama i şlevleri hiç de sıradan sayılmazdı. 
Şapka takan birinin beynini kurcalamaya kalkarsanız -Dinky dü şünce okuma için bu 
kelimeyi kullanıyor- tek duyabildi ğiniz gerisinde fısıltılar olan sürekli bir 
mırıltı oluyor. Hiç ho ş de ğil. Geçi ş çınlamaları gibi. Onları duyduysanız 
bilirsiniz. Çok fazla çaba gerektiriyor ve Algul'da ki telepatların son 
ilgilendi ği şey de çabalamak. Kırıcıların tek ilgilendi ği, kendi i şlerine bakıp 
suya sabuna dokunmamaktır, hanımefendi ve beyefendi ler. Üzerinde dü şünülürse ne 
kadar korkunç oldu ğu anla şılır ama Kırıcılar bu konuda da pek hevesli sayılma z. 
Kampusta bir deyi şi -küçük bir şiir- sıkça duymak veya tebe şirle yazılmı ş halde 
görmek mümkündür: 'Gezinin tadını çıkar, vantilatör ü aç, kaybedecek bir şey yok, 
güneşlenmeye devam et.' Anlamı 'bo ş ver'den çok daha fazla. Bu küçük şiirin ima 
ettikleri son derece naho ş. Bunu görebiliyor musunuz, bilmiyorum." 
Eddie görebildi ğini ve a ğabeyi Henry'nin muhtemelen mükemmel bir Kırıcı 
olaca ğını dü şündü. Eroinini ve Creedence Clearwater Revival albü mlerini almasına 
izin verdikleri sürece elbette. 
Ted uzunca bir süre sessiz kaldıktan sonra hüzünle güldü. 
"Sanırım bu uzun hikâyeyi kısaltmanın zamanı geldi.  Kapıdan hepimiz geçtik. Kapı 
iyi durumda de ğilse bunun ne kadar naho ş bir deneyim olabilece ğini belki 
biliyorsunuzdur. Ve Santa tyfira, California ve Gök  Gürültüsü arasındaki kapı, o 
günden sonra geçti ğim bazı kapılardan daha iyi durumdaydı. 
"Bir an için di ğer tarafta tek görülen karanlık, tek duyulan ise ta he-enlerin 
çöl kurdu dedi ği hayvanların ulumasıydı. Sonra bir ı şık kümesi belirdi ve bu... 
bu şeyleri gördük. Hayvan kafalı yaratıklar. Birinin bo ğa kafası vardı. 
Boynuzları da dahil. Jace çı ğlık attı, ben de attım. Dave Itta-way dönüp kaçmaya  
çalı ştı ama Armitage, onu yakaladı. Yakalamasaydı bile n ereye kaçacaktı? Kapıdan 
mı geçecekti? Kapı kapalıydı ve tek yöne açılıyordu . Đçimizde sesi çıkmayan 
sadece Tanya'ydı. Ona bakıp dü şüncelerini okudu ğumda tek gördü ğüm rahatlama 
hissi oldu. Aynı duygu gözlerine de yansımı ştı. Görüyorsunuz ya biliyorduk. Tüm 
sorular cevaplan-mamı ştı ama en önemli iki tanesinin yanıtını biliyorduk.  
Neredeydik? Bir ba şka dünyada. Ne zaman geri dönecektik? Hiçbir zaman.  



Paralarımız milyonlara dönü şene dek San Francisco, Seaman's Bankası'nda kalacak  
ve kimse harcamayacaktı. Eri şilemeyecek uzaklıktaydık. 
"Sürücüsü Phil adında bir robot olan bir otobüs bek liyordu. 'Benim adım Phil, 
sevdi ğim çiçek karanfil, ama en iyi haber şu, olurum size kefil,' diyordu. 
Gövdesinden ahenksiz tıkırtılar yükseliyordu. Ya şlı Phil artık öldü, Tanrı bilir 
daha kaç cesetle birlikte tren ve robot mezarlı ğına atıldı, ama ellerinde 
başladıkları i şi bitirmek için yeterli mekanik destek oldu ğundan eminim. 
"Gök Gürültüsü tarafına geldi ğimizde Dick bayılmı ştı. Binaların ı şık' larını 
gördü ğümüz sıralarda kendine geldi. Ba şı Tanya'nın kuca ğındaydı. Gözlerini 
açtı ğında ona minnetle baktı ğını hatırlıyorum. Đnsanın neleri hatırladı ğı komik, 
değil mi? Kapıda bizi aradılar. Yatakhanelerimizi ve d airelerimizi belirttiler, 
karnımızı doyurdular... ve harikulade bir ö ğündü. Pek çok ö ğünün ilki. 
"Ertesi gün i şe gittik. Ve 'Connecticut'taki küçük tatilim' sayıl mazsa o gün 
bugündür çalı şıyoruz." 
Bir ba şka duraksama oldu. Sonra: 
"Tanrı yardımcımız olsun, o günden beri çalı şıyoruz. Ve Tanrı bizi ba ğı şlasın, 
çoğumuz da çok mutlu. Çünkü yetene ğin tek istedi ği, de ğerlendirilmektir." 
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Onlara, Çalı şma Odası'ndaki ilk birkaç mesaisinden ve orada bulu nuş amaçlarının 
casusları bulmak, Rus bilim adamlarının zihinlerini  okumak veya Dinky'nin (gerçi 
ilk günlerde Dinky orada de ğildi, ama Sheemie oradaydı) diyece ği gibi "o uzay 
saçmalıklarından birini yapmak" olmadı ğını neredeyse hemen kavrayı şından 
bahseder. Hayır, yaptıkları i ş, bir şeyi kırmaktır. Bunu hissedebilmektedir. 
Sadece Algul Siento'nun üzerindeki gökyüzünde de ğil, etraflarındaki her şeyde, 
hatta ayaklarının altında. 
Yine de hayatından yeterince memnundur. Yemekler ço k güzeldir ve cinsel i ştahı 
son yıllarda azalmaya yüz tutmasına ra ğmen sunulan tatmine kar şı de ğildir, 
sadece her defasında simülasyon seksin aksesuvarlı mastürbasyon oldu ğunu kendine 
hatırlatır. Ama yollarda ya şayan pek çok adamın yaptı ğı gibi yıllar boyu pek çok 
tuhaf fahi şeyle birçok kez yatmı ş biri olarak o tür seksin de mastürbasyondan 
farklı olmadı ğını itiraf eder; olabildi ğince sert gidi ş geli şler, tenden 
fı şkıran ter ve aslında arabaya benzin alması gerekti ğini veya Red&White'ta 
indirimin hangi gün oldu ğunu dü şünen, "Oh bebe- ğim-bebe ğim-bebe ğim," diyen 
kadınlar. Hayattaki pek çok şey gibi hayal gücünü kullanmak gerekmektedir ve Ted  
bunu becerebilir, tasavvur etmede iyi-" ■ir, çok te şekkürler. Ba şının üzerindeki 
çatıdan, etrafındakilerden memnun-aıtr-. tamam, gar diyanlar gardiyandır ama 
görevlerinin Kırıcılar'ın dı şarı çıkmasını oldu ğu kadar kötü şeylerin içeri 
girmesini engellemek oldu ğunu söylediklerinde onlara inanır. Kırıcılar'ın 
çoğundan da ho şlanmaktadır ve bir iki yıl sonra kendisine tuhaf bi r şekilde 
ihtiyaç duyduklarını anlar. Acımasız kırmızdan aldı klarında onları 
rahatlatabilmekte, bir saatlik mırıltılı sohbetin a rdından ev özlemlerinden 
kaynaklanan sancılan giderebilmektedir. Ve elbette bu iyi bir şeydir. Ev hasreti 
insanidir, ama Kırmak ilahidir. Bunu Roland ve ka-t et'me açıklamaya çalı şır, ama 
elinden gelenin en iyisi, insanın sırtının ula şamadı ğı bölümündeki sürekli 
kaşınan bölgeyi sonunda ka şıyabilmesi diye tarif etmek olur. Çalı şma Odası'na 
gitmeyi sevmektedir, di ğerleri de öyle. Orada oturmayı, kaliteli ah şapla 
kaliteli derinin kokusunu içine çekmeyi, aramayı...  aramayı... ve sonra aniden 
bir ohhh e şli ğinde bulmayı sevmektedir. Oradadır i şte. Bir daldan sarkan maymun 
gibi takılmı ştır. Kırmaktadır bebe ğim ve kırmak ilahidir. 
Dinky bir keresinde Çalı şma Odası'nın kendisiyle gerçekten ba ş ba şa oldu ğu tek 
yer oldu ğunu söylemi ştir ve kapatılmasını da bu yüzden ister. Mümkünse y akılıp 
yerle bir edilsin ister. "Çünkü kendime ula şabildi ğimde neler yapabilece ğimi 
biliyorum," demi ştir Ted'e. "Anlarsın ya, havaya girdi ğimde." Ve Ted ne demek 
istedi ğini çok iyi anlamı ştır. Çünkü Çalı şma Odası daima inanılmayacak kadar 
güzeldir. Oturursunuz, belki bir dergi alırsınız, m odellerin ve margarinlerin, 
film yıldızlarının ve arabaların resimlerine bakars ınız ve zihninizin 
yükseldi ğini hissedersiniz. I şın her yerdedir, güçle dolu dev bir koridorda 
olmak gibidir ama zihniniz daima tavana do ğru yükselir ve orada kusursuzlu ğu 
bulur. 



Belki bir zamanlar, Prim'iw çekilmesinden hemen son ra ve Gan'ın sesinin 
makroevrenin odalarında hâlâ yankılanmakta oldu ğu günlerde I şınlar pürüzsüz ve 
cilalıydı ama artık öyle de ğiller. Artık Ayı ve Kaplumba ğa'nın Yolu a şınmı ş ve 
engebeli, üzeri parmakların girip pençelerin yakala yabilece ği, kurtçukların 
yuvalanabilece ği pek çok delik ve çukurla kaplı. Bazen tutup çeker siniz, bazen 
de dü şünebilen bir asit damlası gibi geçti ğiniz yerleri eriterek derinlere do ğru 
ilerlersiniz. Tüm bu hisler yo ğun bir zevk verir. Seksidir. 
Ve Ted'de bir şey daha vardır, Trampas söyleyene kadar buna sahip yegâne ki şi 
oldu ğunu bilmedi ği bir özellik. Trampas aslında ona hiçbir şey anlatmaya 
niyetlenmemi ştir ama çok kötü bir egzaması vardır ve bu her şeyi de ği ştirir. 
Kara Kule'yi kepekli bir kafa derisinin kurtardı ğına inanmak zordur ama bu fikir 
o kadar da zorlama de ğildir. Hem de hiç de ğildir. 
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"Algul'da tam mesai çalı şan yüz seksen civarı personel var," dedi Ted. "Kims eye 
i şini nasıl yapaca ğını söylemem ama bunu bir kenara yaz-sanız, en azın dan 
aklınızda tutsanız iyi olur. Kabaca söylemek gereki rse sekiz saatlik 
vardiyalarda altmı şar ki şi oluyor ve yirmi -yirmi- yirmi olarak ayrılıyorlar . En 
keskin gözlere taheenleı sahip ve gözetleme kuleler inde genellikle onlar oluyor. 
Đnsanlar en dı ş çiti kontrol ediyor. Yanlarında etkili silahlar ol duğunu 
belirteyim. En tepede Efendi Prentiss ve güvenlik şefi Finli o'Tego var -ilki 
insan, ikincisi taheen- ama buradakilerin ço ğu can-toi'dir, yani sı ğ adamlar. 
"Sı ğ adamların ço ğu Kıncılar'la iyi geçinemez; yapabildiklerinin en i yisi so ğuk 
bir ahbaplıktır. Dinky 'tamamlanmı ş insanlar' oldu ğumuz için bizi 
kıskandıklarını söylüyor. Đnsan muhafızlar gibi can-toi de görev ba şındayken 
beyinlerini kurcalamamamız için şapkalar takar. Aslında ço ğu Kırıcı yıllardır 
I şın'dan ba şka hiçbir şeyi ya da hiç kimseyi kurcalamaya kalkmamı ştır ve belki 
artık isteseler de yapamazlar; zihin de bir kastır ve di ğer kaslar gibi 
kullanılmayınca zayıflar." 
Bir duraksama. Teypte bir tıkırtı. Sonra: 
"Bitirmem mümkün olmayacak. Dü ş kırıklı ğına u ğradım ama şaşırdı ğımı söyleyemem. 
Bu son hikâyem olmak zorunda, dostlar. Üzgünüm." 
Alçak bir ses. Susannah yudumlama sesi oldu ğundan emindi. Ted yine su içiyordu. 
"Taheen 'lerin dü şünce keplerine ihtiyaç duymadı ğını söylemi ş miydim? 
Đngilizceyi mükemmel konu şuyorlar ve kurcalama yetenekleri oldu ğunu ara sıra 
hissettim, alıp gönderebiliyorlar -en azından biraz - ama beyinlerine göz atmaya 
çalı şırsanız zihinsel parazit, beyaz gürültü gibi gelen kafa uyu şturucu 
patlamalarla kar şıla şıyorsunuz. Ben bunun koruyucu bir alet oldu ğunu dü şündüm; 
Dinky ise bu şekilde dü şündüklerini söylüyor. Her neyse, i şleri bu sayede 
kolayla şmış oluyor. Sabahları çıkmadan önce şapkalarını takmayı hatırlamak 
zorunda de ğiller! 
"Trampas can-toi serserilerinden biriydi. Onu, Plea santville'in ana caddesinde 
yürürken ya da çar şının ortasında bir bankta otururken görebilirsiniz.  Elinde 
genellikle Yedi Adımda Pozitif Dü şünce gibi kendi kendisini geli ştirme 
kitaplarından biri olur. Ertesi gün bir bakarsınız Kırık Kalpler Oteli'nin 
duvarına yaslanmı ş, güne ş banyosu yapıyor. Bu di ğer can-toi'ler için de geçerli. 
Belirli bir düzen varsa da ben ke şfedebilmi ş de ğilim. Dinky de aynı şekilde 
kestiremiyor. Oldu ğunu sanmıyoruz. 
"Trampas'ı di ğerlerinden ayıran, o kıskançlık hissinden yoksun ol uşuydu. Dost 
canlısı oldu ğu bile söylenebilir, yani söylenebilirdi; bazı yönl erden bir sı ğ 
adam oldu ğuna inanmak güçtü. Can-toi'lerin onu pek sevdi ği söylenemezdi. Ve bu 
bir yerde ironik, çünkü insan olmak diye bir şey gerçekten varsa Trampas 
gerçekten ilerleme kaydeden tek can-toi. Örne ğin basit gülü ş. Ço ğu sı ğ adam 
güldü ğünde teneke bir borudan a şağı yuvarlanan ta şlar gibi bir ses çıkarır; 
Tanya'nın dedi ği gibi duyunca içiniz ürperir. Ama Trampas güldü ğünde çok tiz 
olması dı şında kula ğa gayet normal gelir. Çünkü gerçekten gülüyor, sanı rım sebep 
bu. Đçinden geliyor. Di ğerlerinin gülü şleri ise zorlama. 
"Her neyse, bir gün onunla ayaküstü sohbet ettim. A na caddede, Gem'in hemen 
önündeydik. Yıldız Sava şları şaşaalı geri dönü şünü yapmı ştı. Kırıcılar'ın asla 
bıkmadı ğı bir film varsa o da Yıldız Sava şları'dır. 



"Ona isminin nerden geldi ğini bilip bilmedi ğini sordum. Elbette bildi ğini, clan-
fam'dan oldu ğunu söyledi. Her can-toi'ye, geli şiminin bir noktasında clan-fam'ı 
tarafından bir insan ismi verilir; bir tür olgunla şma simgesidir. Dinky 
isimlerini ilk kez birinin kafasını bıçakla uçurmay ı becerdiklerinde 
verdiklerini söylüyor, bizim Dinky böyledir i şte. Đşin aslıni bilmiyoruz ve 
önemi de yok ama bazı isimler gerçekten çok komik. Otuzlu yıllardan akromegali 
hastası bir aktör olan ve filmlerde psikopat tipler le canavarları canlandıran 
Rondo Hatton'a benzeyen biri var, ama ismi Thomas C ariyle. Bir di ğerinin ismi 
Beowulf, birinin ise Van Gogh Baez." Eskiden beri b ir folk müziksever olan 
Susannah kahkahasını bastır-mak için ellerini a ğzma götürdü. 
"Her neyse, ona Trampas'ın Virginialı adında me şhur bir vah şi batı romanından 
bir karakter oldu ğunu söyledim. Esas kahraman de ğildi, orası do ğru ama kitaptaki 
herkesin ezberindeki cümleyi sarf eden Tram-pas'tı:  'Onu söyleyince gülümse!' Bu 
bizim Trampas'm ho şuna gitti ve kendimi kahvelerimizi içerken ona kita bın 
konusunu anlatır buldum. 
"Arkada ş olduk. Ona küçük Kırıcı toplumumuzda olan bitenler den bahsederdim, o da 
bana çitin onlar tarafında olan ilginç ama önemsiz olayları anlatırdı. Kafasını 
tahammül edilemeyecek kadar çok ka şındıran egzamadan şikâyetçiydi. Şapkasını -
kot kuma şından yapılmı ş küçük bir bereydi- sıkça kaldırıp kafasını kasırdı . 
Kaşıntı için en kötü yerin orası oldu ğunu, apı ş arasından bile beter oldu ğunu 
söylerdi. Ve o küçük bereyi her kaldırı şında dü şüncelerini okuyabildi ğimi 
keşfettim. Sadece en üstte-kileri de ğil, hepsini. Hızlı davranabilirsem -ki 
zamanla hızlı olmayı ö ğrendim- sayfalarını çevirerek bir ansiklopedinin be lli 
bölümlerine bakabildi ğiniz gibi istedi ğim kısımları seçip okuyabiliyordum. 
Aslında tam olarak öyle de ğildi, daha ziyade birinin radyoyu yayın sırasında 
kapatıp açmasına benziyordu." 
"Vay anasını," dedi Eddie ve bir bisküvi daha aldı.  Ke şke bisküviyi 
batırabilece ği bir bardak süt olsaydı. Sütsüz bisküvi içinde o b eyaz kremanın 
olmadı ğı Oreolar gibiydi. 
"Bir radyoyu veya televizyonu son sesteyken açtı ğınızı dü şünün," dedi Ted bitkin 
sesiyle. "Sonra hemen aynı hızla kapattı ğınızı." Bunu özelikle tek kelimeymi ş 
gibi söylemesi hepsini gülümsetti... Roland'ı bile.  "ir fikriniz olmu ştur. Şimdi 
size ö ğrendiklerimi anlataca ğım., Muhtemelen zaten biliyorsunuz ama bilmiyor 
olmanız riskini göze alamam. Bu çok önemli. 
"Bilmeniz gerekti ği gibi, bir Kule var, hanımefendi ve beyler. Bir za manlar altı 
I şın orada kesi şiyor, hem oradan güç alıyor -hayal bile edilmesi mü mkün olmayan 
bir tür enerji kayna ğı- hem de çelik halatların bir radyo kulesini deste klemesi 
gibi destek oluyorlardı. I şınlar'dan dördü artık yok, dördüncüsü çok yakın bir  
zamanda kırıldı. Geriye kalan ikisi Ayı'nın I şını, Kaplumba ğa'nm Yolu -
Shardik'in I şını ve Fil'in I şını, Kurt'un Yolu- bazıları ona Gan'ın I şını diyor. 
"Çalı şma Odası'nda yaptı ğımın gerçekte ne oldu ğunu anladı ğımda duydu ğum deh şeti 
hayal edebilir misiniz bilmiyorum. O masumca ka şınan bölgeyi ka şırken aslında ne 
yapıyor oldu ğumu. Ama önemli bir şey oldu ğunu en ba şından beri biliyordum, 
biliyordum. 
"Ve daha da kötü bir şey vardı, şüphelenmedi ğim bir şey, sadece bana has bir 
şey. Bazı yönlerden farklı oldu ğumu biliyordum; öncelikle Kırıcılar arasında bir 
nebze olsun merhamet sahibi tek ki şi ben gibiydim. Acımasız kırmızıları 
aldıklarında daha önce de dedi ğim gibi geldikleri ki şi ben oluyorum. Pimli 
Prentiss, yani Efendi, Tanya ve Joey Rastosovich'i evlendirdi -bu konuda çok 
ısrarcıydı, hiçbir itiraz duymak istemedi, kendisin i bir kaptan olarak gördü ğünü 
ve bunun ona ait bir sorumluluk ve ayrıcalık oldu ğunu söyledi- ve elbette ona 
izin verdiler. Ama daha sonra benim daireme geldile r ve Tanya, 'Bizi sen 
evlendir, Ted,' dedi. 'O zaman gerçekten evli oluru z.' 
"Ve bazen kendime sorarım, 'Hepsinin o kadarla bitt i ğine gerçekten inandın mı? 
Trampas'ı ziyaret etmeye ve kafasını ka şımak için beresini her kaldırı şında 
düşüncelerini dinlemeye ba şlamadan önce seni di ğerlerinden ayıranın gerçekten 
ruhunda biraz acıma ve sevgi bulunması oldu ğunu mu sanıyordun? Yoksa kendini o 
konuda da mı kandırıyordun?' 
"Emin de ğilim ama belki kendimi o konuda masum kabul edebili rim. Yeteneklerimin 
Kırmak ve beyin kurcalamanın ötesine geçti ğini gerçekten anlamamı ştım. Bir 
şarkıcının mikrofonu ya da kaslar için steroıt gibiy im. Onları... arttırıyorum. 



Diyelim ki bir güç birimi var... karanlık diyelim, tamam mı? Çalı şma Odası'nda 
yirmi otuz ki şi bir saatte ben olmadan elli karanlık üretebilir. Benimle? Saatte 
beş yüz karanlı ğa fırlar. Ve etki derhal görülür. 
"Trampas'ın dü şüncelerini dinledi ğim sırada beni yüzyılın, belki tüm zamanların 
en büyük avı, vazgeçilemeyecek tek Kırıcı olarak gö rdüklerini ö ğrendim. Bir 
I şm'ı kırmalarına yardım etmi ştim bile ve Shardik'in I şını üzerindeki i şlerinin 
süresini asırlarca kısaltıyordum. Shardik'in I şını kırılınca, hanımefendi ve 
beyler, Gan'ınki sadece kısa bir süreli ğine dayanabilir. Gan'ın I şını da 
kırılınca Kara Kule yıkılır, yaradılı şın sonu gelir ve Varlı ğın Gözü kör olur. 
"Korkumu Trampas'tan nasıl saklayabildi ğin» hiç bilmiyorum. Suratımı dü şündüğüm 
gibi ifadesiz tutabilmeyi becerebildi ğimi sanmıyorum. 
"Çıkmam gerekti ğini biliyordum. Sheemie'nin bana ilk geli şi de o zaman oldu. 
Galiba beni en ba ştan beri okuyordu ama şimdi bile bundan emin de ğilim. Dinky de 
öyle. Tek bildi ğim bir gece odama gelip bana, Đstersen senin için bir delik 
açabilirim, sai,' dedi. 'O delikten hokus pokus-lay arak gidebilirsin.' Ona ne 
demek istedi ğini sorunca bana öylece baktı. Tek bir bakı şın ne çok şey 
anlatabilmesi komik, de ğil mi? Zekâma hakaret etme. Vaktimi harcama. 
Kendininkini de. Bunları zihninde okumadım, hayır. Yüzünde gördüm." 
Roland onaylarcasına homurdandı. Parlak gözleri tey bin dönen makaralarına 
dikilmi şti. 
"Ona deli ğin nereye açılaca ğını sordum. Bilmedi ğini, şansımı deneyece ğimi 
söyledi. Yine de fazla tereddüt etmedim. Etseydim k almak için sebepler 
bulaca ğımdan korkuyordum. 'Haydi, Sheemie,' dedim. 'Beni h okus pokusla.' 
"Gözlerini kapayarak konsantre oldu ve odamın kö şesi birden kayboldu. Arabaların 
gelip geçti ğini görebiliyordum. Belli belirsizdiler, ama Amerik an 
arabalarıydılar. Daha fazla sorup tartı şmadan o tarafa yönelim. Di ğer dünyaya 
geçip geçemeyece ğimden emin de ğildim, ama artık hiçbir şeyi umursamıyordum. 
Yapabilece ğim en iyi şeyin belki de ölmek olaca ğını dü şünüyordum. Ölümüm en 
azından onları yava şlatırdı. 
"Ve tam di ğer tarafa geçecektim ki Sheemie beni dü şündü. 'Arkada şım Will 
Dearborn'u ara. Gerçek adı Roland. Arkada şları öldü ama o ölmedi, bunu biliyorum 
çünkü onu duyabiliyorum. O bir silah şor ve şimdi yeni dostları var. Onları 
buraya getir, kötü adamların I şın'ı incitmesine engel olurlar. Jonas ve 
arkada şlarının beni öldürmesine engel oldu ğu gibi.' Sheemie için bu bir söylev 
sayılırdı. 
"Gözlerimi kapatıp di ğer tarafa geçtim. Döndürülüyormu şum gibi bir his oldu ama 
hemen geçti ve ba şka da bir şey hissetmedim. Ne geçi ş çınlamaları, ne mide 
bulantısı. Aslında Santa Mira kapısıyla kıyaslandı ğında oldukça ho ş oldu ğu bile 
söylenebilirdi. Trafi ği yo ğun bir otobanın yanına, ellerim ve dizlerim üzerine  
düştüm. Çalıların arasında uçu şan bir gazete vardı. Alıp bakınca 1960 Nisanı'na 
gelmi ş oldu ğumu gördüm. Ar-mitage ve arkada şlarının bizi ülkenin di ğer ucundaki 
Santa Mira kapısından geçirmesinden neredeyse be ş yıl sonraydı. Gazete Hartford 
Co-urant'h. Ve sonradan yolun adının da Merritt Par kway oldu ğunu ö ğrendim." 
"Sheemie büyülü kapılar yapabiliyor!" diye ba ğırdı Roland. Dinlerken temizledi ği 
tabancasını bir kenara koymu ştu. "Teleport bu! Bu anlama geliyor!" 
" Şşş, Roland," dedi Susannah. "Bu Connecticut macerası olmalı. Bu kısmı duymak 
istiyorum." 
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Ama Ted'in Connecticut macerasını hiçbiri duyamaz. Dinleyicilerine o hikâyenin 
"bir ba şka gün için" oldu ğunu ve sonsuza dek ortadan kaybolmak için gerekli 
parayı denkle ştirmeye çalı şırken Bridgeport'ta yakayı ele verdi ğin1 söyler. Sı ğ 
adamlar onu bir arabaya tıkıp New York'a, Dixie Pig  adında bir restorana 
götürmü ştür. Oradan Fedic'e, Fedic'ten Gök Gürültüsü Đstasyonu'na, istasyondan 
Devar-toi'ye; ah Ted, seni yeniden görmek ne güzel,  ho ş geldin. 
Dördüncü makaranın dörtte üçü bitmi ştir ve Ted'in sesi çatlayarak zayıflamı ştır. 
Yine de cesurca devam eder. 
"Yoklu ğum fazla uzun sürmemi şti ama burda zaman o düzensiz ileri atlayı şlarından 
birini yapmı ştı. Humma o'Tego artık yoktu-muhtemelen benim yüzüm den -ve yerine 
New Jersey'li Prentiss adındaki ki- dam gelmi şti. Finli ile beni Efendi'nin 
konutunda pek çok kez sorguladılar. Fiziksel i şkence yoktu -sanırım bana, zarar 



vermeyi göze alamayacak kadar çok önem veriyorlardı - ama oldukça fazla 
rahatsızlık ve akıl oyunu oldu ğunu söyleyebilirim. Ayrıca tekrar kaçmaya 
kalkarsam Connecticut 'taki dostlarımın ölece ğini açık bir dille belirttiler. 
"Anlamıyor musunuz?' dedim onlara. "Yaptı ğım i şe devam edersem zaten ölecekler. 
Belki şu Kızıl Kral dedi ğiniz ki şi hariç herkes ölecek.' 
"Prentiss parmaklarını sinir bozucu bir şekilde oynattı ve, 'Bu do ğru olabilir, 
olmayabilir de, sai,' dedi. 'Ama do ğruysa, biz ölürken acı çekmeyece ğiz. Öte 
yandan Küçük Bobby ve Carol... ve elbette Carol'un annesi ve Bobby'nin arkada şı 
Sully-John...' Sözünü tamamlamasına gerek yoktu. Kü çük dostlarımı bu şekilde 
tehdit etmelerinin beni ne kadar korkuttu ğunu anlayıp anlamadıklarını hâlâ merak 
ederim. Ve ne denli kızdırdı ğını. 
"Tüm o sorular iki şeyi ö ğrenmek içindi: Neden kaçtı ğım ve bana kimin yardım 
etti ği. Eski isim -rütbe- seri numarası rutinini uygulay abilirdim ama biraz açık 
sözlü olma riskini göze alabilece ğimi dü şündüm. Onlara kaçmak istedi ğimi, çünkü 
can-toi muhafızlardan birinden gerçekte ne yapıyor oldu ğumuza dair birkaç ipucu 
aldı ğımı ve ö ğrendiklerimin hiç ho şuma gitmedi ğini söyledim. Nasıl çıkabildi ğime 
gelince, bilmedi ğimi söyledim. Bir gece uyudu ğumu, uyandı ğımda kendimi Merritt 
Parkway'in yanında buldu ğumu söyledim. Önce burun kıvırırken hikâyeme bir ne bze 
inanmaya ba şladılar, Çünkü kaç kez sorarlarsa sorsunlar söyledi klerimde en ufak 
bir de ği şiklik bile olmadı. Ve elbette ne kadar güçlü ve baz ı yönlerden 
di ğerlerinden farklı oldu ğumu biliyorlardı. 
'"Bilinçsizce bir şekilde teleportasyon yapıyor olabilir misiniz, sai? ' diye 
sordu Finli. 
'"Nerden bilebilirim?' diye sordum, sorulara iyi so rularla cevap vermek sorgu 
sırasında ba şvurulabilecek en iyi yöntemlerden biridir. Tabi bun un gibi nispeten 
yumuşak sorgularda. "Böyle bir yetene ği hiç hissetmedim ama bilincimizin 
gerisinden nelerin baktı ğını bilemeyiz, de ğil mi?' 
"'Siz olmadı ğınızı umsanız iyi olur,' dedi Prentiss. 'Burda tele portasyon hariç 
her yetene ğe müsamaha gösteririz. Ama bu yetenek, sizin gibi d eğerli bir çalı şan 
için bile ölüm fermanı anlamına gelir, Bay Brautiga n.' Buna inanıp inanmama 
konusunda kararsızdım ama daha sonra Trampas bana P rentiss'in ciddi 
olabilece ğine inanmam için sebepler verdi. Her neyse, hikâyem  buydu ve asla 
tutarsızlık etmedim. 
"Prentiss'in kâhyası, Tassa adında bir gençti -fark  ederse, o da bir insandı- 
bize kurabiyeler ve kutularca Nozz-A-La getirirdi - çok severim çünkü tadı kök 
birasına benzer- ve Prentiss, bana ne istersem sunm aya hazırdı... tabi bilgiyi 
nereden aldı ğımı ve Algul Siento'dan nasıl kaçtı ğımı söyledi ğim takdirde. Sonra 
sorgulama tekrar ba şlardı. Prentiss ve Sansar kurabiyeleri kemirip Nozz ie'lerini 
içerek sormayı sürdürürlerdi. Ama bir noktada daima  pes edip bana da bir lokma 
verirler, bir yudum sunarlardı. Korkarım içlerinde sırlarımı dökmeme yetecek 
kadar Nazi yoktu. Beynimi kurcalamaya çalı ştılar elbette ama... tereciye tere 
satmak deyimini duymu ş muydunuz?" 
Eddie ve Susannah ba şlarını sallarlar. Babasının bu lafı Programcılık ve  Yayın 
Şebekesi ile ilgili konu şmalarda sıkça kullandı ğını duymu ş olan Jake de. 
"Bahse girerim duymu şsunuzdur," diye devam eder Ted. "Bir kurcalayı-cını n 
beynini kurcalayamazsınız dersem yalan olmaz, en az ından belli bir anlayı ş 
seviyesinin ötesine geçmi ş birinin. Neyse, sesim tamamen kısılmadan sadede 
gelsem iyi olacak. 
"Sı ğ adamların beni geri getirmesinden yakla şık üç hafta sonra bir gün Trampas, 
Pleasantville'in ana caddesinde yanıma yakla ştı. O sırada Dinky'yi tanımı ş ve 
kafadengi biri oldu ğunu ke şfetmi ştim. Onun yardwuw 
Sheemie'yi de daha iyi tanımaya ba şlamı ştım. Efendi'nin konutundaki günlük 
sorgulamam dı şında pek çok şey olup bitiyordu. Dönü şümden sonra Trampas nerdeyse 
hiç aklıma gelmemi ş, oysa o adeta benden ba şka hiçbir şey dü şünmemişti. Bunu 
çabucak anladım. 
'"Sana sorup durdukları soruların cevaplarını biliy orum,' dedi. 'Bilmedi ğim ise 
beni niçin ele vermedi ğin.' 
"Ona bunun aklımın ucundan bile geçmedi ğini söyledim... ispiyoncu olarak 
yeti ştirilmemi ştim. Ayrıca makatıma elektrik verip tırnaklarımı sö küyor 
değillerdi... ama benim yerime bir ba şkası olsaydı bu yöntemleri 
uygulayacaklarına şüphe yoktu. Yaptıkları en kötü i şkence, pes edip bana ikram 



etmeden önce Prentiss 'in masasındaki kurabiyeleri bir buçuk saat boyunca 
gözümün önünde tutmak olmu ştu. 
'" Đlk ba şlarda sana kızgındım,' dedi Trampas. "Sonra anladım  ki -gönülsüzce de 
olsa- senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım.  Dönü şünden sonraki ilk hafta 
pek fazla uyumadı ğımı söylemeliyim. Damli'deki yata ğımda yatıyor, her an beni 
almaya gelmelerini bekliyordum. Ben oldu ğumu ö ğrenirlerse bana neler 
yapacaklarını biliyorsun, de ğil mi?' 
"Ona bilmedi ğimi söyledim. Finli'nin sa ğ kolu Gaskie tarafından kamçılandıktan 
sonra Discordia 'da ölmesi veya Kızıl Kral'ın Şatosu 'nda bir i ş bulması için 
ıssız topraklara gönderilece ğini söyledi. Ama böyle bir yolculuk çok çetin 
olurmu ş. Fedic'in güneydo ğusunda Yiyen Hastalık (muhtemelen kanser ama çok hı zlı 
yayılan ve acı vererek çok çektiren bir türü) veya Çılgın dedikleri hastalıklara 
sık rastlanırmı ş. Roderick'in Evlatları bu hastalıkların ikisinden de muzdarip, 
başka hastalıklara da maruz kalıyorlar. Görünü şe bakılırsa Gök Gürültüsü 'ndeki 
küçük çaptaki deri rahatsızlıkları -egzama, sivilce ler, isilik- Uç-Dünya 'daki 
marazların sadece ba şlangıcı. Ama bir sürsün için Kızıl Kral'ın şatosunda hizmet 
etmek tek umut. Trampas gibi bir ^n-toi'nin Callala r'a gidemeyece ği açık. Tamam, 
çok daha yakındalar ve orada gerçek gün ı şı ğı var ama Calla Kavisi'nde sı ğ 
adamların ve tahe-en lerin ba şına neler gelebilece ğini tahmin edersiniz." 
Roland'ın tefi bunu kolaylıkla tahmin edebilmektedi r. 
'"Fazla büyütme,' dedim. " Şu yeni gelen, Dinky denen gencin diyece ği gibi ben 
i şimi vitrine çıkarmam. Bu kadar basit. Şövalyelik etmi ş falan de ği. 
Um.' 
"Yine de minnettar oldu ğunu söyledi. Sonra etrafına bakıp alçak sesle 
ekledi. 'Bu iyili ğine onlarla olabildi ğince i şbirli ği yapmanı ö ğütleyerek kar şı-
lık vereyim, Ted. Ba şımı belaya sok demiyorum ama sen de kendini bu den- ten 
kurtar. Sana sandı ğın kadar çok ihtiyaçları olmayabilir.' 
" Şimdi beni iyi dinleyin hanım ve beyler çünkü bu çok  önemli olabilir 
bilmiyorum. Tek bildi ğim, Trampas'ın söylediklerini duydu ğumda tüm vücudumun buz 
kesti ği. Dedi ki, di ğer taraftaki dünyalar içinde biri e şsizmi ş. Oraya Gerçek 
Dünya diyorlar. Trampas'ın tek bildi ği, oranın Orta-Dünya' nın bir zamanlar 
oldu ğu gibi gerçek oldu ğu. I şınlar zayıflamaya ba şlayıp dünya ilerlemeden önce 
oldu ğu gibi. Dedi ğine göre bu özel "Gerçek' Dün-ya'nın Amerika tarafı nda zaman 
bazen titre şiyor ama daima tek yöne do ğru ilerliyormu ş: ileri. Ve o dünyada da 
bir nevi yükseltici görevini üstlenen biri varmı ş; Gan'ın I şını'nın ölümlü bir 
gardiyanı bile olabilir." 
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Roland, Eddie'ye döndü ve göz göze geldiler. Đkisi de sessizce aynı kelimeyi 
söyledi: King. 
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"Trampas, bana Kızıl Kral'ın bu adamı öldürmeye çal ı ştı ğını söyledi ama ka 
hayatını korumu ş. ' Şarkısı bir çember çizmi ş diyorlar,' dedi Trampas. 'Ama kimse 
bunun tam olarak ne anlama geldi ğini bilmiyor.' Ancak şimdi ka -Kızıl Kral 
değil, bildi ğimiz ka- bu adamın, bu gardiyanın veya her neyse on un ölmesi 
gerekti ğine hükmetmi ş. Adam durmu ş. Söylemesi gereken şarkı her neyse, artık 
söylemiyormu ş ve böylece zarar verilebilecek konuma gelmi ş. Ama Kızıl Kral için 
değil. Trampas, bana bunu söyleyip durdu. Hayır, şimdi kırılgan oldu ğu ka imi ş, 
ka'nın verece ği zararlara acıkmı ş. 'Art^ şarkı söylemiyor,' dedi Trampas. "Çok 
önemli olan şarkısı son buldu. Gw" unuttu.'" 
 
14 
Dı şarının sessizli ğindeki Mordred bunu duydu ve dü şünmek üzere bir kuytuya 
çekildi. 
 
15 
"Trampas bana tüm bunları artık vazgeçilemez olmadı ğımı anlamam için anlattı. 
Elbette beni ellerinde tutmak istiyorlardı; Shardik 'in I şını'nı bu adamın ölümü 
Gan'ın I şını'nın kırılmasına sebep olmadan önce yok etmeleri  onlara ayrı bir 
şeref verecekti." 



Sessizlik. 
"Unutulu şun kıyısına ve ardından a şağıya do ğru bu yarı şın ölümcül çılgınlı ğının 
farkındalar mı? Görünü şe bakılırsa de ğiller. Olsalardı zaten yarı ş-mazlardı. 
Yoksa bu hayal gücünden yoksunluk mu sadece? Böyles ine basit bir eksikli ğin 
varlı ğın sonunu getirece ğini dü şünmek insanın hiç ho şuna gitmiyor ama..." 
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Roland sesini dinledikleri ya şlı adam onları görebiliyormu şçasına parmaklarını 
sabırsızca çevirdi. Can-toi muhafızın Stephen King hakkında bildi ği her şeyi 
duymak istiyordu ama Brautigan konudan ayrılıp ba şka yerlere dalmı ştı. 
Anla şılabilir bir durumdu elbette -adam bitkin dü şmüştü- ama burada çok önemli 
bir şey söz konusuydu. Eddie de bunun farkındaydı. Rolan d bildi ğini genç adamın 
gergin yüz hatlarından okuyabiliyordu. Makaradaki k ahverengi bandın -neredeyse 
yarım santim geni ş-ü ğindeydi- tükenmesini birlikte izlediler. 
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"... bizler sadece cahil insanlarız, o yüzden böyle  şeyleri bilmemiz müm-Un 
değil sanırım. En azından tamamını anlayamayız..." 
Yorgunca iç geçirdi. Son makara dönüyor, bant sessi zce di ğer makarada 
birikiyordu. Sonunda ses tekrar duyuldu. 
"Bu sihirli adamın ismini sordum ve Trampas, bana, 'Bilmiyorum, Ted,' dedi. "Ama 
bildi ğim bir şey var, o da adamda sihrin kalmadı ğı. Ka 'nm ondan istedi ğini 
yapmayı bıraktı ğından beri yok. E ğer kendi haline bırakırsak On Dokuz Ka'sı, 
yani onun dünyasının ka'sı ve Doksan Dokuz Ka'sı, y ani bizim dünyamızın ka'sı 
birle şerek..." 
Ama kayıt burada bitmi şti. Makara bo şalmı ştı. 
 
18 
Makaralar dönmeye ve bandın bo şta kalan ucu fip-fip-fip sesini çıkarmaya, Eddie 
uzanıp STOP dü ğmesine basana dek devam etti. "Bok canına!" diye mı rıldandı bunu 
yaparken. 
"Tam da ilginçle şmeye ba şlamı ştı," dedi Jake. "Ve yine bu rakamlar. On dokuz... 
ve doksan dokuz." Bir an duraksadıktan sonra birlik te söyledi. "On dokuz doksan 
dokuz." Sonra üçüncü kez. "1999. Anah-tar-Dünya'da Anahtar Yıl. Mia'nm bebe ğini 
doğurmaya gitti ği yer. Siyah On Üç'ün şu an bulundu ğu yer." 
"Anahtar-Dünya, Anahtar Yıl," dedi Susannah. Son ma karayı teypten çıkarıp ı şı ğa 
doğru tutarak bir süre baktıktan sonra kutusuna geri k oydu. "Zamanın daima tek 
yönde ilerledi ği yer. Olması gerekti ği gibi." 
"Gan zamanı yarattı," dedi Roland. "Eski efsaneler böyle der. Gan hiçlikten var 
oldu -bazı hikâyelerde denizden var oldu ğu söylenir ama ikisinin de Prim'i 
kastetti ğine şüphe yok- ve dünyayı yarattı. Sonra parma ğının ucuyla dokunup 
çevirdi ve böylece zaman olu ştu." 
Mağarada bir şey uyanıyordu. Esin. Hepsi hissediyordu. Son yakla ştı ğında Mia'nın 
karnının oldu ğu gibi patlamaya hazırdı sanki. On dokuz-Doksan dok uz. Bu 
numaralar hepsini pençesine almı ştı. Her yerde kar şılarına çıkmı şlardı. 
Gökyüzünde, çitlerin üzerinde onları görmü ş, rüyalarında duymu şlardı. 
Oy kulaklarını dikle ştirerek parlak gözlerle onlara baktı. "Mia Plaza-Pa rk'ta 
kaldı ğımız odadan -1919 numaralı odaydı- Dixie pjg'e gitm ek üzere çıktı ğında bir 
tür transa girmi ştim," dedi Susannah. "Rüyalar gördüm... hapishanede  oldu ğum 
rüyalar... spikerler onun, bunun, şunun öldü ğü haberini veriyordu..." 
"Söylemi ştin," dedi Eddie. 
Susannah ba şını şiddetle iki yana salladı. "Hepsini de ğil. Çünkü bazı bölümleri 
pek mantıklı gelmemi şti. Mesela Dave Garroway'in Ba şkan Kennedy'nin küçük 
oğlunun öldü ğünü söylemesi-katafalkın önünden geçerken babasının  tabutunu 
selamlayan küçük John... John. Bunu size söylemedim , çünkü çok saçmaydı. Jake, 
Eddie, küçük John-John Kennedy sizin zamanınızda öl müş müydü? Herhangi birinizin 
zamanında?" 
Başlarım iki yana salladılar. Jake, Susannah'nın kimde n bahsetti ğini bildi ğini 
bile sanmıyordu. 
"Ama öldü. Anahtar-Dünya'da, bizim zamanımızın ötes inde. '99 yılında oldu ğuna 
bahse girerim. Son silah şorun o ğlu ölmü ş, ah Discordia. Şimdi dü şünüyorum da, 



sanırım haftalık Zaman Yolcuları Dergisi'nin ölüm i lanları sayfası gibi bir 
şeymi ş duydu ğum. De ği şik zamanlardan ölüm haberleri. John-John Kennedy, s onra 
Stephen King. Adını hiç duymamı ştım ama David Brinkley Korku A ğı'm yazdı ğını 
söyledi. Peder Cal-lahan'ın içinde oldu ğu kitap oydu, de ğil mi?" Roland ve Eddie 
başlarını salladılar. "Peder Callahan bize hikâyesini anlattı." "Evet," dedi 
Jake. "Ama ne..." 
Susannah lafını kesti. Gözleri uzak bir noktaya dik ilmi ş gibiydi. Kavkısın hemen 
arifesindeki gözler. "Sonra On Dokuz ka-tet'ine Bra utigan gelir ve o da kendi 
hikâyesini anlatır. Ve bakın! Teybin sayacına bakın !" Hepsi birden e ğilerek 
baktı. 
Stephen King 
1999 
"Bence King, Ted'in hikâyesini de yazmı ş olabilir," dedi Susannah. "O hikâyenin 
Anahtar-Dünya'da ne zaman çıktı ğını veya çıkaca ğını tahmin etmek isteyen var 
mı?" 
"1999'da," dedi Jake alçak sesle. "Ama dinledi ğimiz kısmı de ğil. Duy. madi ğimiz 
kısım. Ted'in Connecticut Macerası." 
"Ve onunla tanı ştınız," dedi Susannah dinh'mt ve kocasına bakarak. "Stephen King 
ile tanı ştınız." 
Tekrar ba şlarını salladılar. 
"Pederi, Brautigan'ı, bizi yarattı," dedi Susannah kendi kendine konu şur gibi ve 
başını iki yana salladı. "Hayır. 'Her şey I şın'a hizmet eder.' 
O bizi...yükseltti." 
"Evet." Eddie ba şını sallıyordu. "Evet, pekâlâ. Bu çok do ğru." "Rüyamda bir 
hücredeydim," dedi Susannah. "Üzerimde tutuklandı ğım sırada giydi ğim kıyafet 
vardı. Ve David Brinkley, Stephen King'in öldü ğünü söyledi, vah vah, Discordia 
böyle bir şeydi. Brinkley dedi ki..." Ka şlarını çatarak sustu. Gerekti ği 
takdirde hepsini hatırlayabilmesi için Roland'dan o nu hipnotize etmesini 
isteyecekti ama gerek kalmadı. "King'in Lovell, Mai ne'deki evinin yakınında 
çıktı ğı yürüyü ş sırasında biı minibüsün çarpması sonucu öldü ğünü söyledi." 
Eddie irkildi. Roland gözleri alev alev yanarak yer inde do ğruldu. 
"Öyle mi diyorsun?" 
Susannah kendinden emin bir ifadeyle ba şını salladı. 
"Turtleback Yolıı'ndaki evi satın almı ş!" diye kükredi Silah şor. Uzanıp 
Eddie'nin yakasını kavradı. Eddie fark etmemi ş gibiydi. "Elbette almı ş! Kc 
konu şur ve rüzgâr eser! I şm'ın Yolu'nda biraz daha ilerlemi ş ve ince olan 
yerdeki evi almı ş! Gaipten-gelenleri gördü ğümüz yer! John Cullum konu şup geri 
döndü ğümüz yer! Şüphen var mı? Bundan zerre kadar şüphen var mı?" 
Eddie ba şını iki yana salladı. Elbette şüphesi yoktu. Bir panayırda balyozu 
pedala tüm gücünüzle indirdi ğiniz ve kur şun a ğırlı ğın en tepeye ula şıp zili 
çaldı ğı zaman duydu ğunuz hisse benziyordu. Zili çalıp bir Kewpie bebek 
kazanıyordunuz, peki bu Stephen King bir Kewpie beb eği oldu ğunu dü şündüğü için 
miydi? King Gan'ın Kutsal Parma ğı'yla zamanı ba şlattı ğı dünyadan geldi ği için 
miydi? Çünkü King Kewpie diyorsa herkes Kewpie diyo rdu, te şekkürler deriz. 
Panayırdaki Gücünüzü Sınayın zilini çalmanın ödülün ün bir Cloopie bebek oldu ğunu 
düşünse onlar da Cloo-pie mi diyecekti? Eddie cevabın evet oldu ğunu dü şündü. 
Bundan Co-Op Şehri'nin Brooklyn'de oldu ğundan emin oldu ğu gibi emindi. 
"David Brinkley, King'in elli iki ya şında oldu ğunu söylemi şti. Siz onunla 
kar şıla ştınız, hesabı yapın bakalım," dedi Susannah. "'99 y ılında elli iki 
yaşında olabilir mi?" 
"Kesinlikle," dedi Eddie. Roland'a karanlık, korkul u bir bakı ş fırlattı. "Ve 
kar şımıza sürekli on dokuz çıktı ğına göre -Ted Stevens Brautigan, haydi harfleri 
sayın!- bahse girerim alakası sadece yılla bitmiyor dur. On dokuz..." 
"Bu bir tarih," dedi Jake kendinden emin bir sesle.  "Kesinlikle öyle. Anahtar-
Dünya'daki Anahtar Yıl'da Anahtar Gün. 1999 yılında  bir ayın on dokuzu. 
Muhtemelen bir yaz günü çünkü yürüyü şe çıkmı ş." 
" Şimdi orda yaz mevsimi," dedi Susannah. "Haziran. Al tıncı ay. 6'yı ba ş a şağı 
çevirirsen 9 olur." 
"Evet, pati ği de tersten okursan kitap olur," dedi Eddie ama se si tedirgindi. 
"Bence Susannah haklı," dedi Jake. "Bence tarih 19 Haziran. Stepin King o gün 
bir minibüsün çarpması sonucu ölüyor ve Kara Kule h ikâyesine -bizim hikâyemiz- 



tekrar dönmesi ihtimali tamamen ortadan kalkı-y°r- Gan'ın I şım'na fazla 
yüklenilmi ş durumda. Shardik'in I şını var ama o da şimdiden a şınmı ş." Solgun bir 
yüzle Roland'a baktı, dudakları neredeyse maviydi. "Bir kürdan gibi kırılacak." 
"Belki oldu bile," dedi Susannah. 
"Hayır," dedi Roland. 
"Nasıl emin olabiliyorsun?" 
Roland, ona ne şesizce gülümsedi. "Öyle olsaydı burda olmazdık." 
 
19 
"Nasıl engelleyebiliriz?" diye sordu Eddie. "Trampa s denen adam Ted'e ka 
oldu ğunu söylemi ş." 
"Belki yanlı ş biliyordur," dedi Jake ama sesi cılızdı. "Sadece b ir dedikodu 
olabilir, belki yanlı ş anlamı ştır. Hey, belki King temmuza kadar ya şar. Ya da 
ağustosa. Ya eylül neden olmasın? Eylül olması da muh temel, de ğil mi? Ne de olsa 
yılın 9. ayı..." 
Bacağını önüne uzatmı ş halde oturmakta olan Roland'a döndüler. " Şurası a ğrıyor," 
dedi kendi kendine konu şuyormu ş gibi. Sa ğ kalçasına dokundu... sonra 
kaburgalarına... son olarak da ba şının yan tarafına. "Ba ş a ğrıları musallat 
oldu. Giderek kötüle şti. Size söylemek için bir sebep görmedim." Parmakl arı 
eksik sa ğ elini a şağı, sa ğ tarafına indirdi. "Burasına çarpılacak. Kalçası 
parçalanacak. Kaburgaları kırılacak. Kafatası ezile cek. Cansız halde hende ğe 
düşecek. Ka... ve ka'mn sonu." Gözlerindeki bakı ş netle şti ve hızla Susannah'ya 
döndü. "New York'tayken hangi gündeydiniz?" 
"1 Haziran 1999." 
Roland ba şını salladı ve Jake'e baktı. "Ya siz? Aynı gün, de ğil mi?" 
"Evet." 
"Sonra Fedic... bir mola... ve Gök Gürültüsü." Dü şüncelere dalarak duraksadı ve 
ardından kelimelerin üzerine bastıra bastıra konu ştu. "Hâla vakit var." 
"Ama zaman orda daha hızlı ilerliyor..." "Ve atlama larından birini yaparsa..." 
"Ka..." 
Hepsi aynı anda konu şmuştu. Aynı anda sustular ve Roland'a baktılar. 
"Ka'yı de ği ştirebiliriz," dedi Roland. "Daha önce yapıldı. Bir bedeli olacaktır 
elbette -belki ka-shume- ama imkânsız de ğil." "Oraya nasıl gidece ğiz?" diye 
sordu Eddie. "Tek bir yol var," dedi Roland. "Bizi Sheemie göndermeli." O 
karanlık bölgeye adını veren, uzaklardan gelen bir gök gürlemesi-nin bozdu ğu bir 
sessizlik oldu. 
" Đki i şimiz var," dedi Eddie. "Yazar ve Kırıcılar. Hangisi  öncelikli?" 
"Yazar," dedi Jake. "Hâlâ onu kurtarmak için zaman varken." 
Ama Roland ba şını iki yana sallıyordu. 
"Ama neden?" diye ba ğırdı Eddie. "Neden ama? Zamanın orada ne kadar kayg an 
oldu ğunu biliyorsun! Ve tek yönde ilerliyor! Aralı ğı kaçırırsak bir daha asla 
bir fırsat bulamayaca ğız!" 
"Ama Shardik'in I şını'nı güvence altına almamız da gerek," dedi Rolan d. 
" Şu Ted ve Dinky denen adamların önce biz onlara yard ım etmezsek Sheemie'nin 
bize yardım etmesine izin vermeyece ğini mi söylüyorsun?" 
"Hayır. Sheemie istedi ğimizi benim hatırım için yapar, bundan eminim. Ama ya biz 
Anahtar-Dünya'dayken ona bir şey olursa? 1999'da sıkı şıp kalırız." 
"Turtleback Yolu'nda bir kapı var..." diyecek oldu Eddie. 
"1999'da kapı hâlâ orda olsa bile Ted bize Shardik' in I şını'nm şimdiden e ğilmeye 
başladı ğını söyledi, Eddie." Roland ba şını iki yana salladı. Yüre ğim bu 
hapishaneden ba şlamamız gerekti ğini söylüyor. Aranızda terklı dü şünen varsa 
fikrini memnuniyetle dinlerim." Sessiz kaldılar. Ma ğaranın dı şında rüzgâr esti. 
"Kesin bir karar vermeden önce Ted'e sormamız gerek ," dedi Susannah sonunda. 
"Hayır," dedi Jake. 
"Yır!" dedi Oy da. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Hantal Billy'nin Jake ile zıt 
fikirleri payla ştı ğı görülmemi şti. 
"Sheemie'ye soralım," dedi Jake. "Sheemie'nin ne ya pmamız gerekti ğini 
düşündüğünü ö ğrenelim." Roland ba şını yava şça salladı. 
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Jake ço ğu Dixie Pig'de geçen kâbuslarla dolu uykusundan uya ndı ğında cılız ve 
cansız bir ı şık ma ğaranın içine süzülüyordu. Bu türde bir ı şık New York'tayken 
içinde daima okulu ekip bütün günü kanepenin üzerin de kitap okuyarak, televizyon 
izleyerek ve uyuyarak geçirme iste ği uyandırırdı. Eddie ve Susannah bir uyku 
tulumunun içinde birbirlerine sarılmı ş uyuyorlardı. Oy kendisi için hazırlanmı ş 
yatakta de ğil, Jake'in yanı ba şında uyumu ştu. Kıvrılıp U şeklini almı ş ve 
kafasını ön ayaklarına dayamı ştı. Ço ğu insan uyudu ğunu zannederdi ama Jake 
hayvanın gözka-paklarının altındaki altın rengi sin si ı şıltıyı görmü ştü. Oy 
çaktırmadan etrafı gözlüyordu. Silah şor'un uyku tulumunun fermuarı açık, içi 
boştu. 
Jake bunu bir iki dakika dü şündükten sonra kalkıp dı şarı çıktı. Oy patikadan 
tırmanan Jake'i sessizce takip etti. 
 
2 
Roland oldukça bitkin görünüyordu ama yere çömelmi şti ve Jake Unu yapabildi ğine 
göre yeterince iyi olması gerekti ğini dü şündü. Silah şor'un yanına çömeldi, 
elleri önünde serbestçe sarkıyordu. Roland, ona bak tı, hiçbir şey söylemedi, 
sonra tekrar personelinin Algul Siento, sakinlerini n Devar-toi dedi ği 
hapishaneye döndü. Ortalık belli belirsiz bir aydın lıkla kaplanmı ştı. Güne ş-
elektrikli, atomik, her neyse-henüz parlamı-yordu. 
Oy hafif bir homurtuyla Jake'in yanma yattı ve uyuy or göründü ama Jake yine 
aldanmamı ştı. 
"Selam ve günün ne şeli olsun," dedi Jake sessizlik bunaltıcı hale geli nce. 
Roland ba şını salladı. "Ne şeli diyelim öyle olsun." Ancak bir cenazede 
olunabilecek kadar ne şeli görünüyordu. Calla Bryn Sturgis'te me şalelerin 
ı şı ğında commala dansı yapmı ş Silah şor bin yıldır mezarında yatıyor olabilirdi. 
"Nasılsın, Roland?" "Çömelebilecek kadar iyi." "Tam am ama nasılsın?" 
Roland, ona kısaca baktıktan sonra cebinden tütün k esesini çıkardı. "Ya şlı ve 
ağrıya gark olmu ş; senin de bilmen gerekti ği gibi. Đçer misin?" Jake bir süre 
düşündükten sonra ba şını salladı. "Kısa olacak," diye uyardı Roland. "Te krar 
kavu ştu ğuma memnun oldu ğum çantamda biraz var ama fazla kalmadı." 
" Đstersen kendine sakla, ben içmesem de olur," dedi J ake. Roland gülümsedi. "Bir 
adam alı şkanlıklarını payla şmaya tahammül edemiyorsa bırakma zamanı gelmi ş 
demektir." Bir tür yapra ğı ikiye bölerek bir çift sigara sardı, birini Jake' e 
uzattı ve ba şparmağının tırna ğıyla ate şledi ği kibritle ikisini de yaktı. 
Dumanlar Can Steek-Tete'in durgun, so ğuk havasında yava şça yükseldi. Jake 
tütünün sert, yakıcı ve bayat oldu ğunu dü şündü, ama a ğzından tek bir şikâyet 
sözcü ğü bile çıkmadı. Ho şuna gitmi şti. Kendi kendine asla babası gibi sigara 
içmeyece ğine dair defalarca söz veri şini hatırladı -asla- ama i şte şimdi 
başlamı ştı. Üstelik yen1 babasının onayı olmasa da bilgisi dahilinde. 
Roland elini uzattı ve parma ğının ucuyla Jake'in alnına... sol yana ğına... 
burnuna... çenesine dokundu. Son dokunu şu biraz acıtmı ştı. "Sivilceler," dedi 
Roland. "Buranın havasından oluyor." Duygusal a ğırlı ğın da et-jcisi oldu ğundan 
şüpheleniyordu -peder için duydu ğu keder- ama bunu belirtmek, çocu ğun 
Callahan'ın ölümü için duydu ğu üzüntüyü arttırmaktan ba şka bir i şe 
yaramayacaktı. 
"Sende hiç yok," dedi Jake. "Cildin pürüzsüz. Şanslısın." "Sivilce yok," diye 
onayladı Roland ve sigarasından bir nefes çekti. A şağıda cılız ı şıklarıyla köy 
vardı. Huzurlu köy, diye dü şündü Jake, ama yerle şim alanı huzurludan da öte, ölü 
gibi görünüyordu. Sonra birbirine do ğru yürüyen iki figür gördü; o mesafeden 
birer benek gibi görünüyorlardı. Dı ş çiti koruyan insan muhafızlar olduklarını 
tahmin etti. Birle şip tek bir benek haline gelerek bir süre o şekilde kaldıktan 
sonra -Jake ayaküstü sohbet ettiklerini dü şündü- tekrar aksi yönlere do ğru 
ilerlediler. "Sivilce yok ama kalçamın a ğrısı beni öldürüyor. Sanki biri gece 
kalçamı yarıp içine kırık cam parçaları doldurmu ş. Kızgın cam. Ama bu çok daha 
beter." Ba şının yan tarafına dokundu. " Đkiye ayrılmı ş gibi hissediyorum." 
"Hissettiklerinin Stephen King'in yaralan oldu ğuna gerçekten inanıyor musun?" 
Roland sözcüklerle kar şılık vermek yerine sol elinin i şaret parma ğını sa ğ elinin 
serçe parma ğıyla ba şparmağını birle ştirerek yaptı ğı halkanın içine soktu: Do ğru 
söylüyorum anlamında bir i şaretti. 



"Çok kötü," dedi Jake. "Hem onun için, hem senin iç in." "Belki öyle, belki 
değil. Çünkü, bir dü şün Jake; iyi dü şün. Sadece ya şayan varlıklar acı duyar. Bu 
hissettiklerim King'in hemen ölmeyece ğini i şaret ediyor. Bu da kurtarılmasının 
daha kolay olabilece ğini gösteriyor." Jake bunun sadece King'in ölmeden önce bir 
süre hendekte yataca ğı anlamına geldi ğini dü şündü ama bir şey söylemedi. 
Roland'ın diledi ğine Ulanmasından bir zarar gelmezdi. Ama bir şey daha vardı. 
Jake'in aklını fazlasıyla kurcalayan ve onu tedirgi n eden bir şey. "Roland 
seninle dan-dinh konu şabilir miyim?" 
Silah şor ba şını salladı. " Đstiyorsan." Kısa bir an duraksadı. A ğzının sol kenarı 
tam anlamıyla gülümseme sayılmayacak bir hareketle hafifçe yükseldi. "E ğer 
istiyorsan." 
Jake cesaretini topladı. "Neden şimdi bu kadar öfkelisin? Neye kız-gınsın? Ya da 
kime?" Şimdi duraksama sırası ondaydı. "Sorun ben miyim?" 
Roland'ın ka şları yükseldi. Sonra silah şor havlarcasına güldü. "Sen de ğilsin, 
Jake. Seninle hiçbir ilgisi yok. Olamaz da." Jake m emnuniyetle kızardı. 
"Dokunu şta ne kadar güçlü oldu ğunu sürekli unutuyorum. Çok iyi bir Kırıcı 
olurdun, ona şüphe yok." 
Bu bir cevap de ğildi ama Jake bunu belirtmeye gerek görmedi. Bir Kı rıcı olma 
fikri içinin ürpermesine neden oldu. 
"Bilmiyor musun?" diye sordu Roland. "Eddie'nin diy ece ği gibi kafamın tasının 
attı ğını biliyorsun ama sebebini bilmiyorsun, öyle mi?" 
"Bakabilirim ama kabalık olur." Aslında bundan daha  fazlasıydı. Jake, Nuh 
Peygamber'le ilgili Đncil'den bir hikâyeyi anımsıyordu. Gemideyken o ğullarından 
biri onu sarho ş bir halde yattı ğını görüp babasına gülmü ştü. Tanrı bu yüzden onu 
lanetlemi şti. Roland'ın dü şüncelerine bakmak sarho şken onu görmek -ve gülmek- 
gibi olmayacaktı elbette ama 
ona yakındı. 
"Sen iyi bir çocuksun," dedi Roland. " Đyi ve dürüst, evet." Silah şor dalgınca 
konu şmuş olmasına ra ğmen Jake o an mutluluktan ölebilirdi. Üstlerinden v e 
ötelerinden yankılanan bir KL ĐK! sesi duyuldu ve De-var-toi bir kez daha yapay 
güneş ı şı ğına bo ğuldu. Bir dakika sonra müzi ğin belli belirsiz sesini duydular: 
supermarket ve asansörler için ayarlanmı ş olan "Hey Jude" melodisiydi. A şağıda 
uyanıp co şma zamanı gelmi şti. Bir ba şka Kırma günü ba şlamı ştı. Jake a şağıda 
Kırma i şleminin aslında hiçbir zaman durmadı ğını dü şündü. 
"Haydi bir oyun oynayalım. Sen ve ben," diye önerdi  Roland. "Kafamın içine girip 
kime öfkeli oldu ğumu bulmaya çalı ş. Ben de seni engellemeye çalı şayım." 
Jake yerinde hafifçe do ğruldu. "Bu kula ğa pek e ğlenceli gelmiyor, Roland." 
"Yine de ben oynamaya hazırım." 
"Pekâlâ, istiyorsan oynayalım." 
Jake gözlerini kapattı ve Roland'ın sert hatlı, yor gun yüzünü zihninde 
canlandırdı. Ve parlak mavi gözlerini. Gözlerinin a rasına ve hafifçe yukarıya 
bir kapı ekledi -pirinç tokmaklı küçük bir kapı- ve  açmaya çalı ştı. Tokmak bir 
an için döndü. Sonra kar şı koydu. Jake daha fazla basınç uyguladı. Pirinç to kmak 
tekrar dönmeye ba şladı, ama sonra yine durdu. Jake gözlerini açınca R oland'ın 
alnında boncuk boncuk ter birikmi ş oldu ğunu gördü. 
"Bu çok aptalca. Ba ş a ğrını azdırıyorum." 
"Bo ş ver. Sen elinden gelenin en iyisini yap." 
Yani en kötüsünü, diye dü şündü Jake. Ama bu oyunu oynamak zo-rundaysa geri 
çekilmeyecekti. Gözlerini tekrar kapadı ve Roland'ı n ka şlarının arasındaki 
kapıyı gördü. Bu kez daha hızlı davrandı ve daha fa zla basınç uyguladı. Bilek 
güre şine benziyordu. Bir an sonra tokmak döndü ve kapı a çıldı. Roland 
homurdandıktan sonra acıyla güldü. "Bu kadarı bana yeter," dedi. "Tanrılar! Çok 
güçlüsün." 
Jake bunlara kulak asmadı. Gözlerini açtı. "Yazar m ı? King mi? Ona neden 
kızgınsın?" 
Roland içini çekti ve artık bitmi ş olan sigarasını fırlattı. Jake kendisi-
ninkini daha önce bitirmi şti. "Çünkü şimdi yapmamız gereken bir de ğil, iki i ş 
var. Đkincisi sai King'in kabahati. Ne yapması gerekti ğini biliyordu. Aklının 
derinliklerinde bir yerde onu yapmaya devam etmesin in kendisini güvende 
kılaca ğını da bildi ğine inanıyorum. Ama korkuyordu. Ve yorgundu. " Rola nd'ın üst 



dudağı kıvrıldı. " Şimdi demirleri ate şin içinde ve çıkarmak da bize dü şüyor. 
Bunun bedelini ödeyece ğiz. Muhtemelen bize Çok pahalıya patlayacak." 
"Ona korktu ğu için mi kızgınsın? Ama..." Jake ka şlarını çattı. "Neden 
korkmayacaktı ki? O sadece bir yazar. Bir silah şor de ğil, sadece bir hikayeci." 
"Biliyorum," dedi Roland. "Ama onu durduranın korku  oldu ğunu sanmıyorum. Ya da 
tek sebep korku de ğildi. Hem korkak, hem tembel. Onunla kar şıla ştı ğımızda bunu 
hissetmi ştim. Eminim Eddie de hissetmi ştir. Yapması için yaratıldı ğı i şe baktı 
ve gözü korktu. Kendi kendine, 'Pekâlâ, kendime dah a kolay bir i ş bulaca ğım. 
Hoşuma giden, yeteneklerime uygun bir i ş. Sorun çıkarsa beni gözetirler. Beni 
korumak zorundalar,' dedi. Bizim yaptı ğımız da bu." 
"Ondan ho şlanmamı şsın." 
"Hayır," dedi Roland. "Ho şlanmadım. Hem de hiç. Güvenmedim de. Daha önce bir 
hikayeci tanımı ştım, Jake ve hemen hemen hepsi de aynı kuma ştan biçilmi ştir. 
Hayattan korktukları için hikâyeler anlatırlar." 
"Öyle mi dersin?" Jake bunun çok kasvetli bir fikir  oldu ğunu dü şündü. Ama içinde 
doğru barındırıyor gibiydi. 
"Evet. Ama..." Omuz silkti. Yapılacak bir şey yok diyordu hareketi. 
Ka-shume, diye dü şündü Jake. ka-tef\ex'\ parçalanırsa ve bu King'in s uçu 
olursa... 
King'in suçu olursa ne olacaktı? Đntikam mı alacaklardı? Bir silah şorun 
düşüncesiydi; aynı zamanda aptalca bir dü şünceydi, Tanrı'dan intikam alma fikri 
gibi. 
"Ama elimiz kolumuz ba ğlı," diye tamamladı Jake. 
"Evet. Ama bu, elime fırsat geçerse o sarı, tembel kıçına tekmeyi basmayaca ğım 
anlamına gelmiyor." 
Jake bunun üzerine kahkahalarla gülmeye ba şladı ve Silah şor gülümsedi. Sonra 
yüzünü buru şturarak do ğruldu. Elleri kalçalarının üzerindeydi. "Kahretsin, " diye 
homurdandı. 
"Sancın çok mu kötü?" diye sordu Jake. 
"Benim a ğrılarımı bo ş ver. Haydi gel. Sana daha ilginç bir şey gösterece ğim." 
Roland hafifçe topallayarak patikanın kıvrılarak yu mrulu küçük da ğın di ğer 
tarafına do ğru gözden kayboldu ğu, muhtemelen tepeye do ğru çıktı ğı yere do ğru 
yürüdü. Silah şor orada çömelmeye çalı ştı, yüzünü buru şturdu ve tek dizi üzerine 
çöktü. Sa ğ eliyle topra ğı gösterdi. "Ne görüyorsun?" 
Jake de tek dizi üzerine çöktü. Topra ğın üzeri kayalardan kopan parçalar ve 
çakıllarla doluydu. Bunlardan bazıları yerinden oyn ayarak ta ş yı ğını üzerinde iz 
bırakmı ştı. Yan yana diz çöktükleri noktanın ötesinde bir ç alının iki dalı 
kırılıp kopmu ştu. Jake e ğilerek dalların kırıldı ğı yerden sızan bitki özünün 
keskin kokusunu içine çekti. Sonra ta şlık alandaki izleri tekrar inceledi. Dar 
ve fazla derin olmayan yedi sekiz iz vardı. Đnsan izi olmadıkları muhakkaktı. 
Bir çöl kurduna da ait olamazlardı. 
"Bu izlerin neye ait oldu ğunu biliyor musun?" diye sordu Jake. "Biliyorsan he men 
söyle, beni yine seninle bilek güre şi yapmak zorunda bırakma." 
Roland hafifçe sırıttı. " Đzleri biraz takip et bakalım ne göreceksin." 
Jake yerinden kalktı ve karnı a ğrryormu ş gibi iki büklüm halde izler boyunca 
yürüdü. Ta şlıktaki izler büyükçe bir kayanın ardına do ğru ilerliyordu. Kayanın 
üzerinde toz, toz tabakasının üzerinde de çizikler vardı... sanki bir şey 
geçerken oraya sürtmü ştü.  
Ayrıca birkaç sert, siyah kıl vardı. 
Jake bunlardan birini aldı ve aldı ğı gibi verdi ği histen kurtulmak için üfledi. 
Aynı anda tiksintiyle ürpermi şti. Roland bu olanları ilgiyle izliyordu. 
"Mezarının üzerinde bir kaz yürümü ş gibi görünüyorsun." "Berbat bir şey!" Jake 
hafifçe kekeledi ğini fark etmi şti. "Tanrım, ne bu? Bizi iz... izleyen neydi?" 
"Mia'nm Mordred adını verdi ği." Roland'ın ses tonunda bir de ği şiklik olmamı ştı 
ama Jake Silah şor'un so ğuk gözlerine bakmakta epey zorlandı. "Babası oldu ğumu 
söyledi ği bebe." 
"Burda mıymı ş? Dün gece?" 
Roland ba şını salladı. 
"Bizi mi dinli?..." Jake sorusunu tamamlayamadı. 
Roland tamamladı. "Dinliyormu ş, evet. Konu şmalarımızı ve planla-n«iızı. Ted'in 
hikâyesini de." 



"Ama bundan emin olamazsın. Bu izler herhangi bir şeye ait olabilir." Ama izleri 
düşününce Susannah'nm hikâyesini dinlemi ş olan Jake'in aklına canavar örümce ğin 
bacaklarından ba şka bir şey gelmiyordu. 
"Biraz daha ilerle," dedi Roland. 
Jake, ona sorarcasına bakınca Roland ba şım salladı. Rüzgâr eserek onlara 
aşağıdaki hapishane yerle şim bölgesinde çalan müzi ği (galiba şimdiki 'Bridge 
Over Troubled Water' idi) ve çok uzaklardaki gök gü rültüsünün yuvarlanan 
kemiklerin sesine benzeyen hafif gümbürtüsünü ta şıdı. 
"Ne..." 
"Takip et," dedi Roland tepenin ete ğindeki ta şlık alanı ba şıyla i şaret ederek. 
Bunun bir ba şka ders oldu ğunu bilen Jake söyleneni yaptı... Roland ile birlik te 
olunca e ğitim asla sonlanmazdı. Ölümün gölgesindeyken bile ö ğrenilecek şeyler 
vardı. 
Kayanın di ğer tarafında patika yakla şık otuz metre boyunca dümdüz ilerliyor, 
sonra dönerek tekrar görü ş alanından çıkıyordu. Patikanın düz ilerledi ği bölümde 
izler çok belirgindi. Bir tarafta üçlü, di ğer tarafta dörtlü bir grup 
halindeydiler. 
"Susannah bacaklarından birini vurdu ğunu söylemi şti," dedi Jake. 
"Evet." 
Jake insan bebek büyüklü ğünde yedi bacaklı bir örümce ği gözünün önünde 
canlandırmaya çalı ştı ama beceremedi. Galiba istemiyordu. 
Bir sonraki dönemecin ötesinde patikanın üzerinde i çi bo şaltılmı ş bir ceset 
vardı. Jake gövdenin yarıldı ğmdan neredeyse emindi ama bir şey söylemek güçtü. 
Ne iç organlar, ne kan ne de vızıldayan sinekler va rdı. Sadece bir etçil hayvanı 
andıran -gerçi hayal etmek epey u ğra ş gerektiriyordu- pis, tozlu bir yı ğın 
görünüyordu. 
Oy yakla ştı, kokladı ve baca ğını kaldırarak kalıntılar üzerine i şedi Çok önemli 
bir i şi tamamlamı ş birinin edasıyla Jake'in yanına döndü. 
"Bu ziyaretçimizin dün ak şamki yeme ğiydi," dedi Roland. 
Jake etrafına bakındı. " Şimdi bizi izliyor mu? Ne dersin?" 
"Büyüme ça ğındaki çocukların dinlenmeye ihtiyacı vardır derim. " 
Jake içinde naho ş bir duygu hissetti ve üzerinde fazla durmadan zihn inin 
gerisine attı. Kıskançlık mıydı? De ğildi elbette. Hayata annesini yiyerek 
başlayan bir yaratı ğı nasıl olur da kıskanırdı? Roland ile aralarında k an ba ğı 
vardı, tamam -tam olarak söylemek gerekirse öz o ğluydu- ama bu bir kazadan 
ibaretti. 
Değil mi? 
Jake, Roland'ın ona dikkatle baktı ğını hissetti. Jake'i huzursuz eden bir 
bakı ştı. 
"Aklından neler geçiyor?" diye sordu Silah şor. "Hiç," dedi Jake. "Sadece nerde 
oldu ğunu merak ediyorum." "Söylemesi zor," dedi Roland. "Sadece bu tepede yüz in 
vardır. Gel." Roland üzerinde siyah kıllar olan kay aya do ğru yürüdü ve varınca 
Mordred'in ardında bıraktı ğı izleri metodik hareketlerle silmeye ba şladı. "Neden 
siliyorsun?" diye sordu Jake umdu ğundan daha sert bir sesle. "Eddie ve 
Susannah'nm bunu bilmesine gerek yok," dedi Roland.  "Tek amacı izlemek, 
i şlerimize burnunu sokmak gibi bir niyeti yok." 
Nereden biliyorsun, diye sormak istedi Jake ama o n ahoş his tekrar ba ş gösterdi 
-ama kesinlikle kıskançlık de ğildi- ve sormamaya karar verdi. Roland istedi ğini 
düşünsün, diye geçirdi içinden. Bu arada Jake gözlerin i dört açacaktı. Ve 
Mordred kendini gösterecek kadar büyük bir aptallık  yapacak olursa... 
"En çok Susannah'yı dü şünüyorum," dedi Roland. "Bebenin varlı ğı en fazla onun 
dikkatini da ğıtır. Ve onun dü şüncelerini okumak Mordred için nispeten daha kolay 
olacaktır." 
"Yaratı ğın annesi oldu ğu için," dedi Jake. Kullandı ğı sözcü ğün farkında de ğildi 
ama Roland'ın gözünden kaçmamı ştı. 
"Evet, ikisi arasında bir ba ğlantı var. Çeneni tutaca ğından emin olabilir 
miyim?" 
"Elbette." 
"Zihnini de korumaya çalı şmalısın, bu da çok önemli." "Deneyebilirim ama..." 
Jake bunu nasıl yapaca ğını bilmedi ğini söyle-mek istercesine omuz silkti. 
"Güzel," dedi Roland. "Ben de öyle yapaca ğım." 



Rüzgâr yine şiddetlendi. "Bridge Over Troubled Water" de ği şmiş yerini bir 
Beatles şarkısı almı ştı (Jake bundan oldukça emindi) nakaratı bip-bip-Mi a-bip-
bip, yee, diye biten şarkıydı. Jake, Gilead ve Mejis arasındaki tozlu, öl meye 
yüz tutmu ş kasabalarda bu şarkının bilinip bilinmedi ğini merak etti. I şınlar 
zayıflar, dünyaları bir arada tutan tutkal tel tel uzar ve dünyalar sarkarken 
akortsuz piyanolarda "Drive My Car"ın çalındı ğı kasabalar var mıydı? 
Zihnini temizleme çabasıyla ba şını sertçe iki yana salladı. Roland'm hâlâ ona 
bakıyor oldu ğunu fark edince ona hiç uymayan bir rahatsızlık duy du. "Çenemi 
kapalı tutarım, Roland. Dü şüncelerimi kendime saklamayı da en azından denerim.  
Merak etme." 
"Etmiyorum," dedi ve Jake içinden yükselen, gerçekt en do ğru söyleyip 
söylemedi ğini görmek için dinh'mm zihnine bakma dürtüsüyle mü cadele etmek 
zorunda kaldı. Hâlâ bakmanın kötü oldu ğunu dü şünüyordu ve bunun tek sebebi 
kabalık olması da de ğildi. Güvensizlik asit gibiydi. ka-tefleri zaten ye terince 
narindi ve yapılacak çok i şleri vardı. 
" Đyi," dedi Jake. "Güzel." 
"Zel!" dedi Oy her ikisinin de gülümsemesine yol aç an i şlem tamam, her şey 
yolunda tonuyla. 
"Orda oldu ğunu biliyoruz," dedi Roland. "Ve muhtemelen o bildi ğimizi bilmiyor. 
Bu şartlar altında bundan iyisini bekleyemezdik." 
Jake ba şını salladı. Bu şekilde dü şünmek onu biraz sakinle ştirmi şti. 
Mağaraya do ğru yürürlerken Susannah her zamanki süratli sürünü- şüyle ma ğara 
ağzına geldi. Havayı kokladı ve yüzünü buru şturdu. Onları görünce yüzünde parlak 
bir gülümseme belirdi. "Yakı şıklı erkekler görüyorum! Ne zamandır ayaktasınız?" 
"Fazla uzun olmadı," dedi Roland. 
"Kendini nasıl hissediyorsun?" 
" Đyi," dedi Roland. "Uyandı ğımda ba şım a ğrıyordu ama artık nerdey-se tamamen 
geçti." 
"Sahi mi?" diye sordu Jake. 
Roland ba şını salladı ve çocu ğun omzunu sıktı. 
Susannah aç olup olmadıklarını sordu. Roland ba şını salladı. Jake de. 
"Eh, içeri gelin o halde," dedi Susannah. "Gelin de  neler yapabilece ğimize bir 
bakalım." 
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Susannah toz halinde yumurta ve konserve dana eti b uldu. Eddie bir konserve 
açaca ğı ve gazla çalı şan küçük bir ocak ke şfetti. Kendi kendine biraz 
mırıldandıktan sonra yakmayı ba şardı ve konu şmaya ba şladı ğını duyunca pek de 
şaşırmadı. 
"Merhaba! Wal-Mart, Burnaby's ve di ğer seçkin ma ğazalarda bulabilece ğiniz Gamry 
Şi şelenmi ş Gaz'la dörtte üç oranında doluyum! Gamry'yi seçmek le kaliteyi seçmi ş 
oluyorsunuz! Burası karanlık, de ğil mi? Yemek tarifleri ve pi şirme süreleri 
konularında size yardımcı olabilir miyim?" 
"Çeneni kapamakla en büyük yardımı yaparsın," dedi Eddie ve ocak daha fazla 
konu şmadı. Sonra oca ğı gücendirip gücendirmedi ğini merak etti ve kendini öldürüp 
dünyayı bir sorundan kurtarıp kurtarmamayı dü şünmeye ba şladı. 
Roland dört şeftali konservesi açtı, kokladı ve ba şını salladı. "Sanırım bozuk 
değiller. Tatlı niyetine." 
Mağaranın önündeki hava titre şti ği sırada yemeklerini bitirmek üzereydiler. 
Havanın titre şmesinden bir an sonra Ted Brautigan, Dinky Earnshaw  ve Sheemie 
Ruiz kar şılarında belirdi. Yanlarında Roland'ın getirmelerin i istedi ği, deh şete 
düşmüş bir halde oldu ğu yerde büzülmü ş, rengi solmu ş, paçavraya dönmü ş giysiler 
içindeki Rod vardı. 
"Gelin ve bir şeyler yiyin," dedi Roland dört ki şinin yoktan var olması her gün 
kar şıla ştı ğı bir olaymı şçasına sakince. "Bol bol yiyece ğimiz var." 
"Kahvaltıyı atlasak iyi olacak," dedi Dinky. "Fazla  vaktimiz yok..." Sözlerini 
bitiremeden Sheemie'nin dizleri büküldü ve ma ğaranın a ğzında yere yı ğıldı. 
Gözlerinin akları meydana çıkmı ştı. Çatlak dudaklarının arasından tükürükler 
süzülüyordu. Titreyip oldu ğu yerde kıvranmaya ba şladı. Bedeni sarsılıyor, 
bacakları havayı amaçsızca dövüyor, lastik mokasenl eri topra ğın üzerinde derin 
oluklar açıyordu. 



  
ONUNCU BÖLÜM SON GÖRÜŞME (SHEEMĐE'N ĐN RÜYASI) 
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Susannah daha sonra olanlar için curcuna denilebile ceğini sanmıyordu, onun için 
şüphesiz en az bir düzine ki şi olmalıydı, ama onlar sadece yedi ki şiydi. Rod'u 
da sayarlarsa sekiz, ama onu dahil etmek mümkün de ğildi, hele karga şanın büyük 
kısmının kayna ğıyken. Roland'ı görünce dizlerinin üzerine çökmü ş, ellerini 
fazladan puan kazandıran atı şı i şaret eden bir hakem gibi havaya kaldırmı ş ve 
hızla selamlamaya ba şlamı ştı. Her e ğili şinde alnı yere de ğiyordu. Aynı zamanda o 
tuhaf, anla şılmaz dilde ba ğırarak bir şeyler söylüyordu. Tüm bunları yaparken 
gözlerini Ro-land'dan hiç ayırmıyordu. Susannah, Si lah şor'un bir tür tanrı gibi 
kar şılandı ğından emindi. 
Ted de dizlerinin üzerine çökmü ştü ama tüm dikkati Sheemie üzerindeydi. Ya şlı 
adam yere vurmasına engel olmak için ellerini Sheem ie'nin kafasının iki yanma 
koymuştu. Roland'ın Mejis günlerinden tanıdı ğı eski dostu yana ğını sivri bir 
ta şa çarparak yarmı ştı bile. Yara, sol gözüne fazlasıyla yakındı. Sheem ie'nin 
dudaklarının kenarından akan kan kirli sakallı yana klarına do ğru süzülüyordu. 
"A ğzına koyacak bir şey verin!" diye ba ğırdı Ted. "Haydi, biri dedi ği-mi yapsın! 
Çabuk! Kendi dilini ısırıp parçalıyor!" 
Ahşap kapak hâlâ sneetch'lerin oldu ğu kasaya dayalı duruyordu. Roland kapa ğı, 
kaldırdı ğı tek dizinin üzerine indirdi -kalçasında eklem ece linden hiçbir iz 
yokmuş gibi görünmesi Susannah'nın dikkatini çekmi şti-ve parçaladı. Susannah bir 
parçayı havada yakalayarak Sheemie'ye döndü. Onun d iz çökmesine gerek yoktu; 
nasılsa hep dizleri üzerindeydi. Tahta parçasının b ir ucu kıymıklarla doluydu. 
Susannah bu uçtan tutarak tahtanın di ğer ucunu Sheemie'nin a ğzına soktu. Sheemie 
o kadar sert ısırdı ki Susannah çıkan çıtırtıyı duy du. 
Bu arada Rod kendinden geçmi şçesine, şarkı söyler gibi selamlamaya devam 
ediyordu. Susannah anlamsız sözcükler arasından sel am, Roland, Gilead ve Eld 
kelimelerini seçebilmi şti. 
"Biri şunu sustursun," diye ba ğırdı Dinky ve Oy havlamaya ba şladı. 
"Rod'u bo ş ver, Sheemie'nin ayaklarını tutun," diye tersledi Ted. "Hareket 
etmesini engelle!" 
Dinky diz çöküp biri çıplak, di ğeri hâlâ lastikten yapılma o komik mokasenin 
içinde olan ayaklarını tuttu. 
"Oy, sus!" dedi Jake ve Hantal Billy söyleneni yapt ı. Ama kısa bacaklarım açmı ş, 
gövdesini yere yakla ştırmı ştı. Bütün tüyleri kabarmı ştı, bu yüzden oldu ğunun iki 
katı irilikte görünüyordu. 
Roland, Sheemie'nin ba şucunda yere çöktü. Dirseklerini ma ğaranın toprak zeminine 
dayayarak a ğzını Sheemie'nin kula ğına yakla ştırdı ve mırıldanmaya ba şladı. 
Susannah, Rod'un ba ğırı şı yüzünden Roland'ın söylediklerinin tamamını duyam adı 
ama Will Dearborn, her şey yolunda ve dinlen dedi ğini duyabildi. 
Her ne söylediyse Sheemie'ye ula şmış gibiydi. Yava ş yava ş rahatladı. Susannah, 
Dinky'nin bir zamanlar tavernada çalı şan adamın bileklerim tutan ellerinin 
hafifçe gev şedi ğini gördü, ama Dinky gerekirse tekrar kavramak üzer e tetikte 
bekliyordu. Sheemie'nin a ğzının kenarındaki kaslar da gev şedi ve çenesinin 
kilidi açıldı. Hâlâ üst di şlerine yapı şıkmı ş gibi görünen tahta parçası yükselir 
gibi oldu. Susannah tahtayı nazikçe çekerek yumu şak tahta üzerindeki, bazıları 
neredeyse bir santim derinlikteki kanlı izlere şaşkınca baktı. Sheemie'nin dili 
ağzının bir tarafından dı şarı sarkmı ştı. Susannah'ya sırtüstü yatarak uyuyan 
Oy'u hatırlattı. Onun da dili böyle sarkardı. 
Artık tek gürültü yüksek sesle selamlamaya devam ed en Rod'un gevelemesi ve 
Jake'in yanında koruyucu bir edayla dikilerek yeni gelene kısık gözlerle bakan 
Oy'un gö ğsünden yükselen hırıltıydı. 
"Sesini kes ve kıpırdama," dedi Roland, Rod'a ve so nra bir ba şka dilde bir şey 
ekledi. 
Rod elleri havada, selamının yansında, gözlerini Ro land'a dikmi ş halde 
donakaldı. Eddie, Rod'un burnunun yan tarafında kıp kırmızı, sulu bir yara 
oldu ğunu gördü. Rod kirli ellerini Silah şor bakılamayacak kadar parlak bir 
varlıkmı şçasına gözlerine götürdü ve yan tarafına devrildi. Sonra yüksek sesle 
osurarak dizlerini gö ğsüne çekti. 



"Harpo konu ştu," dedi Eddie ve Susannah güldü. Sonra ma ğaranın dı şındaki 
rüzgârın iniltisi, Devar-toi'den gelen belli belirs iz müzik ve yuvarlanan 
kemikleri hatırlatan, uzaktan gelen gök gürültüsü h ariç ses çıkmadı. 
Sheemie be ş dakika sonra gözlerini açıp do ğruldu ve nerede oldu ğunu, oraya nasıl 
ve neden geldi ğini bilmeyen birinin şaşkın ifadesiyle etrafına baktı. Sonra 
bakı şları Roland'ın üzerinde odaklandı ve yorgun, zavall ı yüzü bir gülümsemeyle 
aydınlandı. 
Roland da gülümsedi ve kollarını uzattı. "Yanıma ge lebilir misin, Sheemie? 
Yapamazsan ben senin yanına gelece ğim." 
Sheemie siyah saçları gözlerine do ğru dü şerek Gilead'lı Roland'a do ğru emekledi 
ve ba şını Silah şor'un omzuna yasladı. Gözya şlarının gözerini yakmaya ba şladı ğını 
hisseden Susannah ba şını ba şka yöne çevirdi. 
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Sheemie kısa bir süre sonra ba şının ve sırtının arkasında Suzie'nin Gezinti 
Bisikleti'nin üzerinde duran minder oldu ğu halde ma ğaranın duvarına yaslanmı ş 
oturuyordu. Eddie, ona bir soda ikram etmi ş ama Ted su içmesinin daha iyi 
olaca ğını söylemi şti. Sheemie ilk şi şe Perrier'i bir diki şte bitirmi ş, 
ikincisini yudumluyordu. Di ğerleri, Ted hariç, hazır kahve içiyordu. Ted Nozz-A -
La içmeyi tercih etmi şti. 
"O şeyin tadına nasıl tahammül ediyorsun bilmiyorum," d edi Eddie. "Herkesin 
zevki kendine demi ş ya şlı kadın ine ği öperken," diye kar şılık verdi Ted. 
Herhangi bir şey içmeyen tek ki şi Roderick'in Evladı'ydı. Hâlâ elleriyle 
gözlerini kapamı ş halde ma ğaranın a ğzında yatıyor, hafifçe titriyordu. 
Ted birinci ve ikinci şi şeler arasında Sheemie'nin durumunu kontrol etmi ş, 
nabzına bakmı ş, a ğzını incelemi ş ve herhangi bir yumu şak nokta olup olmadı ğını 
görmek için kafatasını yoklamı ştı. Sheemie'ye acıyıp acımadı ğını her soru şunda 
Sheemie ba şını sakince iki yana sallamı ş, muayene esnasında gözlerini Roland'dan 
hiç ayırmamı ştı. Ted, Sheemie'nin kaburgalarını da kontrol ettik ten sonra 
("Gıdıklanıyorum, sai," demi şti Sheemie gülümseyerek) durumunun iyi oldu ğunu 
ilan etmi şti. 
Sheemie'nin gözlerini çok iyi görebilen Eddie -yakı ndaki gaz lambalarından 
birinin kuvvetli ı şı ğı Sheemie'nin yüzüne vuruyordu- bunun ustaca söylen miş bir 
yalan oldu ğunu dü şündü. 
Susannah yine yumurta ve konserve dana eti pi şiriyordu. (Ocak tekrar konu şmuştu. 
"Yine aynısından, öyle mi?" diye sormu ştu ne şe ve onaylama dolu bir tonla.) 
Eddie, Dinky Earnshaw'un bakı şını yakaladı ve, "Suze yeme ği hallederken benimle 
bir dakikalı ğına dı şarı gelir misin?" 
Dinky, Ted'e baktı, ya şlı adamın ba şını salladı ğını görünce tekrar Eddie'ye 
döndü. " Đstiyorsan tamam. Bu sabah vaktimiz daha bol ama bu boşa 
harcayabilece ğimiz anlamına gelmiyor." "Anlıyorum," dedi Eddie. 
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Rüzgârın şiddeti artmı ş ama havayı temizleyece ği yerde daha da kötü kokmasına 
yol açmı ştı. Eddie lisedeyken bir keresinde sınıf gezisiyle î\few Jersey'de bir 
petrol rafinerisine gitmi şti. Bu zamana dek oradakinin mümkün olabilecek en k ötü 
koku oldu ğunu dü şünürdü; o gün kızlardan ikisi, o ğlanlardan da üçü küsmü ştü. Tur 
rehberi ne şeyle gülüp, "Bu paranın kokusu çocuklar, bunu unutm azsanız belki 
ilerde faydası olur," demi şti. Belki Perth Petrol ve Gaz hâlâ şampiyondu, ama 
bunun tek sebebi o an burnuna çalınan kokunun o gün kü kadar şiddetli 
olmamasıydı. Ayrıca Perth Petrol ve Gaz'da tanıdık olan ne vardı? Bilmiyordu, 
belki de önemi yoktu ama her şeyin bu tarafta kendini gösterip durması garipti. 
Aslında kendini göstermek ifadesi tam olarak do ğru sayılmazdı, de ğil mi? "Geriye 
yankılanıyor," diye mırıldandı Eddie. " Đşte olan bu." "Anlamadım, dostum?" dedi 
Dinky. Yine patikada durmu ş, a şağıdaki mavi çatılı binalara, karma şık halde 
duran trenlere ve o kusursuz köye bakıyorlardı. Etr afının bir sırası insanı bir 
dokunu şta öldürecek şiddette elektrik yüklü üç sıra çitle çevrelenmi ş oldu ğunu 
hatırlayana dek kusursuzdu. 
"Yok bir şey," dedi Eddie. "Bu koku nedir? Bir fikrin var mı? " Dinky ba şını iki 
yana salladı ama yerle şim bölgesinin ötesinde, güney veya do ğu olabilecek bir 
yönü i şaret etti. "Tek bildi ğim oralarda zehirli bir şeyin oldu ğu," dedi. "Bir 



keresinde Finli'ye sordum ve eskiden o tarafta fabr ikalar oldu ğunu söyledi. 
Pozitronik fabrikaları. Bu ismi biliyor musun?" 
"Evet. Finli kim peki?" 
"Finli o'Tego. Güvenlik biriminin ba şındaki adam. Prentiss'in sa ğ kolu, ayrıca 
Sansar diye bilinir. Bir taheen. Planlarınız her ne yse, i şe yaramaları için önce 
onu halletmelisiniz. Đşinizi hiç kolayla ştırmayaca ğını bilmelisiniz. Cesedini 
yerde boylu boyunca uzanmı ş gördü ğüm gün benim için bayram olacak. Bu arada, 
gerçek adım Richard Earnshaw. Tanı ştı ğımıza çok memnun oldum." Eddie uzatılan 
eli sıktı. 
"Ben de Eddie Dean. Buralarda New York'lu Eddie diy e bilinirim. Kadın, Susannah. 
Karım." 
Dinky ba şını salladı. "Hı-hı. Ve çocuk da Jake. O da New Yor k'tan." 
"Evet, Jake Chambers. Dinle Rich..." 
"Çabanı takdir ediyorum," dedi Dinky gülümseyerek. "Ama artık de ği ştiremeyecek 
kadar uzun süredir Dinky'yim. Daha da kötü olabilir di. Bir ara JJ Kahrolası Mavi 
Jay adında yirmi ya şlarında biriyle Supr Savr Süpermarket'te çalı şmıştım. Seksen 
yaşına gelip çi şini tutamadı ğında insanlar onu hâlâ bu isimle ça ğırıyor olacak." 
"Cesur, şanslı ve iyi olmazsak," dedi Eddie. "Kimse seksenin ci ya şını 
göremeyecek. Ne bu dünyada ne de di ğerlerinde." 
Dinky önce şaşırmı ş, sonra hüzünlenmi ş göründü. "Haklısın." 
"Roland'ın bir zamanlar tanıdı ğı o adam kötü görünüyor," dedi Eddie. "Gözlerini 
gördün mü?" 
Dinky daha da üzgün görünerek ba şını salladı. "Sanırım beyazların-daki o minik 
kan noktacıklarına petechia deniyor. Ya da onun gib i bir şey." Sonra Eddie'nin o 
şartlar altında acayip buldu ğu, özür diler gibi bir ses tonuyla ekledi. "Do ğru 
söyleyip söylemedi ğimden emin de ğilim." 
"Ne deniyorsa deniyor, umurumda de ğil. Çok kötü görünüyor. Ve öyle kriz 
geçirmesi..." 
"Böyle konu şmak ho ş de ğil," dedi Dinky. 
Eddie'nin umurunda bile de ğildi. "Daha önce de olmu ş muydu?" 
Dinky gözlerini Eddie'ninkilerden kaçırarak ayaklar ına baktı. Eddie bunun 
yeterli cevap oldu ğunu dü şündü. 
"Kaç kez?" Eddie duydu ğu deh şetin sesine yansımamı ş olmasını umuyordu. 
Sheemie'nin gözlerinde pul biber serpilmi ş gibi görünmesine sebep olacak 
büyüklükte lekeler vardı. Kö şelerde daha da irile şiyorlardı. Dinky, ona bakmadan 
dört parma ğını kaldırdı. "Dört kez mi?" 
"Evet," dedi Dinky. Hâlâ kaba saba mokasenlerine ba kıyordu. "Ted'i i960 
Connecticut'ına gönderdikten sonra ba şladı. Sanki Ted'i göndermek içinde bir 
şeyleri yırttı." Gülümsemeye çalı şarak ba şını kaldırdı. »Ama dün üçümüzü Devar'a 
geri götürdükten sonra bayılmadı." 
"Bakalım do ğru anlamı ş mıyım. A şağıdaki hapishanede affedilebilir türlü günah 
var ama bunlar içinde en ölümcülü teleportasyon, öy le mi?" 
Dinky bunu bir süre dü şündü. Kurallar taheen ve can-toi için o kadar gev şek 
değildi elbette; ihmal, Kırıcılar'ı taciz etmek veya n adiren de olsa zulüm gibi 
sebeplerle sürgüne gönderilebilirler veya beyinleri  alınabilirdi. Bir keresinde 
-ona biri anlatmı ştı- bir sı ğ adam bir Kırıcı'ya tecavüz etmi ş, o zamanki 
Efendi'ye bunun insan olu şunun bir parçası oldu ğunu, Kızıl Kral'ın rüyasına 
girip bunu yapmasını emretti ğini söylemi şti. Can-toi bu yüzden ölüme mahkûm 
edilmi şti. Pleasantville'in ana caddesinde gerçekle ştirilen idama (kafasına tek 
bir kur şun sıkılarak öldürülmü ştü) Kırıcılar da davet edilmi şti. 
Dinky, Eddie'ye bunu anlattıktan sonra en azından o rada ya şayanlar için 
teleportasyonun yegâne ölümcül günah oldu ğunu söyledi. Bildi ği kadarıyla öyleydi 
yani. 
"Ve Sheemie sizin teleportunuz," dedi Eddie. "Siz o na yardım ediyor, Tedster'ın 
deyimiyle yükseltiyorsunuz ve yaptıklarını bir şekilde örtbas ediyorsunuz..." 
"Telemetrilerine müdahale etmenin ne kadar kolay ol duğunu bilmiyorlar," dedi 
Dinky neredeyse gülerek. "Bilseler sok olurlardı, a hbap. Zor olan kısım, ayarı 
tutturabilmek." 
Eddie ayarla da ilgilenmiyordu. Đşe yarıyordu ve önemli olan da buydu. Sheemie 
de gerekeni yapabiliyordu... ama ne zamana kadar? 
"Ama bunu tek yapan o, de ğil mi?" diye sordu. "Sheemie yani?" "Evet." 



"Tekyapabilen o." 
"Evet." 
Eddie önlerindeki iki görevi dü şündü: Kırıcılar'ı serbest bırakmak (ya da 
durdurmanın ba şka yolu yoksa öldürmek) ve yazarın yürüyü şe çık. tı ğı sırada 
minibüsün çarpması yüzünden ölmesini engellemek. Ro land ikisini birden 
başarabileceklerini dü şünüyordu ama Sheemie'nin telepor-tasyon yetene ğine en 
azından iki kez ihtiyaç duyacaklardı. Ayrıca ziyare tçileri o günkü görü şmeleri 
bittikten sonra üçlü çitin gerisine yine Sheemie'ni n yetene ğini kullanarak 
dönecekti, yani en az üç kere daha yapması gerekece kti. 
"Canını yakmadı ğını söylüyor," dedi Dinky. "E ğer endi şelendi ğin buysa." 
Mağaranın içindekiler bir şeye güldü. Sheemie tekrar bilincine kavu şmuş yemek 
yiyordu, herkes çok iyi dosttu. 
"Değil," dedi Eddie. "Ted teleport etti ğinde Sheemie'ye ne oldu ğunu dü şünüyor?" 
"Beyin kanaması geçirdi ğini," dedi Dinky hemen. "Beyninin yüzeyinde minik 
kanamalar." Parma ğının ucuyla ba şının de ği şik noktalarına dokunarak gösterdi. 
"Boink, boink, boink." 
"Giderek kötüle şiyor mu? Kötüle şiyor, de ğil mi?" "Bak, bizi oraya buraya 
ı şınlamasının benim fikrim oldu ğunu sanıyorsan bir daha dü şün derim." 
Eddie elini bir trafik polisi gibi kaldırdı. "Hayır , hayır. Sadece neler 
oldu ğunu anlamaya çalı şıyorum." Ve şansımızın ne kadar oldu ğunu görmeye. 
"Onu o şekilde kullanmaktan nefret ediyorum!" diye patladı Dinky. Sesini 
mağaradakilerin duymaması için alçak tutmaya çalı şmıştı, ama Eddie abarttı ğını 
bir an için bile dü şünmedi. Dinky gerçekten çok üzgün görünüyordu. "Öne msemiyor 
-yapmak istiyor- ve bu durumu daha da kötü-le ştiriyor. Ted'e bakı şı..." Omuz 
silkti. "Bir köpe ğin dünyadaki en iyi efendiye bakı şı gibi, dm/ı'inize de aynı 
şekilde bakıyor. Eminim fark etmi şsin-dir." 
"Dinh'im için yapıyor," dedi Eddie. "Ve bu yaptı ğını me şru kılıyor. Sen buna 
inanmıyor olabilirsin Dink, ama..." 
"Ama sen inanıyorsun." 
"Tüm kalbimle. Asıl önemli soru şu: Ted, Sheemie'nin buna daha ne kadar devam 
edebilece ğini biliyor mu? Bu taraftan biraz daha fazla yardım  alaca ğını 
düşünerek?" 
Kimi ne şelendirmeye çalı şıyorsun, birader, dedi Henry kafasının içinden anid en. 
Her zamanki gibi alaycıydı. Onu mu kendini mi? 
Dinky, Eddie'ye çıldırdı ğını, en azından bir tahtasını kaybetti ğini dü şünüyormu ş 
gibi baktı. "Ted bir muhasebeci. Bazen de bir ö ğretmen. Daha iyisini bulamadı ğı 
zamanlarda da i şçilik yapmı ş. Doktor de ğil." 
Ama Eddie ısrar etti. "Ne dü şünüyor?" 
Dinky duraksadı. Rüzgâr esti. Müzik kulaklarına ta şındı. Uzaklarda gök gürledi. 
"Belki üç veya dört kez," dedi Dinky sonunda. "Ama etkiler giderek kötüle şiyor. 
Belki sadece iki kez daha yapabilir. Ama garantisi yok, anlıyor musun? Đçinden 
geçti ğimiz o deli ği bir dahaki yapı şında şiddetli bir kriz geçirip ölebilir." 
Eddie bir ba şka soru dü şünmeye çalı ştı ama yapamadı. Son cevap az çok her şeyi 
kapsamı ştı. Susannah onları içeri ça ğırınca bu davete memnuniyetle uydu. 
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Sheemie Ruiz eski i ştahına kavu şmuş görünüyordu ve hepsi bunun iyiye i şaret 
oldu ğunu dü şündü. Susannah'nm hazırladı ğı yemekleri mutlu bir ifadeyle midesine 
indiriyordu. Gözlerindeki kan benekleri belirsizle ş-mi şti, ama yine de açıkça 
görülüyordu. Eddie Mavi Cennet'teki muhafızların on ları fark ettikleri takdirde 
neler dü şüneceklerini ve Sheemie'nin güne ş gözlü ğü takmasının a şın ilgi çekip 
çekmeyece ğini dü şündü. 
Roland, Rod'u aya ğa kaldırmı ş, ma ğaranın gerisinde konu şuyordu, aslında sadece 
Silah şor konu şuyor, Rod da ara sıra Roland'm yüzüne şaşkın bakı şlar 
fırlatıyordu. Eddie söylenenleri anlamiyordu, ama a radan iki kelime 
seçebilmi şti: Chevin ve Chayven. Roland, ona Lovell'da kar şıla ştıkları Rod'u 
soruyor olmalıydı. 
"Bir ismi var mı?" diye sordu Eddie, Ted ve Dinky'y e taba ğını ikinci kez 
doldururken. 
"Ona Chucky diyorum," dedi Dinky. "Bir zamanlar gör düğüm bir korku filmindeki 
oyuncak bebe ğe benziyor." 



Eddie sırıttı. "Çocuk Oyunu, evet. Đzlemi ştim. Senin zamanından sonraydı, Jake. 
Seninkinden ise epey sonra, Suziella." Rod'un saçla rı be-be ğinkine benzemiyordu 
ama çilli yanakları ve mavi gözleri kesinlikle onu hatırlatıyordu. "Sizce sır 
saklayabilir mi?"  
"Kimse bir şey sormazsa saklayabilir," dedi Ted. Eddie'ye göre bu hiç de tatmin 
edici bir cevap de ğildi. 
Roland yakla şık be ş dakika süren görü şmenin ardından yüzünde tatmin olmu ş bir 
ifadeyle yanlarına döndü. Çömeldi -eklemleri ya ğlandı ğı için artık sorun 
yaşamıyordu- ve Ted'e baktı. " Đsmi Chayven'li Haylis. Onu özleyecek kimse var 
mı?" 
"Sanmam," dedi Ted. "Rodlar yatakhanelerin gerisind eki kapıya küçük gruplar 
halinde gelip i ş ararlar. Ço ğunlukla getir götür i şleri yaparlar. Ücret olarak 
yiyecek veya içecek alırlar. Ortalıkta görünmedikle rinde de kimse onları 
özlemez." 
"Güzel. Şimdi; burda günler ne uzunlukta? Yarın sabah bu vak te kadar yirmi dört 
saat mi var?" 
Bu soru Ted'in ilgisini çekmi şti ve cevap vermeden önce birkaç dakika dü şündü. 
"Yirmi be ş diyelim," dedi sonunda. "Belki biraz daha fazla. Ç ünkü zaman 
yava şlıyor, en azından burda öyle. I şınlar zayıfladıkça dünyalar arasındaki 
zaman akı şmdaki farklılık artıyor. Muhtemelen en önemli stres  noktalarından biri 
bu." 
Roland ba şını salladı. Susannah, ona yemek ikram edince te şekkür ederek ba şını 
iki yana salladı. Rod arka tarafta bir kasanın üzer inde oturuyor, yaralarla 
kaplı ayaklarına bakıyordu. Eddie Oy'un Rod'un yanm a gitti ğini görünce şaşırdı. 
Chucky'nin (ya da Haylis'in) çarpılarak pençeye dön müş eliyle ba şını ok şamasına 
izin verdi ğini gördü ğünde şaşkınlı ğı daha da arttı. 
"Peki a şağıda sabahları i şlerin nispeten... nasıl desem..." 
"Düzensiz oldu ğu mu?" diye sordu Ted. 
Roland ba şını salladı. 
"Kısa süre önce çalan boruyu duydunuz mu?" diye sor du Ted. "Tam biz gelmeden 
önce?" 
Başlarını iki yana salladılar. 
Ted şaşırmı ş görünmüyordu. "Ama müzi ğin ba şladı ğını duydunuz, de ğil mi?" 
"Evet," dedi Susannah ve Ted'e yeni bir kutu Nozz-A -La uzattı. Ya şlı adam kutuyu 
alıp keyifle bir yudum aldı. Eddie ürpertisini bast ırmaya çalı ştı. 
"Te şekkür ederim, hanımefendi. Her neyse, boru sesi var diya de ği şimini i şaret 
eder. Müzik de o zaman ba şlar." 
"O müzikten nefret ediyorum," dedi Dinky huysuzca. 
"Kontrolün gev şedi ği bir an varsa o da borunun çaldı ğı zamandır," dedi Ted. 
"Peki saat kaçta çalıyor?" diye sordu Roland. 
Ted ve Dinky birbirlerine şüpheyle baktı. Dinky ka şlarını sorarcasına kaldırarak 
sekiz parma ğını gösterdi. Ted'in hemen ba şını salladı ğını görünce rahatlamı ş 
göründü. 
"Evet, saat sekizde," dedi Ted ve gülerek ba şını salladı. "Gördü ğünüz 
hapishanenin bazı günler güneydo ğuda, bazı günler do ğuda de ğil de, her gün 
doğuda oldu ğu bir dünyada saat sekizde oldu ğu kesin bir dille söylenebilirdi 
elbette." 
Ama Roland çözülmekte olan dünyada Ted Brautigan'da n çok daha U2un süredir 
yaşıyordu ve hayatın eskiden sa ğlam ve de ği şmez olan gereklerinin esnemeye 
başlaması onu çok fazla rahatsız etmiyordu. " Şu andan yakla şık yirmi be ş saat 
sonra," dedi Roland. "Ya da belki biraz daha az." 
Dinky ba şını salladı. "Ama karı şıklık olaca ğını bekliyorsanız yanılıyorsunuz. 
Nereye gideceklerini biliyorlar ve oraya gidiyorlar . Bu i şi yıllardır 
yapıyorlar." 
"Yine de," dedi Roland. "Yapabilece ğimizin en iyisi bu." Mejis'ten tanıdı ğı 
adama baktı ve bir el i şaretiyle yanına ça ğırdı. 
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Sheemie taba ğını hemen bıraktı ve yumru ğunu alnına götürdü. "Selam Roland, 
eskiden Will Dearborn olan ki şi." 



Selama kar şılık veren Roland, Jake'e döndü. Çocuk, ona tereddü tle baktı. Roland 
başını sallayınca Jake yanma gitti. Şimdi Jake ve Sheemie aralarında çömelmi ş 
halde duran ve ikisine de bakmayan Roland oldu ğu halde kar şılıklı duruyordu. 
Jake yumru ğunu alnına götürdü. 
Sheemie de aynısını yaptı. 
Jake, Roland'a baktı ve sordu. "Ne istiyorsun?" 
Roland cevap vermeyerek sonsuz lo şlu ğun içinde ilgisini cezbeden bir şey 
varmı şçasına sakin bir ifadeyle ma ğaranın a ğzına bakmaya devam etti. Jake ne 
istedi ğini biliyordu, bundan dokunu şu kullanıp Roland'm aklını okumu ş gibi 
emindi (ama yapmamı ştı elbette). Bir yol ayrımına gelmi şlerdi. Hangi yolda 
ilerleyeceklerini Sheemie'ye sorma fikri Ja-ke'ten çıkmı ştı. O zaman tuhaf bir 
şekilde iyi bir fikir gibi görünmü ştü; sebebini kim bilirdi. Kar şısındaki dürüst 
yüze ve içinde fazla zekâ barındırmayan kanlı gözle re bakan Jake iki şeyi merak 
ediyordu: benli ğini ne ele geçirmi şti de öyle bir öneriyi yapmasına sebep 
olmu ştu ve neden hiç kimse -ki bu muhtemelen tüm ya şadıklarına ra ğmen mantıklı 
düşünme)" nispeten becerebilen Eddie olurdu- kar şısına geçip geleceklerini 
Sheemtf Ruiz'in ellerine bırakmanın aptallık oldu ğunu nazik ama kesin bir dille 
söylememi şti? Piper'daki eski sınıf arkada şlarının diyece ği gibi çok şap-
şalcaydı. Ölümün gölgesindeyken bile alınacak dersle r oldu ğuna inanan Roland 
şimdi Jake'ten önerisini uygulayıp cevabı batıl inan çlı bir beyinsiz oldu ğunu 
ortaya çıkaracak soruyu sormasını istiyordu. Aslınd a neden sormayacaktı ki? Yazı 
tura atmak gibi olacaksa bile sormasında ne sakınca  olacaktı? Jake kısa ama 
inkâr edilemeyecek kadar ilginç bir hayatın sonunda  büyülü kapıların, mekanik 
kâhyaların, telepatinin (kendisi de bu yetene ğe bir ölçüde sahipti), vampirlerin 
ve insan örümceklerin oldu ğu bir yere gelmi şti. Neden Sheemie'nin karar 
vermesine izin vermeyeceklerdi? Ne de olsa ikisinde n birini seçmeye mecburlardı 
ve yolda şlarının önünde aptal durumuna dü şmeye aldırmayacak kadar çok şey görmü ş 
geçirmi şti. Ayrıca, diye dü şündü. Şimdi dostlarımın arasında de ğilsem hiçbir 
zaman olamam demektir. 
"Sheemie," dedi. Kanlı gözlere bakmak korkunçtu, am a kendini zorladı. "Bir 
görevimiz var. Yani yapılacak bir i şimiz var. Biz..." 
"Kule'yi kurtarmak zorundasınız," dedi Sheemie. "Ve  eski dostum içine girip en 
tepesine çıkmak, görülecek ne varsa görmek istiyor.  Orda yenilenme de olabilir, 
ölüm de, belki her ikisi birden. Bir zamanlar Will Dearborn'du, evet öyle. Benim 
için Will Dearborn." 
Jake çömelmi ş mağaranın a ğzına bakmakta olan Roland'a bir bakı ş attı. 
Silah şor'un yüzünün soldu ğunu, ifadesinin tuhafla ştı ğını dü şündü. Roland tek 
parmağını çevirerek devam etmelerini i şaret etti. "Evet, Kule'yi kurtarmamız 
gerek," dedi Jake. Ve Roland'm -ölümü pahasına bile  olsa- Kule'yi görme ve içine 
girme tutkusunu anlayabildi ğini dü şündü. Evrenin merkezinde ne vardı? Bu soruyu 
düşünen ki şi merak etmek ve görmek istemekten ba şka ne yapabilirdi? Bakmak onu 
delirtse bile? 
"Ama bunu gerçekle ştirmek için yapmamız gereken iki i ş var. Biri, kendi 
dünyamıza dönüp bir adamı kurtarmak. Bizim hikâyemi zi anlatan y-azarı. ikincisi 
ise konu ştu ğumuz i ş, yani Kırıcılar'ı serbest bırakmak." 
Dürüstlü ğü sonraki sözcükleri eklemesine sebep oldu. "Ya da en azından 
durdurmak. Anladın mı?" 
Ama Sheemie bu kez kar şılık vermedi. Gözlerini Roland'ın baktıg! yere, lo şlu ğa 
çevirmi şti. Yüzünde hipnotize edilmi ş birinin ifadesi vardı. Bunu görmek Jake'i 
huzursuz etti ama konu şmaya devam etti. Artık soru kısmına gelmi şti ve devam 
etmekten ba şka seçenek yoktu. 
"Asıl soru, hangisini önce yapmamız gerekti ği. Mücadele edilecek kimse olmadı ğı 
için yazarı kurtarmak kula ğa daha kolay gelebilir... en azından bildi ğimiz 
kadarıyla yok... ama bir ihtimal var... şey..." Jake bizi göndermek seni 
öldürebilir demek istemedi ve tatmin olmamı ş bir şekilde sustu. 
Bir süre için Sheemie'nin cevap verece ğini dü şünmedi ve tekrar deneyip denememek 
konusunda tereddüt etti, ama sonra eskiden tavernad a ayak i şlerini yapan genç 
adam konu ştu. Konu şurken hiçbirine bakmamı ş, gözlerini ma ğaranın a ğzından ve Gök 
Gürültüsü'nden ayırmamı ştı. 
"Dün gece bir rüya gördüm, evet gördüm," dedi hayat ı bir zamanlar Gilead'dan 
gelen üç genç silah şor tarafından kurtarılmı ş olan Mejis'li Sheemie. "Rüyamda 



yine Yolcuların Dinlenme Yeri'ndeydim ama Coral ord a de ğildi. Stanley, Pettie ve 
piyano çalan Sheb de. Benden ba şka kimse yoktu. Ben de 'Careless Love'ı 
söyleyerek yerleri paspaslıyordum. Sonra yaylı kapı lar açıldı, evet açıldı. 
Çıkardıkları ses çok komikti..." 
Jake, Roland'ın yüzünde belli belirsiz bir gülümsem eyle ba şını salladı ğını 
gördü. 
"Ba şımı kaldırdım," diye devam etti Sheemie. " Đçeri bir çocuk girdi." Gözleri 
kısa bir an için Jake'e döndükten sonra tekrar ma ğara a ğzına yöneldi. "Sana 
benziyordu, genç sai, evet benziyordu. J7dm'in olac ak kadar hem de. Ama yüzü 
kanlarla kaplıydı ve gözlerinden biri yuvasından çı kıp güzelli ğini bozmu ştu. 
Yürürken topallıyordu. Tıpkı ölüme benziyordu ve öd ümü patlattı. Onu görmek beni 
hem korkutmu ş, hem üzmü ştü. Yerler1 paspaslamaya devam ettim. Öyle yaparsam  bana 
aldırmayaca ğını, hatta belki görmeyece ğini ve gidece ğini dü şünüyordum." 
Jake bu hikâyeyi bildi ğini fark etti. Görmü ş müydü? O kanlar içindeki çocuk 
kendisi miydi? 
"Ama do ğruca sana baktı..." diye mırıldandı hâlâ çömelmi ş halde lo şlu ğa bakmakta 
olan Roland. 
"Evet, bir zamanlar Will Dearborn olan ki şi, bana baktı ve, 'Ben seni bu kadar 
çok seviyorken sen neden beni incitiyorsun?' dedi. 'Tek yapabildi ğim ve tek 
istedi ğim bu çünkü beni sevgi yarattı, besledi ve...'" 
"' Đyi günlerde beni korudu,'" diye mırıldandı Eddie. G özünden akan bir damla ya ş 
mağaranın zeminine dü ştü. 
'"...iyi günlerde beni korudu. Neden beni kesmek, y üzümü parçalamak ve beni 
kedere bo ğmak istiyorsun? Seni sadece güzelli ğin için sevdim, dünya ilerlemeden 
önce senin de beni güzelli ğim için sevdi ğin gibi. Şimdiyse beni tırnaklarınla 
parçalıyor, burnuma kızgın cıva damlatıyorsun. Üzer ime hayvanlar saldın, evet 
yaptın ve etlerimi yediler, can-toi etrafımda topla nıyor ve kahkahaları bir an 
bile huzur vermiyor. Yine de seni seviyorum, sana h izmet etmeye hazırım, hatta 
izin verirsen büyüyü bile geri getiririm, ne de ols a Prim 'den yükseldi ğimde 
kalbim öyle yaratılmı ştı. Ve bir zamanlar güzel oldu ğum kadar güçlüydüm ama 
gücüm artık tükenmek üzere.'" 
"A ğladın," dedi Susannah ve Jake, elbette a ğladı, diye dü şündü. Kendisi de 
ağlıyordu. Ted ve Dinky Earnshaw da öyle. Gözleri kur u olan sadece Silah şor'du 
ama onun da yüzü çok solgundu. Çok solgun. 
"A ğladı," dedi Sheemie (rüyasını anlatırken gözya şları yanaklarından a şağı 
süzülüyordu). "Ben de a ğladım çünkü bir zamanlar gün ı şı ğı gibi güzel oldu ğunu 
görebiliyordum. ' Đşkence şimdi bitecek olursa hâlâ iyile şebilirim... eski 
güzelli ğime kavu şamasam da gücüme ve...'" 
'"Kes'ime,"' dedi Jake ve kelimeyi daha önce hiç du ymamış olmasına ra ğmen 
kusursuzca telaffuz etti. 
"'••.fe'ime kavu şabilirim. Ama bir hafta... be ş gün... hatta üç gün s°nrası bile 
çok geç olabilir. Đşkence dursa bile ölürüm. Ve sen de ölür-Sun. çünkü sevgi 
dünyayı terk etti ğinde bütün kalpler durur. Onlara sevdigimi, çekti ğim acıyı ve 
hâlâ tükenmemi ş olan umudumu anlat. Çünkü tüm sahip oldu ğum, tek varlı ğım ve tek 
iste ğim bu.' Sonra çocuk arkasını dönüp gitti. Yaylı kap ılar yine aynı sesi 
çıkardı. Gacırrr." 
Jake'e baktı ve az önce uyanmı ş biri gibi gülümsedi. "Soruna cevap veremem, 
sai." Yumru ğunu alnına dokundurdu. "Burda beyin namına fazla bi r şey yok, sadece 
örümcek a ğları var. Cordelia Delgado öyle demi şti, galiba haklı." 
Jake cevap vermedi. Şaşkındı. Aynı parçalanmı ş çocuk onun rüyasına da girmi şti 
ama bir tavernada de ğillerdi; Çuf-Çuf Charlie'yi gördükleri Gage Park'ta ydılar. 
Önceki geceydi. Öyle olmalıydı. O ana dek hatırla-m amıştı, Sheemie kendi 
rüyasını anlatmasa muhtemelen hiçbir zaman hatırlam ayacaktı. Roland, Eddie ve 
Susannah da aynı rüyanın ba şka versiyonlarını mı görmü ştü? Evet. Bunu yüzlerinde 
görebiliyordu; Ted ve Dinky'nin etkilenmi ş ve şaşkın oldu ğunu görebildi ği gibi. 
Roland yüzünü buru şturarak aya ğa kalktı, kalçasını eliyle kısaca kavradı ve, 
"Te şekkürler derim, sai Sheemie," dedi. "Bize çok yardı mcı oldun." 
Sheemie tereddütlü bir ifadeyle gülümsedi. "Nasıl y aptım?" "Bo ş ver, sevgili 
dostum." Roland dikkatini Ted'e çevirdi. "Arkada şlarımla kısa bir süre için 
dı şarı çıkaca ğız. An-tet görü şmemiz gerek." 
"Elbette," dedi Ted. Zihnini temizlemek istercesine  ba şını iki yana 



salladı. 
"Huzurum için bana bir iyilik yapm ve fazla uzatmay ın," dedi Dinky. "Muhtemelen 
hâlâ tehlikede de ğiliz ama şansımızı zorlamak istemeyiz." 
"Sizi geri götürmesi için ona ihtiyacınız var mı?" diye sordu Eddie, Sheemie'yi 
göstererek. Cevabı beklenmeyen bir soruydu, ba şka nasıl döneceklerdi ki? 
" Şey, evet ama..." diye ba şladı Dinky. 
"O halde şansınızı fena halde zorluyor olacaksınız." Eddie bu nu söyledikten 
sonra Susannah ve Jake ile birlikte Roland'ın ardın dan ma ğaradan çıktı. Oy yeni 
arkada şı Chayven'li Haylis ile kaldı. Bununla ilgili bu se y Jake'i huzursuz 
etti. Kıskançlıktan ziyade korkuydu hissetti ği. Sanki ondan daha akıllı birinin 
-belki bir Manni- de ğerlendirebilece ği bir kötü ruhu görüyordu. Peki bilmek 
ister miydi? Muhtemelen hayır. 
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"Kendi rüyamı onunkini duyana dek hatırlamadım," de di Susannah. "Ve anlatmasaydı 
muhtemelen hiçbir zaman hatırlamayacaktım." "Evet,"  dedi Jake. 
"Ama şimdi net bir şekilde hatırlıyorum," diye devam etti Susannah. "Bi r metro 
istasyonundaydım ve çocuk merdivenlerden iniyordu.. ." 
"Ben de Henry ile oynadı ğımız Markey Caddesi'ndeki oyun parkın-daydım," dedi  
Eddie. "Rüyamda çocu ğun üzerinde bir ti şört, ti şörtün üzerindeyse bir yazı 
vardı. ORTA-DÜNYA'DA ASLA..." 
"...S ĐKĐLMAZSĐNĐZ," diye tamamladı Jake ve Eddie, ona hayretle bakt ı. Jake bu 
bakı şı fark etmedi bile; dü şünceleri ba şka yöne kaymı ştı. "Acaba Stephen King 
yazılarında rüyalara yer veriyor mu? Konuyu ilerlet mek için maya olarak." 
Bu, hiçbirinin cevaplayamayaca ğı bir soruydu. "Roland?" dedi Eddie. "Senin 
rüyanda nerdeydiniz?" "Yolcuların Dinlenme Yeri'nde  elbette, ba şka nerde olacak? 
Bir zamanlar Sheemie ile birlikte orda de ğil miydim?" Uzun zaman önce 
kaybetti ğim dostlarımla diye ekleyebilirdi ama yapmadı. "Eld red Jonas'ın en 
sevdi ği masada oturuyor, Beni Đzle oynuyordum." 
"Rüyadaki çocuk I şın'dı, de ğil mi?" diye usulca sordu Susannah. Roland ba şını 
sallarken Jake, Sheemie'nin onlara önce hangi i şi yapmaları gerekti ğini 
söyledi ğini anladı. Hem de hiçbir şüpheye yer bırak-raayacak şekilde söylemi şti. 
"Sorusu olan var mı?" diye sordu Roland. Yolda şları ba şlarını iki yana salladı. 
"Biz ka-tet'iz," dedi Roland ve aynı anda cevap ver diler. "Çoktan olu şmuş 
tekiz." 
Roland yüzlerine bakarak -bakmaktan öteydi, sanki y üzlerini zihnine kazıyordu- 
bekledikten sonra tekrar ma ğaraya yöneldi. "Sheemie," dedi 
"Evet, sai! Evet Roland, eskiden Will Dearborn olan !" "Bize anlattı ğın çocu ğu 
kurtaraca ğız. Kötü adamların onu incitmesine engel olaca ğız." 
Sheemie gülümsedi ama kafası karı şmış gibi görünüyordu. Rüyasın-daki çocu ğu 
artık hatırlamıyordu. "Güzel, sai, çok iyi!" 
Roland, Ted'e döndü. "Sizi geri götürdükten sonra S heemie'yi yatırın. Bu ilgi 
çekecek olursa bir şekilde rahatlamasını sa ğlayın." 
"Nezle oldu ğunu yazıp Çalı şma Odası'ndan uzak tutabiliriz," dedi Ted. "Gök 
Gürültüsü'nde so ğuk algınlı ğına çok sık rastlanır. Ama hiçbir şeyin garantisi 
olmadı ğını bilmelisiniz. Bizi tekrar içeri sokabilir ama s onra..." Parmaklarını 
şıklattı. 
Sheemie gülerek onu taklit etti ama iki elinin parm aklarını birden şıklatmı ştı. 
Kendisini hasta gibi hisseden Susannah ba şını di ğer tarafa çevirdi. 
"Biliyorum," dedi Roland ve ses tonunda fazla bir d eği şiklik olmamasına ra ğmen 
ka-tet'inm bütün üyeleri bu görü şmenin neredeyse bitiyor olmasına memnun oldu. 
Roland sabrının sonuna yakla şmıştı. "Kendini iyi hissediyor olsa bile sessiz 
kalmasını sa ğlayın. Bize bıraktı ğınız silahlar sayesinde aklımdakileri 
gerçekle ştirmek için ona ihtiyacımız olmayacak." 
" Đyi silahlar," diye onayladı Ted. "Ama altmı ş adamı, can-tofyi ve ta-heen'i yok 
etmek için yeterince iyiler mi?" 
"Çarpı şma ba şladı ğı sırada yanımızda olacak mısınız?" diye sordu Rola nd, Ted ve 
Dinky'ye. 
"Memnuniyetle," dedi Dinky pis pis sırıtarak. "Evet ," dedi Ted. "Ve benim bir 
başka silahım olabilir. Size bıraktı ğım makaraları dinlediniz mi?" 
"Evet," dedi Jake. 



"O zaman cüzdanımı çalan adama ne oldu ğunu biliyorsunuz." Ba şlarım salladılar. 
"Ya o genç kadın?" diye sordu Susannah. " Şu çetinceviz dedi ğin. Ya Tanya ve 
erkek arkada şı? Ya da kocası?" 
Ted ve Dinky birbirlerine şüphe dolu ifadelerle kısaca baktılar ve sonra aynı 
anda ba şlarını iki yana salladılar. 
"Daha önce belki," dedi Ted. "Ama artık olmaz. Artı k evli. Tek istedi ği e şiyle 
sarma ş dola ş oturmak." "Ve Kırmak," dedi Dinky. 
"Fakat anlamıyorlar mı..." Ama Susannah sözlerini b itiremedi. Giderek yok olmaya 
yüz tutan rüyasından arta kalanların etkisindeydi. Beni tırnaklarınla 
parçalıyorsun, demi şti rüyadaki çocuk Sheemie'ye. Bir zamanlar çok güze l olan 
çocuk. 
"Anlamak istemiyorlar," dedi Ted nazikçe. Eddie'nin  yüzündeki karanlık ifadeyi 
görünce ba şını iki yana salladı. "Ama bu yüzden onlardan nefre t etmenize izin 
vermeyece ğim. Bazılarını öldürmek zorunda kalabilirsiniz -kal abiliriz- ama 
onlardan nefret etmenize izin vermeyece ğim. Anlayı şsızlıklarının sebebi korku 
veya açgözlülük de ğil, umutsuzluk." 
"Bir sebebi de Kırma'nın ilahi olu şu," dedi Dinky. O da Eddie'ye bakıyordu. 
"Tabancalarınızı konu şturduktan sonraki yarım saatin oldu ğu gibi. Neden 
bahsetti ğimi anlarsınız belki." 
Eddie içini çekerek ellerini ceplerine soktu ve hiç bir şey söylemedi. Sheemie, 
Coyote makineli tüfeklerden birini alıp havada bir yay çizecek şekilde savurarak 
hepsini şaşırttı. Dolu olsaydı Kara Kule için çıkılan büyük yo lculuk oracıkta 
son bulacaktı. "Ben de sava şaca ğım!" diye ba ğırdı. "Bam-bam-bam-bam-bam!" 
Eddie ve Susannah e ğildi; Jake kendini içgüdüsel olarak Oy'un önüne att ı; Ted ve 
Dinky kendilerini yüzlerce kur şundan koruyabilecekmi ş g!bi ellerini yüzlerine 
doğru kaldırdı. Roland makineli tüfe ği Sheemie'nin elinden sakince aldı. 
"Yardım edece ğin zaman gelecek," dedi. "Ama bu ilk çarpı şma bitip sava ş 
kazanıldıktan sonra. Jake'in Hantal Billy'sini görü yor musun, Shee-rnie?" 
"Evet, Rod'un yanında." 
"Konu şabiliyor. Git bak bakalım seninle de konu şacak mı?" 
Sheemie hâlâ Oy'un ba şını ok şamakta olan Chucky/Haylis'in yanına gitti, tek dizi  
üzerine çöktü ve Hantal Billy'ye ismini söyletmeye çalı ştı. Oy daha ilk 
seferinde ismini net bir şekilde söyleyince Sheemie kahkahalara bo ğuldu ve 
Haylis de ona katıldı. Calla'dan bir çift çocuk gib iydiler. Deforme olanlar 
gibi. 
Dudakları bembeyaz bir çizgi halini almı ş olan Roland amansız bir ifadeyle Ted 
ve Dinky'ye döndü. 
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"Silahlar konu şmaya ba şladıktan sonra ortalıkta durmamalı." Silah şor bir 
anahtarı kilitte çeviriyormu ş gibi bir hareket yaptı. "Kaybedersek daha sonra 
başına geleceklerin bir önemi kalmayacak. Kazanırsak o na en az bir kez daha 
ihtiyacımız olacak. Belki iki kez." 
"Nereye gitmek için?" diye sordu Dinky. 
"Anahtar-Dünya Amerika'sına," dedi Eddie. "Batı Mai ne'de Lovell adında küçük bir 
kasabaya. 1999 Haziranı'nın tek yönlü zamanın elver di ği ölçüde erken bir 
gününe." 
"Beni Connecticut'a göndermek Sheemie'nin krizlerin i ba şlatmı ş görünüyor," dedi 
Ted alçak sesle. "Sizi Amerika tarafına göndermek o nu daha da kötüle ştirebilir, 
bunu biliyorsunuz, de ğil mi? Hatta öldürebilir." Ses tonu öylesine konu şuyormu ş 
gibiydi. Sadece soruyorum, beyler. 
"Biliyoruz," dedi Roland. "Ve zamanı geldi ğinde ona tehlikeyi açıkça anlatıp 
razı olup olmadı ğını sora..." 
"Of, ahbap, bu dedi ğini güne ş görmeyen bir tarafına sokabilirsin, dedi Dinky ve 
Eddie kendi halini hatırladı -Batı Denizi'nin kıyıs ındaki birkaç saatindeki o 
şaşkın, öfkeli ve uyu şturucu özlemi duyar halini- ve güçlü bir deja vu hi ssetti. 
"Ondan kendisini ate şe vermesini istesen soraca ğı tek soru ona bir kibrit verip 
veremeyece ğin olacaktır. Onun gözünde Đsa gibi bir varlıksın." 
Susannah, Roland'ın cevabını korku ve heves karı şımı bir duyguyla bekledi. Ama 
Roland hiç tepki vermedi. Tek yaptı ğı ba şparmaklarını tabancasının kemerine 
takarak Dinky'ye bakmak oldu. 



"Ölü bir adamın sizi Amerika tarafından buraya geri  getiremeyece ğini 
biliyorsunuzdur elbette," dedi Ted daha makul bir s es tonuyla. 
"O çitin üzerinden zamanı gelince ve gerekli oldu ğu takdirde atlayaca ğız," dedi 
Roland. "O zamana kadar a şmamız gereken ba şka çitler var." "Risk ne olursa olsun 
önce Devar-toi ile ba şlayaca ğımıza memnunum," dedi Susannah. "A şağıda olanlar 
çok i ğrenç." 
"Evet, hanımefendi," dedi Dinky hayali bir şapkayı çıkarıyormu ş gibi yaparak. 
"En uygun kelimeyi buldunuz." 
Mağaranın içindeki gerginlik azaldı. Sheemie arka tara fta Oy'a yerde 
yuvarlanmasını söylüyor, Oy da isteneni hevesle yer ine getiriyordu. Rod'un 
yüzünde şapşalca, mutlu bir gülümseme vardı. Susannah, Chay-ven 'li Haylis'in en 
son ne zaman gülümsedi ğini merak etti. Gülümsemesinde çocuksu bir çekicili k 
vardı. 
Ted'e Amerika tarafında hangi günün ya şanmakta oldu ğunu sormayı dü şündü ama 
sonra vazgeçti. Stephen King ölmü ş olsaydı bilirlerdi; Roland öyle demi şti ve 
haklı oldu ğuna şüphe yoktu. Yazar o an için iyiydi; hayal etmek içi n do ğduğu 
dünya kafasının içinde toz toplamaya devam ederken değerli hayal gücünü ve 
zamanını anlamsız bir proje üzerinde harcıyordu. Ro land, ona kızgınsa hiç 
şaşmamak gerekirdi. Susannah da yazara biraz öfkeliydi . 
"Planın nedir, Roland?" diye sordu Ted. 
" Đki varsayıma dayanıyor: onlara sürpriz yapıp panik yaratmak. Sona 
yakla ştıkları bu günlerde önlerine bir engel çıkaca ğını dü şündüklerini 
sanmıyorum; Pimli Prentiss'ten çitin dı şındaki en dü şük rütbeli insana dek 
hiçbiri i şleri ba şındayken rahatsız edileceklerini dü şünmüyordur, hele saldırıya 
uğramayı hiç. Varsayımlarım do ğru çıkarsa ba şarırız. Kaybedersek en azından 
I şınlar'ın kırılıp Kule'nin yıkıldı ğını görecek kadar ya şamayacağız." 
Roland, Algul'un kaba haritasını bulup ma ğaranın zeminine yaydı. 
Herkes haritanın ba şına toplandı. 
"Bu demiryolu yan yolları," dedi 10 numarayla i şaretlenmi ş yerleri göstererek. 
"Dürbünle bakılınca burdaki i şe yaramayan motorlar ve vagonlar güney çitine 
yirmi metre uzaklıkta duruyormu ş gibi görünüyor. 
Doğru mu?" 
"Evet," dedi Dinky ve en yakındaki çizginin ortasın ı i şaret etti. "Güney 
denebilir, tabi... bu da di ğerleri kadar iyi bir kelime sonuçta. Bu raylar 
üzerinde çite gerçekten epey yakın bir kapalı yük v agonu var. Aradaki mesafe 
sadece on metre kadar. Vagonun yan tarafında soo HA TTI yazıyor." 
Ted onaylarcasına ba şını sallıyordu. 
"Güzel siper," dedi Roland. "Mükemmel siper." Yerle şim alanının kuzey ucunun 
ötesindeki bölgeyi i şaret etti. "Ve burda çe şitli büyüklükte 
barakalar var." 
"Eskiden içlerinde erzaklar olurdu," dedi Ted. "Ama  artık ço ğu bo ş sanırım. Bir 
grup Rod orayı uyumak için kullanıyordu ama altı ve ya sekiz ay önce Pimli ve 
Sansar onları kovdu." 
"Dolu ya da bo ş, barakalar da iyi birer siper," dedi Roland. "Arka larındaki 
arazi düzgün mü, engebeli mi? Şu şeyin rahatça ilerlemesine uygun mu?" 
Başparmağıyla Suzie'nin Gezinti Bisikleti'ni i şaret etti. 
Ted ve Dinky birbirlerine baktılar. "Kesinlikle uyg un," dedi Ted sonra. 
Susannah, Eddie'nin daha Roland'ın fikirlerini ö ğrenmeden itiraz edece ğini 
düşündü. Etmedi. Güzel. Susannah daha şimdiden hangi silahlan kullanaca ğını 
planlıyordu. Hangi tabancaları alaca ğını. 
Roland gözlerini haritadan ayırmadan bir iki dakika  sessizce oturdu. Neredeyse 
haritayla ileti şim kurmu ş gibi görünüyordu. Ted, ona bir sigara ikram edince  
aldı. Sonra konu şmaya ba şladı. Đki kez, silahların durdu ğu kasalardan birinin 
yan tarafına tebe şirle bir şeyler çizdi. Haritaya biri kuzeyi, di ğeri güneyi -
kuzey ve güney olduklarını varsayıyorlardı- i şaret eden iki ok çizdi. Ted bir 
soru sordu, Dinky bir ba şka soru sordu. Shee-mie ve Haylis arkalarında Oy'la  bir 
çift çocuk gibi oynuyordu. Hantal Billy kahkahaları nı tüyler ürperten bir 
başarıyla taklit ediyordu. 
Roland sözlerini bitirince Ted Brautigan, "Çok fazl a kan dökmeyi planlıyorsun," 
dedi. 
"Öyle. Dökebilece ğim kadar çok." 



"Hanım için riskli," dedi Dinky önce Susannah'ya, s onra kocasına bakarak. 
Susannah hiçbir şey söylemedi. Eddie de öyle. Riski biliyordu. Rolan d'ın Suze'u 
neden kuzeyde istedi ğini de biliyordu. Gezinti Bisikleti ona hareket imk ânı 
verecekti ve buna ihtiyaçları vardı. Riske gelince,  altmı ş ki şiye kar şı altı 
ki şi olacaklardı. Hatta belki daha fazla. Elbette risk  olacak, kan dökülecekti. 
Kan ve ate ş olacaktı. 
"Birkaç ba şka silah da kullanabilirim," dedi Susannah. Gözleri nde Detta Walker'a 
özgü o pırıltı vardı. "Oyuncak bir uçak gibi uzakta n kumandalı bir şey, 
bilmiyorum. Ama hareket edece ğim, orası kesin. Kızgın ovadaki ya ğ gibi süratle 
ilerleyece ğim." 
"Bu i şe yarayabilir mi?" diye sordu Dinky açık açık. 
Roland'ın dudakları ne şesiz bir sırıtı şla gerildi. "Yarayacak." 
"Nasıl emin olabiliyorsun?" diye sordu Ted. 
Roland'ın John Cullum'ı aramadan önce muhakeme yürü tmesini hatırlayan Eddie bu 
soruya cevap verebilirdi ama cevapları -e ğer isterse-ka-teflennin dinh'i 
verirdi, bu yüzden sözü Roland'a bıraktı. 
"Çünkü yaramak zorunda," dedi Roland. "Ba şka yol göremiyorum." 
  
ON BĐRĐNCĐ BÖLÜM ALGUL SIENTOTA SALDIRI 
 
1 
Bir gün sonrası ve vardiya de ği şimini duyuracak borunun çalmasının kısa bir süre 
öncesiydi. Müzik yayını yakında ba şlayacak, yapay güne ş ı şıldayacak ve gece 
vardiyasındaki Kırıcılar Çalı şma Odası'ndan çıkarken gündüz vardiyasındakiler 
içeri girip yerlerini alacaktı. Her şey olması gerekti ği gibiydi ama Pimli 
Prentiss önceki gece bir saatten az uyumu ş ve uyudu ğu kısa süre içinde de 
karma şık ve tatsız rüyalar görmü ştü. Sonunda saat dört civarı (yata ğının 
başucundaki saat dört oldu ğunu iddia ediyordu ama saatin gerçekte kaç oldu ğunu 
kim bilirdi, ayrıca sona bu kadar yakla şılmı şken ne önemi vardı) yataktan kalkıp 
ofisindeki koltu ğuna oturmu ş ve uçlarında kıskaçlar olan altı kolunu gökyüzüne 
kaldırıp sallayarak anlamsızca tek ba şına devriye gezen robot dı şında o saatte 
tama-men terk edilmi ş olan, karanlıklar içindeki çar şıya bakmı ştı. Hâlâ 
çalı şmakta olan robotlar günden güne dengesizle şiyordu, ama pillerini çıkar-mak 
tehlikeli olabilirdi, çünkü bazılarında oynatıldıkl arında patlayan bu-bl 
tuzakları vardı. Antikalıklarına katlanmak ve kendi  kendine yakında her şeyin 
son bulaca ğını hatırlatmaktan ba şka yapacak şeyi yoktu, Đsa'ya ve Yüce Tann'ya 
şükürler olsun. Eskiden Paul Prentiss olan ki şi bir ara diz hizasındaki 
çekmeceyi açmı ş ve içinden .40 Peacemaker Colt'unu çıkararak kuca ğına koymu ştu. 
Önceki Efendi Humma'nın tecavüzcü Ca-meron'ı öldürd üğü tabancaydı. Pimli kendi 
döneminde kimseyi idam etmek durumunda kalmamı ştı ve buna çok memnundu, ama 
tabancayı kuca ğında tutmak, a ğırlı ğını hissetmek içini rahatlatıyordu. Gecenin o 
saatinde, üstelik her şey yolunda giderken neden rahatlama ihtiyacı duydu ğu ise 
bir muammaydı. Tek bildi ği Finli ve şef teknisyen Jenkins'in bodrum katında, 
faydalı aletlerin durdu ğu uzunca bir odanın biti şi ğindeki küçük odada de ğil de 
bir okyanusun tabanındaymı ş gibi Derin Telemetri adını verdikleri radarda 
anormal biplemeler tespit etti ğiydi. Pimli yakla şan kıyameti hissetti ğini 
biliyordu, bunu inkâr edemezdi. Kendi kendine sadec e büyükbabasının söyledi ği 
atasözünün etkisinde oldu ğunu, eve çok yakla ştı ğı için yumurtaları dü şürmekten 
korktu ğunu söylemi şti. 
Sonra banyoya girmi ş, klozetin kapa ğını indirmi ş ve dua etmi şti. Hâlâ da 
oradaydı ama atmosferde bir de ği şiklik vardı. Ayak sesi duymamı ştı, ama ofisinde 
biri oldu ğunu biliyordu. Mantık, kim oldu ğunun belli oldu ğunu söylüyordu. 
Gözlerini açmadan, elleri klozetin kapa ğı üzerinde kavu şmuş halde içeri 
seslendi: "Finli? Finli o'Tego? Sen misin?" "Evet E fendi, benim." 
Boru çalmadan o burada ne arıyordu? Sansar Finli'ni n uykuya dü şkünlü ğünü herkes, 
Kırıcılar bile bilirdi. Ama bu sorunsuz günler için  geçerliydi. Pimli o sırada 
dua ediyordu; gerçi içinden bir ses artık yalnız ol madığına dair uyarana dek 
oldu ğu yerde içi geçmi şti. Konu ğunun oldu ğunu ö ğrenince duasını bitirdi -Tanrım 
sen bizi koru, amin!- ve yüzünü buru şturarak yerinden do ğruldu. Kahrolası sırtı, 
önünde ta şımak zorunda oldu ğu göbe ği hiç mi hiç umursamıyordu. 



Finli pencerenin yanında durmu ş, Peacemaker'a lo ş ı şıkta bakıyor, kabzasındaki 
plakalar üzerindeki ince i şçili ği hayranlıkla inceliyordu. 
"Bu Cameron'ın hayatına son veren tabanca, de ğil mi?" diye sordu Finli- 
"Tecavüzcü Cameron'ın." 
Pimli ba şını salladı. "Dikkat et, evlat. Dolu." "Altılık mı? " 
"Sekiz! Kör müsün? Silindirin büyüklü ğüne bak, Tanrı a şkına." Finli buna gerek 
görmedi. Tabancayı Pimli'ye uzattı. "Teti ği çekmeyi 
biliyorum, evet biliyorum ve tabancalar konusunda b aşka bir şey bilmem 
gerekmiyor." 
"Doluysa evet. Neden bu saatte buraya gelip sabah d ualarını eden bir adamı 
rahatsız ediyorsun?" 
Finli, ona baktı. "Ben sana neden sabahlı ğın ve terliklerinle tek gözün açık 
halde de ğil de giyinip taranmı ş olarak dua ediyor oldu ğunu sorarsam ne 
diyeceksin?" 
"Huzursuzum. Hepsi bu. Sanırım sen de öyle." Finli gülümsedi. "Huzursuz! Đçinde 
tuhaf bir his olması gibi." "Evet, bir bakıma öyle. " 
Finli'nin gülümsemesi geni şledi ama Pimli'ye gerçekmi ş gibi görünmüyordu. 
"Hoşuma gitti! Çok ho şuma gitti! Huzursuzmak! Huzursuzuyorum!" "Hayır," d edi 
Pimli. "'Huzursuzum' diye kullanılır." 
Finli'nin gülümsemesi soldu. "Ben de huzursuzum. Đçimde tuhaf bir his var." 
"Derin Telemetri yine mi öttü?" 
Finli omuz silktikten sonra ba şını salladı. Derin Telemetri'yle ilgili en büyük 
sorun, neyi tespit etti ğini hiçbirinin bilmemesiydi. Telepati, te-Ieportasy on 
(Tanrı esirgesin) hatta gerçeklik kuma şının derinliklerindeki titre şimler... 
Ayı'nın I şını'nın kırılmasının artçı etkileri olabilirdi. Ne oldu ğunu bilmek 
imkânsızdı. Ama daha önce karanlık ve sessiz olan a letin sesi son dört ayda 
giderek daha çok çıkmaya ba şlamı ştı. 
"Jenkins ne diyor?" diye sordu Pimli. Peacemaker'ı omuz askısına neredeyse 
düşünmeden yerle ştirdi ve böylece sizi duymak istemeyece ği-n,z, beni ise 
anlatmak istemeyece ğim şeye bir adım daha yakla ştırdı. 
"Jenkins dili olacak o uçan halı ne ta şıyorsa onu söylüyor," dedi o'Tego 
omuzlarını kabaca silkerek. "Derin Telemetri'nin dü ğmelerinin ve ekranlarının 
üzerindeki sembollerin ne anlama geldi ğini bilmeyen birinin fikrini niye 
soruyorsun?" 
"Sakin ol," dedi Pimli elini güvenlik şefinin omzuna koyarak. Fin-li'nin 
Turnbull & Asser gömle ğinin altındaki bedenin hafifçe sarsıldı ğım hissedince 
şaşırdı ve hafifçe tela şlandı. Finli titriyor gibiydi. "Sakin ol, dostum! 
Öylesine sordum." 
"Uyuyamıyorum, okuyamıyorum, düzemiyorum bile," ded i Finli. "Gan a şkına, üçünü 
de denedim! Benimle birlikte Damli Evi'ne yürü ve l anet olası verilere bir göz 
at olur mu? Belki sen bir anlam çıkarırsın." 
"Ben teknisyen de ğil, buranın sorumlusuyum," dedi Pimli yumu şak sesle ama kapıya 
yönelmi şti bile. "Ama nasılsa yapılacak daha iyi bir i şim yok ve..." 
"Belki sadece sonun yakla şıyor olmasıdır," dedi Finli kapının e şi ğinde 
duraksayarak. "Böyle bir şey için sadece denebilirse, tabi!" 
"Belki odur," dedi Pimli ılımlı bir tonda. "Ve saba h havası alıp bir yürüyü ş 
yapmanın bize hiçbir zararı... Hey! Hey, sen! Ordak i! Rod! Seninle konu şurken 
bana bak!" 
Kot kuma şından tulum giymi ş (kalça kısmı a şınmı ş, rengi neredeyse tamamen beyaza 
dönmüştü) sıska Rod söyleneni yaptı. Yanakları hafifçe to mbul ve çillerle 
kaplıydı. Mavi gözlerinin tonu, o an tela şla bakıyor olmasına ra ğmen çarpıcıydı. 
Bir tarafı neredeyse tamamen erimi ş olan ve ona tek burun deli ği varmı ş görünümü 
veren burnu hariç oldukça iyi görünüyor sayılırdı. Bir sepet ta şıyordu. Pimli bu 
zavallıyı daha önce evin civarında görmü ş gibiydi ama emin olamıyordu. Bütün 
Rodlar, ona aynı gibi geliyordu. 
Önemi yoktu. Kimlik te şhisi Finli'nin i şiydi ve kontrolü hemen eline almı ş, 
belinden bir lastik eldiven çıkararak bir yandan ta kıp bir yandan da Rod'a do ğru 
yürümeye ba şlamı ştı. Rod sepeti daha da sıkı kavrayarak duvara do ğru geriledi ve 
korkudan olacak gürültüyle osurdu. Pimli gülümsemem ek için yana ğının içini 
sertçe ısırmak zorunda kaldı. 



"Hayır, hayır, hayır!" diye ba ğırdı güvenlik şefi ve eldivenli eliyle Rod'un 
suratına bir tokat indirdi. (Roderick'in Evlatları' yla tensel temas iyi de ğildi, 
çok fazla hastalık ta şıyorlardı.) Rod'un a ğzından salya, burun deli ğinden kan 
fı şkırdı. "Benimle konu şurken ki... kutunu kullanma, sai Haylis! Sura tında ki 
delik ondan daha iyi sayılmaz ama hiç olmazsa bana saygıyla kar şılık verebilir. 
Verse iyi olur!" 
"Selam olsun, Finli o'Tego!" diye mırıldandı Haylis  ve selam vermek için 
yumru ğunu alnına öyle sert indirdi ki kafası arkasındaki duvara çarptı -dank! Bu 
barda ğı ta şıran son damla oldu ve Pimli kendini tutamayarak gü ldü. Ha ha ha! 
Finli Damli Evi'ne do ğru yürürlerken onu bu yüzden kı-nayamayacaktı zira kendisi 
de gülümsüyordu. Ama Pimli sivri di şleri oldu ğu gibi ortaya seren bu 
gülümsemenin Haylis adındaki Rod'un içini rahatlata cağını pek sanmıyordu. "Selam 
olsun bekçi Finli, uzun günler ve ho ş geceler dilerim, sai!" 
"Bu daha iyi," dedi Finli. "Fazla de ğil, ama daha iyi. Boru ve Güne ş'ten önce 
burda ne halt ediyorsun? O sepetin içinde ne var?" 
Haylis sepeti tela şla gö ğsüne bastırdı. Finli'nin gülümsemesi hemen kayboldu . 
"Derhal sepetin kapa ğını kaldırıp bana içinde ne oldu ğunu göster-mezsen 
di şlerini yerden toplayacaksın." Kelimeler alçak bir h ırıltı halinde çıkmı ştı. 
Pimli bir an için Rod'un söyleneni yine de yapmayac ağını dü şündü ve içinde hafif 
bir alarm hissi belirdi. Sonra yaratık sepetin kapa ğını yava şça kaldırdı. 
Sepetin iki yanında tutamakları vardı. Rod sepeti g önülsüzce ileri uzatarak 
tuttu. Aynı anda hasta görünü şlü, çapaklı gözlerini kapatarak bir darbe 
bekliyormu şçasına ba şını di ğer tarafa çevirdi. 
Finli sepetin içine baktı. Uzunca bir süre hiçbir şey söylemedi, sonra 
kahkahalarla gülerek Pimli'den gidip sepetin içine bakmasını istedi. Efendi neye 
bakıyor oldu ğunu görür görmez anladı, ama ne anlama geldi ğini çözmek bir 
dakikasını aldı. Aklına sıktı ğı sivilceden çıkan kanlı irini ordövr taba ğını 
konu ğuna do ğru tutan bir ev sahibi gibi ikram edi şi gelmi şti. Rod'un sepetinin 
içinde bir yı ğın kullanılmı ş kâ ğıt mendil vardı. Kleenex. 
"Bu sabah çöpleri alman için seni Tammy Kelly mi ça ğırdı?" diye sordu Pimli. 
Rod korkuyla ba şını salladı. 
"Çöpler içinden ho şuna giden ne varsa alabilece ğini söyledi mi?" Rod'un yalan 
söyleyece ğini sandı. Söylerse ona bir dürüstlük dersi olması için Finli'ye 
yaratı ğı dövmesini emredecekti. Ama Rod -Haylis- ba şını üzgünce iki yana 
salladı. "Pekâlâ," dedi Pimli rahatlayarak. Dayak, ulumalar ve gözya şları için 
fazla erkendi. Kahvaltıdan önce i ştahı kapatırdı. "Ödülünü alıp gidebilirsin. 
Ama bir dahaki sefere izin iste yoksa canın fena ha lde yanar. Anla şıldı mı?" Rod 
başını hızla salladı. 
"Git o halde! Evimden ve gözümün önünden def ol!" B irer şeker gibi yiyece ği 
sümüklü mendillerle dolu sepeti sıkıca tutarak uzak la şmasını izlediler. Đkisi de 
zavallı yaratık gözden kaybolana dek ciddiyetini ko rumak için ola ğanüstü bir 
çaba sarf etmek zorunda kalmı ştı. Rod görü ş alanlarından çıkar çıkmaz 
kahkahalara bo ğuldular. Finli o'Tego katılırcasına gülerek duvara doğru 
geriledi. Öyle şiddetli çarpmı ştı ki asılı resimlerden biri yere dü ştü. Finli 
histerik bir şekilde ulurcasma gülmeye devam ederek yere kaydı. P imli yüzünü 
ellerine gömdü ve koca karnı a ğrıyana dek güldü. Kahkahalar güne ba şlarken 
içlerini saran kara bulutları da ğıtmı ş, gerginliklerini yok etmi şti. 
"Çok tehlikeli biriymi ş!" dedi Finli tekrar konu şabildi ğinde. Tüylü eliyle 
gözlerindeki ya şları siliyordu. 
"Sümük Sabotajcısı!" dedi suratı kıpkırmızı olan Pi mli. Göz göze gelince yine 
kahkahalara bo ğuldular ve üçüncü katta uyuyan kâhyayı uyandırana d ek güldüler. 
Tammy Kelly a şağıdaki fca-mai'lefl dinleyip onaylamaz bir tavırla l oşlu ğa 
bakarak dar yata ğında yatıyordu-Derileri nasıl olursa olsun ona göre  erkeklerin 
hepsi aynıydı. 
Đnsan Efendi ve taheen güvenlik şefi kol kola Damli Evi'ne do ğru yürüdü. Bu 
arada Roderick'in Evladı ba şını önüne e ğmiş, yüre ği a ğzında, jfljzey kapısına 
doğru tela şla uzakla şıyordu. Ucuz kurtulmu ştu! Evet! Sansar-kafa ona, "Haylis, 
içeriye bir şey bıraktın mı?" diye sorsaydı elinden geldi ğince yalan söylemeye 
çalı şacaktı ama onun gibiler Finli o'Tego gibilere yalan  söylemekte hiç iyi 
sayılmazdı! Foyası mutlaka ortaya çıkardı. Ama Gan' a şükürler olsun, 
anlamamı şlardı. Silah şor'un ona verdi ği o top gibi §ey şjmdi arkadaki yatak 



odasında kendi kendine hafifçe vızıldıyordu. Söylen di ği gibi onu çöp sepetinin 
içine koymu ş ve yine söylendi ği gibi üzerini kâ ğıt mendillerle örtmü ştü. Atılmı ş 
mendilleri alabilece ğini kimse söylememi şti, ama a ğız sulandıran kokularına 
kar şı koyamamı ştı. Hem sonuçta iyi de olmu ştu, de ğil mi? Evet! Ona 
cevaplayamayaca ğı bir sürü soru sormak yerine gülmü ş ve gitmesine izin 
vermi şlerdi. Ke şke da ğa tırmanıp Hantal Billy ile tekrar oynayabilseydi a ma Ted 
adındaki beyaz saçlı insan ona i şini bitirdikten sonra çok çok uza ğa gitmesini 
söylemi şti. Ve silah sesleri duyacak olursa Haylis'in sesle r kesilene kadar bir 
yere saklanması gerekiyordu. Saklanacaktı, elbette saklanacaktı. Gilead'lı 
Roland'ın ondan istedi ğini yapmamı ş mıydı? Vızıldayan toplardan ilki şimdi 
yatakhanelerden birinde, Feveral'da; iki tanesi Kır ıcılar'ın çalı ştı ğı ve görev 
başında olmayan muhafızların uyudu ğu Damli Evi'nde; sonuncusu ise Efendi'nin 
Evi'ndeydi... neredeyse yakalandı ğı yer! Haylis vızıldayan topların ne yaptı ğını 
bilmiyor, bilmek de istemiyordu. Bulabilirse kız ar kada şı Garma ile birlikte 
oradan uzakla şacaktı. Silahlar patlarsa derin bir deli ğe saklanırlar ve 
mendillerini onunla payla şırdı. Bazılarının üzerinde sadece tıra ş sabunu vardı 
ama di ğerlerinin üzeri sümük ve burun pisli ğiyle doluydu. Ba ştan çıkarıcı 
kokularını o an bile alabiliyordu. En iri ve kanlı olanı Garma'ya verecekti. 
Belki onun sayesinde a şna fi şne yapmalarına razı olurdu. Garma ile a şna fi şne 
yapma dü şüncesiyle gülümseyen Haylis daha hızlı yürümeye ba şladı. 
 
2 
Yerle şim bölgesinin kuzeyindeki barakalardan birinin geri sinde Su-zie'nin 
Gezinti Bisikleti'nin üzerine oturmu ş olan Susannah, Haylis'in gj. di şini 
izledi. Şekilsiz, zavallı sai'mn bir şeye gülümsemekte oldu ğunu gö-rünce her 
şeyin yolunda gitmi ş olabilece ğini dü şündü. Bu iyi bir haberdi. Haylis görü ş 
alanından çıkınca dikkatini yine Algul Siento'nun k endi tarafındaki ucuna 
yöneltti. 
Her iki ta ş kuleyi de görebiliyordu (tepenin yamacı altını giz ledi ği için sol 
taraftaki kulenin sadece üst yarısını görebiliyordu ). Bir tür sarma şıkla 
sarılıydılar. Etraftaki arazinin çıplaklı ğını gören Susannah yabani de ğil, özel 
yeti ştirilmi ş olduklarını dü şündü. Batı kulesinde bir adam, rahat bir sandalyede  
oturuyordu. Do ğudaki kulenin parmaklıklarında kunduz kafalı bir ta heen ve bir 
sı ğ adam vardı (e ğer insansa çok çirkin bir orospu çocu ğu olması gerekti ğini 
düşündü Susannah). Bir sohbete dalmı ş görünüyordu. Vardiyalarını bitirip 
kahvaltıya gitmek için borunun çalmasını bekliyorla rdı besbelli. Đki gözetleme 
kulesinin arasında üç sıra halinde çitler uzanıyord u. Çitlerin aralarında 
devriye gezen muhafızların elektri ğe kapılma tehlikesine maruz kalmamasını 
garantileyecek kadar mesafe vardı. Ama Susannah'nın  görebildi ği kadarıyla o 
sabah çitler arasında devriye gezen kimse yoktu. Çi tlerin içindeki tek tük ahali 
de tela şsızca yürüyordu, hiçbiri bir yere yeti şmeye çalı şıyormu ş gibi de ğildi. 
Önündeki uyu şuk manzara yüzyılın en ba şarılı aldatmacası de ğilse Roland 
haklıydı. Kesilmeden önce mezbahanın dı şında son ö ğününü yiyen şi şman domuzlar 
gibi korunmasızdılar; gc\-ge\-commala, pirzolalar k onsun tavaya. Silah şorlar 
uzaktan kumandalı silahlar bulamamı ştı, ama daha teknolojik görünen üç tüfe ğin 
üzerinde FAS ĐLA yazılı dü ğmeler bulundu ğunu ke şfetmi şlerdi. Eddie bunların lazer 
silahları oldu ğunu söylemi ş. ama kelimeyi ilk kez duyan Susannah hiçbir anlam 
verememi şti. Jake bu tanesini Devar-toi'den görünmeyecek bir  yere götürüp 
denemelerini önermi ş ama Roland bu teklifi derhal reddetmi şti. Bunlar, saldırı 
planının üzerinden belki yüz kez geçtikleri önceki akşam oluyordu. 
"Haklı, evlat," demi şti Eddie. "A şağıdaki palyaçolar hiçbir şey görmeyip 
duymasalar bile silahları ate şledi ğimizi anlayabilir. Telemetrileri-njn ne tür 
titre şimleri tespit etti ğini bilemeyiz." 
Susannah karanlı ğın onu gizlemesini fırsat bilerek üç lazeri yerle ştirmi şti. 
Zamanı gelince FAS ĐLA dü ğmelerini ayarlayacaktı. Silahlar çalı şıp yaratmaya 
çalı ştıkları etkiye katkıda bulunabilir ya da çalı şmayabilirdi. Zamanı 
geldi ğinde şansını deneyecekti. Zaten yapabilece ği ba şka bir şey de yoktu. 
Susannah kalbi şiddetle çarparak müzi ğin ba şlamasını bekledi. Borunun ötmesini. 
Ve Rod'un bıraktı ğı sneetch'ler Roland'ın umdu ğu gibi çalı şırsa alevleri. 
"En ideali muhafızların vardiyalarının de ği şti ği be ş on dakika içinde 
kızgınla şmaları olur," demi şti Roland. "Herkes oraya buraya gider, birbirine el  



sallar ve ayaküstü dedikodu yaparken. Bunun olmasın ı bekleyemeyiz tabi ama en 
azından umut edebiliriz." 
Evet, o kadarını yapabilirlerdi... bir ellerini dil ek di ğerini bok için 
açmı şlardı; bakalım önce hangisi dolacaktı. Ne olursa ol sun, ilk kur şunu 
ate şleme zamanına Susannah karar verecekti. Ondan sonra  ortalık karı şacaktı. 
Lütfen Tanrı'm, do ğru anı seçmeme yardım et. 
Coyote makineli tüfe ğin namlusunu omzuna do ğru kaldırmı ş halde bekledi. Müzik 
başlayınca (galiba "At's Amore"un kaydedilmi ş bir versiyonuydu) SGB'nin üzerinde 
yalpaladı ve yanlı şlıkla teti ği çeker gibi oldu. Emniyet kapalı olmasaydı 
barakanın çatısına mermileri bo şaltacak ve bir Çuval inciri berbat edecekti. Ama 
Roland, onu iyi e ğitmi şti, tetik parma ğının altında hiç oynamadı. Yine de kalp 
atı şlarının hızı iki katına çıktı -belki üç- ve hava se rin olmasına ra ğmen 
şakaklarından a şağı ter süzül-du ğünü hissetti. 
Müzik ba şlamı ştı ve bu iyiydi. Ama tek ba şına yeterli de ğildi. Susannah boruyu 
beklemeye koyuldu. 
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"Dino Martino," dedi Eddie neredeyse duyulamayacak kadar alçak sesle. 
"Hmm?" dedi Jake anlamayarak. 
Üçü, üzerinde soo HATT Đ yazan kapalı yük vagonunun gerisindeydi. Eski 
makinelerin ve vagonların atıldı ğı mezarlıkta oraya kadar ilerlemi şlerdi. Yük 
vagonunun her iki taraftaki kapısı da açıktı; bo şluktan çitleri, güney gözetleme 
kulelerini ve tek caddeli Pleasantville köyünü göre biliyorlardı. Daha önce 
çar şıda olan ve tek caddede kapalı dükkânların önünden matematik denklemlerine 
benzer şeyleri ba ğıra ba ğıra söyleyerek bir a şağı bir yukarı yürüyen altı kollu 
robot oradaydı. 
"Dino Martino," diye tekrarladı Eddie. Oy, Jake'in ayaklarının dibinde oturuyor, 
altm halkalı parlak gözleriyle onlara bakıyordu. Ed die e ğilip hayvanın ba şını 
kısaca ok şadı. "Bu şarkının orijinalini Dean Martin söylemi şti." 
"Öyle mi?" diye sordu Jake ku şkuyla. 
"Elbette. Ama biz 'Ay dudaklarına koca bir bok parç ası gibi yapı ştı ğında' diye 
söylerdik..." 
"Susun lütfen, size uyarsa," diye mırıldandı Roland . 
"Daha duman kokusu almıyorsunuz, de ğil mi?" diye sordu Eddie. 
Jake de Roland da ba şını iki yana salladı. Roland sandal a ğacından kabzası olan 
büyük tabancasını ku şanmıştı. Jake'te bir AR-15 vardı ama Oriza torbası yine 
omzuna asılıydı ve sebebi şans getirmesi de ğildi. Her şey yolunda giderse 
yakında Roland ile onları kullanacaklardı. 
 
4 
Evinde "yardımcılar" çalı ştıran pek çok ki şi gibi Pimli Prentiss de yanında 
çalı şanların hedefleri, tutkuları ve duygulan olan yarat ıklar oldu ğundan 
bihaberdi. Ö ğleden sonraları bir bardak viskisi, saat altı buçuk ta pirzolası (az 
pi şmiş) önüne getirildi ği sürece onun için sorun yoktu. Tammy (kâhyası) ve 
Tassa'nın (u şak) birbirinden nefret ediyor oldu ğunu duysa muhakkak çok 
şaşırırdı. Ne de olsa onun yanında birbirlerine kusurs uz (belki biraz da so ğuk) 
bir saygıyla davranırlardı. 
Ama o sabah "At's Amore" (Billion Bland Strings yor umu) Algul Si-ento'nun gizli 
hoparlörlerinden yayılmaya ba şladı ğında Pimli etrafta de ğildi. Efendi o sırada 
Jakli adındaki kuzgun kafalı taheen ve güvenlik şefi ile çar şıda yürüyordu. 
Derin Telemetri'den bahsediyorlardı ve son kez çıkı p gitti ği ev Pimli'nin 
aklının ucundan bile geçmiyordu. Tammy Kelly'nin (g eceli ği içinde) Sonesh'li 
Tassa'yla (hâlâ ipek pijamaları içinde) kilerdeki e rzaklar üzerine bir sava şa 
tutu şmak üzere oldu ğunu bilmedi ği muhakkaktı. 
" Şuraya bak!" diye ba ğırdı Tammy. Lo ş mutfakta ayakta duruyorlardı. Çok geni ş 
bir mutfaktı ve elektrikli lambalardan sadece üçü y anıyordu. Stokta çok az ampul 
vardı ve onlar da Çalı şma Odası'nda lazım olabilece ği dü şüncesiyle saklanıyordu. 
"Neye bakayım?" Somurtkan. Huysuz. Yoksa o büktü ğü duda ğın üzerinde ruj 
kalıntıları mı vardı? Galiba öyleydi. 
"Raflardaki bo şlukları görmüyor musun?" diye sordu Tammy öfkeyle. "Baksana! 
Haşlanmı ş fasulye kalmamı ş..." 



"Haşlanmı ş fasulyeler onun umurunda bile de ğil, bunu sen de biliyorsun..." 
"Tonbalı ğı da yok, onu da mı yemiyor yani? Tonbalı ğını kulaklarından ta şana 
kadar yer ve sen de bunu biliyorsun!" 
"Biraz durup..." 
"Çorba da kalmamı ş..." 
"Saçmalama!" diye ba ğırdı Tassa. "Surda var ve surda, orda..." 
"Ama en sevdi ği Campbell's yok," diye üste çıktı Tammy heyecanı a rtıp ona 
yakla şarak. Daha önce hiç yumruk yumru ğa kavga etmemi şlerdi ama Tassa o gün bir 
ilkin gerçekle şebilece ğini dü şünüyordu. Ve onun ■Çin hava ho ştu! Şi şko kalta ğın 
gözüne bir yumruk indirmek fazlasıyla çekici bir fi kirdi. "Hiç Campbell's 
görebiliyor musun, nerde büyüdüysen oralı Tassa?" 
"Bir kutu konserveyi getirmekten aciz misin?" diye sordu Tassa bir adım öne 
çıkarak; şimdi neredeyse burun buruna idiler ve kadın çok iri  u şaksa narin 
yapılı olmasına ra ğmen genç adam hiçbir korku belirtisi göstermiyordu.  Tammy 
gözlerini kırpı ştırdı ve Tassa'nın mutfa ğa geli şinden sonra ilk kez -tek 
istedi ği bir fincan kahveydi, te şekkürler derim- yüzünde öfkeden ba şka bir ifade 
belirdi. Huzursuzluk, hatta korku olabilirdi. "Koll arın bir kutu konserveyi 
ta şıyamayacak kadar güçsüz mü, nerde büyüdüysen oralı Tammy?" 
Kadın bu sözlerden rahatsız olarak dikle şti. Gıdısı (sürdü ğü gece kremi yüzünden 
hafifçe parlıyordu) sinirle titredi. "Kilerden malz eme getirmek u şağın 
görevidir! Ve sen de bunu çok iyi biliyorsun!" 
"Bu yardım etmeni yasaklayan bir kanun de ğil. Bildi ğin gibi dün çimleri biçmekle 
meşguldüm. Sen ise elinde bir bardak buzlu çayla en se vdi ğin koltukta keyif 
çatıyordun." 
Tammy korkusunu unutarak parladı. "Benim de herkes kadar dinlenmeye hakkım var! 
Yerleri daha yeni silmi ştim..." 
"Bana yerleri silen Dobbie'ymi ş gibi gelmi şti oysa," dedi Tassa. Dob-bie, "ev 
cini" olarak bilinen, evlerde kullanılan bir tür ro bottu. Eskiydi ama hâlâ i ş 
görüyordu. 
Tammy'nin öfkesi daha da arttı. "Sen ev i şleri hakkında ne bilirsin karı kılıklı 
şorolo herif?" 
Tassa'nın normalde solgun olan yanaklarına kan hücu m etti. Ellerini yumruk 
yaptı ğının farkındaydı, özenle düzeltti ği tırnakları etine batıyordu. Bu şekilde 
ağız dala şına girmek ona çok saçma geliyordu; sona yakla şmışlardı ve sonsuzluk 
uçurumunun kenarında duran iki aptaldan ibaretlerdi  ama o an bunların hiçbiri 
umurunda de ğildi. Ya şlı sürtük yıllardır onunla u ğra şırdı ve şimdi asıl sebebi 
ortaya çıkmı ştı. Çıplak gerçek açık seçik önünde duruyordu i şte. 
"Seni rahatsız eden bu mu, sai?" diye sordu bal gib i tatlı bir sesle. "Deli ğe 
sokmak yerine sopayı öpmem mi sorun?" 
Tammy Kelly'nin yanakları artık pembeden bordoya dö nüşmüştü. O kadar ileri 
gitmeyi hesaplamamı ştı ama artık gitti ğine -gittiklerine göre, çünkü bir kavga 
çıktıysa bunda ikisinin de payı vardı- geri adım at mayacaktı. Atarsam ne olayım, 
diye dü şündü. 
"Efendi'nin Đncil'inde e şcinselli ğin günah oldu ğu yazıyor," dedi çenesini 
kaldırarak. "Kendim okudum, evet okudum. Üçüncü böl üm, mısra..." 
"Peki Đncil'de oburluk için ne yazıyor?" diye sordu Tassa.  "Memeleri kovalar, 
kıçı da mutfak masası kadar büyük kadınlar için ne. .." 
"Kıçımın ba şımın büyüklü ğü seni ilgilendirmez, seni küçük şorolo!" 
"En azından ben bir erke ği elde edebiliyorum," dedi Tassa tatlı bir sesle. " Ve 
yata ğımda turtamı parmaklamadan önce..." 
"Bu ne cüret!" diye tiz sesle ba ğırdı Tammy. "Ben kapamadan o le ş çeneni kapat!" 
"...apı ş aramdaki örümcek a ğlarını temizlemek için..." "E ğer susmazsan di şlerini 
dökece ğim!" 
"...elimde bir toz beziyle yatmıyorum." Sonra aklın a daha etkili bir hakaret 
geldi. "Kirli ya şlı turtamı!" 
Tammy onunkilerden epeyce iri olan yumruklarını sık tı. "En azından ben hiçbir 
zaman..." 
"Rica ederim daha fazlasını söyleme, sai." 
"...bir adamın o i ğrenç ya şlı şeyini... şeyini..." 



Yüzünde aklı karı şmış gibi bir ifadeyle susup havayı kokladı. Tassa da k okladı 
ve kokunun yeni olmadı ğını fark etti. Tartı şmanın ba şından beri vardı ama o an 
daha şiddetliydi. 
"Bu koku..." dedi Tammy. 
"Duman!" diye tamamladı Tassa ve panik içinde birbi rlerine baktılar. Yumruk 
yumru ğa bir kavgaya be ş saniye kala tartı şma sona ermi şti. Jammy'nin gözleri 
fırının gerisindeki uyarı levhasına odaklandı. Benz er levhalar Algul Siento'nun 
dört bir yanında bulunurdu, çünkü binaların tümü ah şaptı. Eski ve ah şap, 
YANGĐNSĐZ ORTAMLAR ĐÇĐN EL ELE ÇAU ŞMAĐJI Y ĐZ, yazıyordu levhada. 
Yakınlarda bir yerde -koridorun gerisinde- hâlâ çal ı şmakta olan duman 
dedektörlerinden biri kulak tırmalayan, yüksek ve ü rkütücü bir çi ğli, ğa 
başladı. Tammy yangın söndürücüyü almak için aceleyle kilere ko ştu. 
"Sen de kütüphanedekini al!" diye ba ğırdı. Tassa hiç itiraz etmeden kütüphaneye 
koştu. Hepsinin birden korktu ğu tek tehlike yangındı. 
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Güvenlik Şefi Yardımcısı Gaskie o'Tego Damli Evi'nin tam arka sındaki yatakhane 
olan Feveral'un giri şinde James Cagney ile konu şuyordu. Cagney kovboy 
gömleklerini ve bir altmı ş be şlik boyuna be ş santim daha ekleyen kovboy 
çizmelerini çok seven kızıl saçlı bir can-toi'ydi. Her ikisinin elinde de 
mandallı kâ ğıt altlıkları vardı. Damli'nin güvenlik planında bi r sonraki hafta 
yapacakları bazı önemli de ği şiklikleri tartı şıyorlardı. Đkinci vardiya için 
görevlendirilmi ş muhafızlardan altısı bir insan hastalı ğından dolayı yorgan 
döşek yatıyordu. Gök Gürültüsü'nde hastalık boldu -her kesin bildi ği gibi havası 
hastalık ta şıyordu ve eski insanların bıraktıkları da zehir saç ıyordu- ama 
i şlerini genellikle fazla aksatmıyordu. Gangli Kara Ö lüm veya Kızgın Titreme 
gibi bir salgın ya şamadıkları için şanslı olduklarını söylerdi. 
Đki adamın ötesinde, Damli Evi'nin arkasındaki ta ş dö şeli avluda sabahın erken 
saatlerinde ba şlamı ş bir basketbol maçı hararetle sürüyordu. Taheen ve can-toi 
muhafızlar (boru öttü ğü zaman resmen görev ba şında olacaklardı) Kırıcılar'dan 
olu şan bir takıma kar şı oynuyordu. Gaskie, Joey Rastosovich'in çok uzak 
mesafeden yaptı ğı atı şı izledi-ç«#f. Trampas topu aldı ve kepini kısa sür eli ğine 
kaldırıp ba şını ka şıdıktan sonra sürmeye ba şladı. Gaskie gardiyanlık ettikleri 
yetenekli hayvanlara kar şı uygunsuz bir ilgi ve yakınlık gösteren Trampas'a pek 
aldırmıyordu. Ted Brautı-gan yatakhanenin önündeki basamaklara oturmu ş maçı 
izliyordu. Elin* her zamanki gibi bir Nozz-A-La kut usu vardı. 
"Aman bo ş ver," dedi James Cagney sıkıcı bir tartı şmaya son vermek isteyen 
birinin sıkkın sesiyle. "Birkaç insanı bir iki gün için çit devriyesinden almaya 
aldırmıyorsan..." 
"Brautigan sabahın bu kör saatinde niye ayakta?" di ye araya girdi Gaskie. "Oysa 
öğleden önce hiç ortalarda görünmez. Birlikte takıldı ğı o genç de öyle. Adı 
neydi?" 
"Earnshaw mu?" Brautigan, Ruiz adındaki geri zekâlı yla da takılırdı ama Ruiz 
genç sayılmazdı. 
Gaskie ba şını salladı. "Evet Earnshaw, onu diyorum. Bu sabah görevde. Onu 
Çalı şma Odası'nda gördüm." 
Brautigan'ın neden ku şlarla bir kalktı ğı (ho ş, Gök Gürültüsü'nde fazla ku ş 
kalmamı ştı) Cag'in (arkada şları öyle diyordu) umurunda de ğildi. Tek istedi ği şu 
nöbet çizelgesini halletmek ve Damli'ye gidip bir t abak yumurta yemekti. 
Duyduğuna göre Rodlardan biri taze frenk so ğanı bulmu ştu ve... 
"Burnuna bir koku geliyor mu, Cag?" diye aniden sor du Tego'lu Gaskie. 
James Cagney adındaki can-toi Gaskie'ye osurup osur madığını soracakken 
duraksadı. Gerçekten bir koku alıyordu. Duman mıydı ? Cag öyle oldu ğunu 
düşünüyordu. 
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Ted, Feveral Yatakhanesi'nin so ğuk basamaklarına oturmu ş kötü kokan havayı içine 
çekiyor ve basketbol oynayan insanlarla taheen'ler' m birbirlerine söylediklerini 
dinliyordu. (Can-toi'\er bu atı şmalara dahil olmuyordu, kendilerini öyle 
kabalıklar için fazla yüksekte görürlerdi.) Kalbi şiddetle ama normal hızda 
çarpıyordu. Dönü şü olmayan bir nokta varsa o noktayı bir süre önce g eçmi şti. 



Belki de sı ğ adamların onu Connecti-cut'tan yaka paça getirdi ği geceydi. Sheemie 
Ruiz'in yakınlarda oldukla-r'nı ısrarla söyledi ği silah şorlara ula şmak için 
Dinky'ye yana ştı ğı gece olması daha muhtemeldi. O an gergindi (Dinky , yay iyice 
gerildi derdi) ama sinirli miydi? Hayır. Son derece  sakindi. O huzursuzluk, 
kararlarından emin olmayan insanlara özgüydü. 
Arkasında bir sala ğın (Gaskie) di ğer sala ğa (Cagney) bir koku alıp almadı ğını 
sordu ğunu duydu ve Haylis'in görevini ba şarıyla yerine getirdi ğinden Ted emin 
oldu; oyun ba şlamı ştı. Elini cebine sokup bir kâ ğıt parçası çıkardı. Üzerinde 
şunlar yazılıydı: ELLER ĐNĐZĐ KALDĐRĐP GÜNEYE GĐDĐN, CAN ĐNĐZ YANMAYACAK. 
Yayın yapmaya hazırlanarak gözlerini yazıya dikti. 
Arkasında, Feveral Yatakhanesi'ndeki duman alarmı a nırmaya benzer bir sesle 
ötmeye ba şladı. 
Đşte ba şlıyoruz, i şte ba şlıyoruz, diye dü şündü Ted ve kuzeye, ilk kur şunu atacak 
ki şinin -kadının- saklanıyor oldu ğunu umdu ğu yere baktı. 
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Çar şıdan Dami Evi'ne giden yolun dörtte üçlük bölümünü kat etmi ş olan Efendi 
Prentiss bir yanında Finli, di ğer yanında Jakli oldu ğu halde aniden durdu. Boru 
hâlâ ötmemi şti, ama arkalarından yüksek bir ses geliyordu. Tam sesin geldi ği 
yöne do ğru dönüyorlardı ki, yerle şim bölgesinin di ğer ucundan... yatakhanelerin 
oldu ğu yerden bir ba şka alarm sesi yükseldi. 
"Neler..." diye ba şladı Pimli. 
...oluyor diyecekti ama devam edemeden Tammy Kelly,  pe şinde evin u şağı Tassa ile 
Efendi'nin Evi'nin ön kapısından dı şarı fırladı. Her ikisi de kollarını havaya 
kaldırmı ş sallıyordu. 
"Yangın!" diye haykırdı Tammy. "Yangın!" 
Yangın mı?Ama bu imkânsız, diye dü şündü Pimli. Bu duydu ğum yan§n alarmıysa ve 
yatakhanelerden gelen ses de yangın alarmına aitse mutlaka..." 
"Yanlı ş alarm olmalı," dedi Finli'ye. "Bu yangın alarmları  bazen böyle yapıyor. 
Pilleri..." 
Ama bu umut dolu cümleyi bitiremeden Efendi'nin Evi 'nin pencerelerinden birinin 
camları patladı. Cam parçalarını turuncu alevler ta kip etti. 
"Tanrılar!" diye ba ğırdı Jakli vızıltıh sesiyle. "Gerçekten yangın!" 
Pimli a ğzı bir karı ş açık halde bakakalmı ştı. Sonra aniden bir ba şka yangın 
alarmı ötmeye ba şladı. Bu seferki kesik kesik, hıçkırı ğa benzer bir ses 
çıkarıyordu. Yüce Tanrı, sevgili Đsa, bu Damli Evi'nin alarmlarından biriydi! 
Elbette orada herhangi bir sorun olama... 
Finli o'Tego kolunu yakaladı. "Efendi," dedi sakin sayılabilecek bir sesle. 
"Ba şımız belada." 
Pimli kar şılık veremeden vardiya de ği şimini belirten boru öttü. Ve o an, 
önlerindeki yedi dakikalık sürede ne kadar savunmas ız olacaklarını kavradı. Her 
tür tehdide kar şı hassas. 
Saldırı kelimesini aklına bile getirmek istemiyordu . En azından şimdilik. 
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Dinky Earnshaw sonsuzlukmu ş gibi görünen bir süredir fazla doldurulmu ş koltukta 
oturuyor, partinin ba şlamasını sabırsızlıkla bekliyordu. Çalı şma Odası'nda olmak 
onu genellikle ne şelendirirdi -herkesi ne şelen-dirirdi, "iyi akıl" etkisiydi bu- 
ama o gün sadece içindeki yayların giderek daha faz la gerildi ğini ve 
bağırsaklarının tortop oldu ğunu hissediyordu. Đyi akıl dalgasıyla yükselip ara 
sıra balkondan a şağı bakan taheen'l&rm ve can-toi'lerin farkındaydı am a beynini 
kurcalamalarından çekinmiyordu. En azından o konuda  güvende oldu ğunu biliyordu. 
O bir yangın alarmı mıydı? Galiba Feveral'dan geliy ordu? 
Belki. Belki de de ğil. Kimse etrafına bakınmıyordu. 
Bekle, dedi kendi kendine. Ted bunun i şin zor kısmı olaca ğını söyle-*netni ş 
miydi? Hiç olmazsa Sheemie ayak altında de ğil. Odasında güvende. Corbett 
Yatakhanesi de yangınlardan uzak olacak. Bu yüzden sakin ol. Rahatla. 
Duyduğu yangın alarmının sesiydi. Dinky bundan emindi. Şey... neredeyse emindi. 
Kucağında bir bulmaca açıktı. Elli dakikadır sütunlardan  birini soru-lara 
aldırmadan saçma sapan harflerle dolduruyordu. Şimdiyse en üst satıra büyük, 
koyu harflerle şunu yazmı ştı: ELLER ĐNĐZĐ KALDIRIP GÜNEYE G ĐDĐN, CANINIZ YANMAYA 



Tam o sırada üst kattaki yangın alarmlarından biri,  muhtemelen batı kanadındaki, 
kulak tırmalayan bir sesle ötmeye ba şladı. Kırıcılar'ın birkaçı 
konsantrasyonlarının bozulması üzerine irkilerek et rafına bakındı, birkaçı ise 
şaşkınca ba ğırdı. Dinky de ba ğırdı, ama o rahatlamayla ba ğırmı ştı. Rahatlama ve 
bir şey daha. Ne şe miydi? Evet, ne şe olması kuvvetle muhtemeldi. Çünkü yangın 
alarmı ötmeye ba şladı ğı an iyi-aklın güçlü mırıltısı kesilmi şti. Kırıcılar'ın 
tüyler ürpertici bile şik gücü fazla yük binmi ş bir elektrik sigortası gibi 
atmı ştı. I şın'm maruz kaldı ğı saldırı en azından o an için durmu ştu. 
Bu arada Dinky'nin yapması gereken bir i ş vardı. Kuca ğındaki bulmacanın Türk 
halısının üzerine dü şmesine aldırmayarak aya ğa kalktı ve zihnini odadaki 
Kırıcılar'a fırlattı. Fazla zor bir i ş de ğildi; neredeyse her gün Ted'in de 
yardımıyla bunun provasını yapmı ştı. Ve i şe yararsa? Kırıcılar mesajı alıp 
büyüterek Dinky'nin önerisini bir komut haline geti rirse? O zaman yükselirdi. 
Yeni bir iyi-akıl bütününde en baskın nota olurdu. 
En azından umdukları buydu. (YANGIN BU M ĐLLET B ĐNADA YANGIN VAR) Bunu vurgulamak 
istercesine hafif bir patlama sesi oldu ve bir şey çökerken ilk duman bulutu 
havalandırma bo şlu ğundan içeri süzülmeye ba şladı. Kırıcılar irile şmiş, şaşkın 
gözlerle etrafa bakındı. Bazıları aya ğa kalktı. 
Ve Dinky gönderdi: 
(ENDĐŞELENMEYĐN PANĐK YAPMAYIN HER ŞEY YOLUNDA) 
Kuzey merdiveninin kusursuz bir imgesini gönderdi v e imgeye Ktrı-cılar'ı ekledi. 
Kuzey merdivenini tırmanan Kırıcılar'ı. Mutfaktan g eçen jOncılar'ı. Batı 
kanadındaki muhafız yatakhanelerinden gelen ate ş çıtırtısını, duman kokusunu da. 
Bu zihinsel yayının gerçekli ğini kim sorgulayabilirdi? Yayını kimini, niçin 
yaptı ğını merak eden çıkacak mıydı? O an de ğil- O an hepsinin tek hissetti ği 
korkuydu. O an birilerinin onlara ne yapmaları gere kti ğini söylemesini 
istiyorlardı. O birisi de Dinky Earns-haw'du. 
(KUZEY MERDĐVENĐNDEN ÇIKIN. KUZEY MERD ĐVENĐNDEN ÇIKIN AKKA AVLUYA G ĐDĐN) 
Ve i şe yaradı. O tarafa do ğru yürümeye ba şladılar. Koyunların koçu, atların 
aygırı takip etmesi gibi. Bazıları iki temel dü şünceyi çekip almı ş (PAN ĐK YOK. 
PANĐK YOK) (KUZEY MERD ĐVENĐ. KUZEY MERDĐVENĐ) 
ve tekrar tekrar yayınlamaya ba şlamı ştı. Daha da iyisi, Dinky bu mesajın 
yukarıdan geldi ğini de duyabiliyordu. Balkonlardan onları gözleyen taheen'let ve 
can-toi'lerden. 
Kimse ko şmadı ve pani ğe kapılmadı. Kuzey merdivenine do ğru toplu göç ba şladı. 
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Barakanın gerisine saklanan Susannah SGB'nin üzerin de oturmu ş, artık görülme 
endi şesi duymadan bekliyordu. Duman dedektörleri -en az üç tanesi- kulakları 
sağır edercesine uluyordu. Bir yangın alarmının sesi o nları bile bastırıyordu. 
Susannah alarm sesinin Damli Evi'nden geldi ğinden emindi. Buna cevap verircesine 
yerle şim biriminin Pleasantville "cundan kaz sesine benze r yüksek elektronik 
korna sesleri yükselmeye ba şladı. Bu gürültüye çalan çanların sesi eklendi. 
Tüm bunlar güneyde oldu ğu için Devar-toi'nin kuzeyinde bekleyen adının sarm aşık 
kaplı nöbetçi kulelerindeki üç muhafızın sadece sır tını görebiliyor olmasına 
şaşmamalıydı. Üç fazla de ğildi ama toplamın yüzde be şini te şkil ediyordu. Bir 
başlangıçtı. 
Susannah silahının namlusuna baktı ve dua etti. Tan n'm, hedefimi şaşmayayım... 
hedefimi tutturayım... 
Yakında. 
Yakında ba şlayacaktı. 
 
10 
Finli, Efendi'nin kolunu kavradı. Pimli güvenlik şefinin elinden kurtularak 
tekrar evine do ğru yürüdü. Evin sol tarafındaki pencerelerden ta şan alevlere ve 
dumana şaşkınca bakıyordu. 
"Efendi!" diye ba ğırdı Finli, Pimli'nin kolunu tekrar kavrayarak. "Bu nu bo ş ver 
şimdi! Kırıcılar'ı dü şünmemiz gerek! Kırıcılar'ı!" 
Bu sözler Pimli'ye ula şmadı ama Damli Evi'nin yangın alarmının şok edici 
cayırtısı aklını ba şına getirdi. Sesin geldi ği yöne dönünce bir anlı ğına 
Jakli'nin boncu ğumsu ku ş gözleriyle kar şıla ştı. Đçlerinde panikten ba şka bir şey 



göremedi. Bu tuhaf bir şekilde Pimli'yi sakinle ştirdi ve sükûnet hissini 
memnuniyetle kar şıladı. Her yerde sirenler ve alarmlar çalıyordu. Bi ri, daha 
önce hiç duymadı ğı düzenli bir korna sesiydi. Galiba Pleasant-ville tarafından 
geliyordu? 
"Haydi, Efendi!" dedi Finli o'Tego yalvarırcasına. "Kırıcılar'ın iyi oldu ğundan 
emin olmalıyız..." 
"Duman!" diye ba ğırdı Jakli koyu renkli (ve hiçbir faydası olmayan) kanatlarını 
çırparak. "Damli Evi'nden duman yükseliyor! Feveral 'dan da!" 
Pimli, onu duymazdan geldi. Yanına almasına neyin y ol açtı ğını kısa bir an için 
merak ederek Peacemaker'ı askısından çıkardı. Hiçbi r fikf' yoktu ama tabancanın 
ağırlı ğı güven vericiydi. Tammy arkasında avazı çıktı ğı kadar ba ğırıyordu -Tassa 
da öyle- ama Pimli onları da duymazda» geldi. Kalbi  hızla çarpıyordu ama 
sakindi. Finli haklıydı. Önem sırasınin en ba şında Kırıcılar vardı. Bir tür 
elektrik yangınında veya sabotaj giri şiminde e ğitimli psi şik personelin üçte 
birini kaybetmeyi göze alamazdı. Ba şım güvenlik şefine do ğru salladı ve Damli 
Evi'ne do ğru ko şmaya ba şladılar- Jakli yanlarında bir Warner Bros çizgi 
filminden fırlamı ş bir kaçak gibi kanat çırpıp viyaklayarak ko şturuyordu. Gaskie 
ileride bir yerlerde haykırıyordu. Ve sonra New Jer sey'li Pimli kanını donduran 
bir ses duydu: süratli bir çat-çat-çat. Silah sesi!  Palyaçonun teki 
Kırıcılar'ına ate ş ediyorsa gün sona ermeden ba şı bir kazı ğa geçirilecekti, 
tanrılar adına! O an saldırıya maruz kalanın kıymet li Kırıcılar'ı de ğil de 
muhafızları olabilece ği aklının ucundan bile geçmemi şti. Finli'nin de öyle. Çok 
kısa sürede çok fazla şey olmu ştu. 
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Devar'm güney ucunda korna sesi kulak zarlarını pat latacak kadar şiddetliydi. 
"Tann'm!" dedi Eddie ve kendi sesini duyamadı. 
Güney gözetleme kulelerindeki gardiyanlar onlara sı rtlarını dönmü ş, kuzeye 
bakıyordu. Eddie henüz ortalıkta duman göremiyordu.  Belki muhafızlar 
bulundukları yüksek yerden görebiliyordu. 
Roland, Jake'in omuzlarını kavradı ve yan tarafında  soo HATT Đ yazan kapalı yük 
vagonunu i şaret etti. Jake ba şını salladı ve pe şinde Oy ile vagonun altına 
süründü. Roland her iki elini Eddie'ye do ğru uzattı -oldu ğun yerde kal!- ve 
sonra Jake'i takip etti. Çocuk ve Silah şor yük vagonunun di ğer tarafında yan 
yana ayakta durdu. Dikkatleri duman dedektör-lerini n ve yangın alarmlarının 
sesiyle da ğılmamı ş olsa gözcülerin onları fark edece ğine şüphe yoktu. 
Pleasantville Hırdavat Dükkânı'nın ön cephesi birde nbire yerde bir ya-n ğa 
gömüldü. Kıpkırmızı boyanmı ş, metal aksamı pırıl pırıl parlayan bir robot yangı n 
söndürme aracı gizli garajdan dı şarı fırladı. Uzun bedeni boyun-^ sıralanmı ş 
kırmızı ı şıklar tela şla yanıp sönüyordu. Yüksek sesi bir yangın ^armım n eredeyse 
bastırıyordu. "UZAKDURUN! BU, YANGIN SÖNDÜRME EK ĐBĐ BRAVO! YOLU AÇIN! YANGIN 
SÖNDÜRME EKĐBĐ BR4J1 VOYA YOL VER ĐNr 
Devar'ın o kesiminde silah sesi olmamalıydı, henüz değil. Yerle şim alanının 
güney ucu Algul Siento'nun korkusu giderek artan sa kinlerine güvenliymi ş gibi 
görünmeliydi: merak etmeyin arkada şlar, bugünkü beklenmedik bok fırtınasından 
korunmak için bu limana sı ğınabilirsiniz. 
Silah şor, Jake'in sayısı azalmı ş tabaklarından birini aldı ve ona da aynısını 
yapmasını i şaret etti. Sonra sa ğdaki gözetleme kulesini gösterdi ve parma ğını 
Jake'e yöneltti. Çocuk ba şını salladı, kolunu di ğer omzuna do ğru uzattı ve 
Roland'ın i şaretini beklemeye koyuldu. 
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Vardiya de ği şimini belirten boru sesini duyunca silahını konu ştur, demi şti 
Roland, Susannah'ya. Olabildi ğince fazla zarar ver ama babanın hatırı için tek 
başına oldu ğunu anlamalarına izin verme! 
Sanki bunu söylemesine gerek varmı ş gibi. 
Boru çalarken gözetleme kulesindeki üç muhafızı hak layabiliıdi ama bir şey, 
beklemesine neden oldu. Birkaç saniye geçince bekle di ğine sevindi. Queen Anne'in 
arka kapısı öyle şiddetli açıldı ki üst mente şesi koptu. Kırıcılar toplu halde 
dı şarı fırladı. Önlerindekileri panik içinde itiyorlar dı (evreni bunlar yok 
edecekti, diye dü şündü Susannah, bu koyunlar) ve aralarında yarım düz ine kadar 



hayvan ba şlı yaratıkla en az dört tane insan maskeli o insanı msı korkunç 
tiplerden vardı. 
Susannah önce batı kulesindeki muhafızı öldürdü. Al gul Siento Sa-va şı'nm ilk 
kaybı beyni saçlarının arasından yanaklarına do ğru akar halde kuleden a şağı 
düşerken Susannah do ğu kulesindeki iki muhafıza ni şan almı ştı bile. Orta ayara 
getirilmi ş Coyote makineli tüfek üç kere konu ştu: 
Çat! Çat! Çat! 
Doğu kulesindeki taheen ve sı ğ adam dans ediyormu şçasına kendi etrafında döndü. 
Taheen gözetleme kulesinin tepesini çevreleyen dar bal'kona kapaklandı. Sı ğ 
adamsa tırabzanın üzerinden kafaüstü a şağı çakıldı. Susannah boynunun kırılırken 
çıkardı ğı sesi duydu. 
Sürüdeki koyunlar gibi birbirine sokulan Kırıcılar' dan birkaçı bu talihsiz 
adamın sonuna tanıklık etti ve çı ğlık attı. 
"Ellerinizi havaya kaldırın!" Susannah, Dinky'nin s esini tanıdı. "Kırı-cı'ysanız 
ellerinizi havaya kaldırın!" 
Kimse bu emri sorgulamadı; o şartlar altında kim neler olup bitti ğini biliyormu ş 
gibi davranırsa onun lider olaca ğı muhakkaktı. Kırıcılar'dan bazıları -ama hepsi 
değil, henüz de ğil- ellerini havaya kaldırdı. Susannah için fark et miyordu. 
Koyunlarla keçiler arasındaki farkı görmesi için ka ldırılmı ş ellere ihtiyacı 
yoktu. Görü şü ola ğanüstü bir şekilde netle şmişti. 
Ate ş kontrol dü ğmesini TEKATi ş'a çevirdi ve Çalı şma Odası'ndan Kırıcılar ile 
birlikte çıkan muhafızlara teker teker ate ş etmeye ba şladı. Taheen... can-toi, 
vur onu... bir insan, ona ate ş etme, ellerini kaldırmamı ş ama o bir Kinci... 
nereden bildi ğimi sormayın, biliyorum i şte... 
Susannah, Coyote'nin teti ğini çekti ve kıpkırmızı bir pantolon giymi ş oian 
kadının yanındaki insanın kafası kan ve kemik saçar ak parçalandı. Ellerini 
kaldırmı ş, iri gözlerle etraflarına bakan Kırıcılar çocuklar  gibi görünüyordu. 
Susannah o an Dinky'yi tekrar duydu ama bu kez duyd uğu fiziksel sesi de ğildi. 
Zihinsel sesiydi ve çok daha yüksekti: 
(ELLERĐNĐZĐ KALDIRARAK GÜNEYE DOĞRU ĐLERLEYĐN. CANINIZ 
YANMAYACAK) 
Bu, Susannah'nın gizlendi ği yerden çıkıp harekete geçmek için bekledi ği 
i şaretti. Kuledeki üçü de sayılırsa Kızıl Kral'ın köt ü adamlarından sekizini 
haklamı ştı -panikleri dü şünüldü ğünde bu büyük marifet sayılmazdı- ve en azından 
o an için daha ba şka dü şman göremiyordu.  
Susannah SGB'ye gaz verdi ve terk edilmi ş bir ba şka barakaya do ğru ilerledi. 
Aracın kavrayı şı öyle çabuktu ki Susannah neredeyse oturdu ğu yerden dü şecekti. 
Gülmemeye çalı şarak (ve beceremeyerek) Detta Walker sesiyle avazı çıktı ğı kadar 
bağırdı: 
"Def olun burdan sersemler! Güneye gidin! Elleriniz i kaldırın ki kötü adamlardan 
olmadı ğınızı bilelim! Ellerini kaldırmayanlar kafalarına k ur şunu yiyecek! 
Dedi ğime inansanız iyi olur!" 
Bir sonraki barakanın kapısını yıkıp geçerken SGB'n in tekerle ği pervaza çarptı 
ama neyse ki çarpmanın şiddeti aracı devirecek kadar fazla de ğildi. Susannah 
devrilmedi ğine şükretti çünkü araç tekrar düzelteme-yece ği kadar a ğırdı. 
Lazerlerden biri burada üç ayaklı bir sehpa üzerine  yerle ştirilmi şti. Silahı 
çalı şır duruma getiren dü ğmeye bastı, FAS ĐLA dü ğmesini çevirip çevirmemesi 
gerekti ğini dü şünürken kör edecek kadar parlak, kırmızımsı mor bir  ı şık üç sıra 
çitin üzerinden geçerek Damli Evi'nin en üst katınd a bir delik açtı. Bir top 
mermisi tarafından açılmı ş kadar büyük görünüyordu. 
Çok iyiymi ş, diye dü şündü Susannah. Di ğerlerini de çalı ştırayım. Ama acaba 
yeterli vakti olacak mıydı? Di ğer Kırıcılar da Dinky'nin mesajına uymu ş, aynı 
mesajı şiddetini arttırarak yayınlamaya ba şlamı ştı. (GÜNEYE G ĐDĐN! ELLER ĐNĐZĐ 
KALDIRIN! CANINIZ YANMAYACAK') Coyote'nin ayar dü ğmesini TAM OTOMAT ĐK'C getirdi 
ve mesajın altını çizmek için en yakındaki yatakhan enin üst katını taradı. 
Kur şunlar vızıldayıp sekti. Camlar kırıldı. Kırıcılar ç ı ğlık atarak ellerini 
kaldırıp Damli Evi'nin kö şesini döndü. Susannah, Ted'in de aynı kö şede 
belirdi ğini gördü. Görmemek imkânsızdı, çünkü herkesin gitt i ği yönün tersi yönde 
ilerliyordu. Dinky ile kısaca kucakla ştılar ve ellerini havaya kaldırıp yakında 
VIP statülerini kaybederek karanlık ve zehirli topr aklarda hayatta kalma 



mücadelesi veren bir grup mülteci olacak di ğer Kırıcılar'la beraber güneye do ğru 
yürümeye ba şladılar. 
Susannah sekizini öldürmü ştü ama bu rakam yeterli de ğildi. Açlık bastırmı ştı, o 
kupkuru açlık. Gözlerinden hiçbir şey kaçmıyordu. Ba şının içinde zonkluyor, 
ağrıyor ve her şeyi görüyorlardı. Damli Evi'nin kö şesinden ba şka taheen'lerm, 
sı ğ adamların ve insan muhafızların dönmesini umuyordu . 
Daha doymamı ştı. 
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Sheemie Ruiz, Susannah'nın bilmeden en az yüz kur şun bo şalttı ğı Corbett 
Yatakhanesinde ya şıyordu. Yata ğında olsaydı mutlaka kur şunlardan birine hedef 
olacaktı. Ama o sırada yata ğının ayakucunda diz çökmü ş, dostlarının iyi olması 
için dua ediyordu. Pencerenin camı kırılıp parçalar  içeri saçıldı ğında ba şını 
bile kaldırmadı ve dua etmeye devam etti. Dinky'nin  dü şünceleri (GÜNEYE G ĐDĐN) 
kafasının içinde çınlıyordu, sonra di ğer dü şünceler ona katıldı (ELLER ĐNĐZĐ 
KALDIRIN) 
ve bir nehir gibi aktılar. Sonra Ted'in dü şüncesini duydu. Di ğerlerini 
bastırmakla kalmıyor, yükseltiyor, nehri 
(CANINIZ YANMAYACAK) 
bir okyanusa dönü ştürüyordu. Sheemie hiç farkında olmadan duasını de ği ştirdi. 
Yüce Tanrı'm, dostlarımı koru de ği şip ellerinizi kaldırıp güneye gidin, canınız 
yanmayacak oldu. Bunları tekrarlamaya Damli Evi kaf eteryasının arkasındaki 
propan tankları kulakları sa ğır eden bir gürültüyle infilak etti ğinde bile ara 
vermedi. 
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Gangli Tristum (sizin için Doktor Gangli, te şekkürler derim) pek çok açıdan 
Damli Evi'ndeki en korkulan şahsiyetti. Đnsan ismi yerine -sapıkça- taheen ismi 
almı ş bir can-toi'ydi ve batı kanadının üçüncü katındaki  reviri demir yumrukla 
yönetiyordu. Ve tekerlekli patenler üzerinde. 
Gangli ofisinde evraklarla u ğra şırken veya kontrole gitmi şken (ço ğunlukla 
nezleye yakalanmı ş Kırıcılar'ı yatakhanelerinde ziyaret etmek anlamın a gelirdi) 
revirde i şler oldukça sakin ve gev şek olurdu, ama ^angli ofisinden çıktı ğında 
veya revire döndü ğünde herkes -hastalar ka-flar hem şireler ve hastabakıcılar da- 
gergin ve saygı dolu bir sessizli ğe bürünürdü. Yatakların arasındaki 
koridorlarda kollarını steteskobunun üzerinde gö ğsünde kavu şturarak, beyaz 
gömle ğinin etekleri arkasında uçu şarak paten kayan bastıbacak, esmer, iri çeneli 
adamı gören yeni biri kahkahalara bo ğulabilirdi (bir Kırıcı bir keresinde onun 
için "Kötü bir estetik ameliyat geçirmi ş John Irving'e benziyor," demi şti). Ama 
biri gülerken yakalanırsa bir daha gülmesi mümkün o lmazdı. Dr. Gangli'nin dili 
çok sivriydi gerçekten ve patenleriyle dalga geçen hiç kimse cezasız kalmazdı. 
O an, patenleri üzerinde koridorlarda a şağı yukarı uçarcasına ilerliyor, 
patenlerinin çelik tekerlekleri (patenleri rollerbl ade döneminin önce-sindendi) 
sert tahta zemin üzerinde gümbürdüyordu. "Bütün kâ ğıtlar!" diye ba ğırdı. "Beni 
duyuyor musunuz?... Bu kahrolası karga şada bir dosya bile kaybedersem, bir lanet 
olası dosya bile kaybedersem birinin gözünü saat be ş çayımla birlikte mideme 
indirece ğim!" 
Hastalar çoktan bo şaltılmı ştı elbette; duman dedektörünün sesini duyup duman 
kokusunu alır almaz onları yataklarından kaldırıp m erdivenlerden a şağı 
yollamı ştı. Birkaç hastabakıcı -o korkak tavukların her bir inin kim oldu ğunu çok 
iyi biliyordu ve zamanı geldi ğinde haklarında eksiksiz bir rapor yazacaktı, ah 
evet- hastalarla beraber kaçmı ş, ama ki şisel yardımcısı Jack London'm da dahil 
oldu ğu be şi geride kalmı ştı. Gang-li onlarla iftihar ediyordu ama giderek 
yoğunla şan duman arasında ba ğıra ça ğıra a şağı yukarı kayarken gururunu belli 
etti ği söylenemezdi. 
"Kâ ğıtları alın dedim! Yürüyen veya sürünen ne kadar ta nrı varsa hepsi adına 
kâğıtları alsanız iyi olur!" 
Kırmızı bir ı şık pencereden içeri şimşek gibi girdi. Bir çe şit silah oldu ğu 
belliydi zira ofisini revirden ayıran cam duvarı pa rçalamı ş ve en sevdi ği 
sandalyesini tutu şturmu ştu. 



Gangli hiç hız kesmeden e ğilip lazer ı şınının altından geçti. "Gan belalarını 
versin!" diye ba ğırdı hastabakıcılardan biri. Gözlen solgun yüzünden  fırlamı ş, 
son derece çirkin bir insandı. "Bu da neydi böyle' 
"Bo ş ver!" diye haykırdı Gangli. "Ne oldu ğunu bo ş ver seni bok suratlı palyaço! 
Kâğıtları al! Sıçtı ğım kâ ğıtları aW 
Ön tarafta bir yerden -çar şı?- kurtarma aracının i ğrenç sesi geldi. «YOLU AÇIN!" 
dendi ğini duydu Gangli. "BU YANGIN SÖNDÜRME EK ĐBĐ BRAVO!" 
Gangli daha önce Yangın Söndürme Ekibi Bravo diye b ir şey duymamı ştı ama Algul 
Siento hakkında bilmedikleri çok fazlaydı. Kendi ce rrahi bölümünde bile 
ekipmanın sadece üçte birini kullanabiliyordu! Neys e, o an önemli olan... 
Düşüncesini tamamlayamadan mutfa ğın arkasındaki gaz depolan infilak etti. 
Korkunç bir gürültü oldu -tam altlarından geliyor g ibiydi- ve Gangli Tristum 
havaya savruldu. Pateninin metal tekerlekleri hâlâ dönüyordu. Di ğerleri de oraya 
buraya savruldu ve kâ ğıtlar dumanla kaplı havada uçu şmaya ba şladı. Dr. Gangli 
havada uçu şan kâ ğıtlara yanacaklarını bilerek ve onlarla yanmamayı u marak 
bakarken zihnini çok net bir dü şünce sardı: son erken gelmi şti. 
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Roland telepatik komutu duydu 
(ELLERĐNĐZĐ KALDIRIP GÜNEYE DO ĞRU GĐDĐN. CANINIZ YANMAYACAK) 
ve kelimeler beynini sardı. Zamanı gelmi şti. Ba şını Jake'e do ğru salladı ve 
Orizalar uçtu. Ürpertici ıslıklarının ortalı ğa hâkim olan kakofonide duyulması 
güçtü ama muhafızlardan biri duymu ş olmalıydı zira taba ğın keskin kenarı ba şını 
kopartıp yere yuvarlamadan hemen önce arkasını dönm eye yeltenmi şti. Kirpikleri 
hâlâ şaşkınca titre şiyordu. Kafasız beden iki adım attı ve kollan tırab zanın 
üzerinden sarkacak şekilde öne kapaklandı. Boynundan kan fı şkırıyordu. Di ğer 
muhafız da yeri boylamı ştı. 
Eddie soo HATT Đ yük vagonunun altından zahmetsizce sürünerek Çıktı  ve Devar-toi 
tarafında aya ğa fırladı. Hırdavatçı süsü verilmi ş gizli garajdan iki yangın 
söndürme aracı daha çıktı. Tekerlekleri yoktu, hava  minderleri üzerinde 
ilerliyor gibiydiler. Kampusun (Eddie, Devar-toi'yj  zihninde bir kampus olarak 
tanımlıyordu) kuzeyinde bir yerlerde bir şey patladı. Güzel. Harika. 
Roland ve Jake giderek hafifleyen keseden iki tabak  daha aldı ve çitleri kesmek 
için kullandı. Yüksek voltajlı elektrik yüklü olan çit sert bir çatırtı ve 
cızırtı e şli ğinde parlayıp sönen mavi bir ate ş çıkararak koptu. Ardından içeri 
girdiler. Hiç konu şmadan hızla hareket ederek artık hiç kimsenin nöbet  tutmadı ğı 
gözetleme kulelerinin önünden geçtiler. Oy her zama nki gibi Jake'in ayaklarının 
dibinden ayrılmıyordu. Henry Gra-ham'ın Eczanesi ve  Pleasantville Kitapçısı 
arasındaki sokaktaydılar. 
Sokağın ba şına vardıklarında ana caddenin o an için bo ş oldu ğunu gördüler. Az 
önce ayrılan iki yangın söndürme aracının havada as ılı kalan elektrikli kokusu 
(Eddie kokunun metro istasyonlarının kokusuna benze di ğini dü şündü) genel kokuyu 
daha da kötüle ştirmi şti. Uzaktan yangın alarmlarıyla duman dedektörlerin in sesi 
geliyordu. Eddie Pleasantvil-le'deyken elinde olmad an Disneyland'ın ana 
caddesini dü şündü: oluklarda çöp, duvarlarda çirkin yazılar yokt u; vitrin 
camlarında bile toz olmadı ğını fark etti. Memleket hasreti çeken Kırıcılar 
Amerika kokusunu biraz olsun alabilmek için buraya geliyor olmalıydı ama hiçbiri 
bu plastik, yapay dünyadan daha iyi, daha gerçekçi bir şey istememi ş miydi? 
Belki kaldırımlarda ve dükkânlarda insanlar varken daha çekici görünüyordu ama 
buna inanmak güçtü. En azından onun inanması zordu.  Belki sadece şehirli bir 
çocu ğun dü şüncesiydi. 
Durdukları yerin kar şısında Pleasantville Ayakkabı, Gay Paree Butik ve G em 
Sineması ( ĐÇERĐSĐ SERĐN, BUYURUN diyordu tentenin altından sarkan pankart ) 
vardı. Roland elini kaldırarak Eddie ve Jake'e yolu n kar şısını i şaret etti. Her 
şey umdu ğu gibi giderse (ki neredeyse hiçbir zaman gitmezdi)  pusularını orada 
kuracaklardı. Oy hâlâ Jake'in aya ğının dibinde ilerler halde e ğilerek kar şıya 
geçtiler. O ana dek her şey kusursuzca gitmi şti ve bu, Silah şor'u huzursuz 
ediyordu. 
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Savaş tecrübesine sahip her general size küçük çaplı çar pı şmalarda bile (bunun 
gibi) tutarlılı ğın sona erdi ği ve her şeyin nasıl ilerledi ğine dair gerçeklik 
duygusunun yok oldu ğu bir an oldu ğunu söyleyecektir. Bu meseleler daha sonra 
tarihçiler tarafından tekrar yaratılır. Tarihin var  olma sebeplerinden biri 
belki tutarlılık mitini tekrar yaratma ihtiyacıdır.  
Boş verin. O noktaya, Algul Siento Sava şı'nın kendine ait bir ya şam edindi ği ana 
vardık. Artık tek yapabilece ğim, size şurayı burayı göstermek ve genel karma şada 
kendi düzeninizi yakalayaca ğınızı ummak. 
 
17 
Egzaması olan ve istemeden Ted'e olması gerekenden fazla bilgi veren sı ğ adam 
Trampas, Damli Evi'nden kaçan Kırıcılar'a do ğru ko ştu ve saçları dökülmekte 
olan, eskiden marangozluk yapan Birdie McCann adınd aki sıska Kırıcı'yi kolundan 
yakaladı. 
"Neler oluyor, Birdie?" diye ba ğırdı Trampas. Dü şünce kepini taktı ğı için 
etrafındaki havaya hâkim olan telepatik komutu duym uyordu. "Neler oldu ğunu 
biliyor mu..." 
"Ate ş ediliyor!" diye ba ğırdı Birdie kolunu çekip kurtararak. "Ate ş ediyorlar/ 
Ordalar!" Arkasında bir yeri i şaret etti. 
"Kim? Kaç ki..." 
"Dikkat edin sizi salaklar, yava şlamıyor/" diye ba ğırdı Gaskie o'Tego, Trampas 
ve McCann'ın arkasından bir yerden. 
Trampas ba şını kaldırdı ve yangın söndürme aracının çar şı tarafından kırmızı 
ı şıkları yanıp sönerek hızla yakla şmakta oldu ğunu deh şetle gördü. Đki paslanmaz 
çelikten robot itfaiyeci kükreyerek ilerleyen aracı n ^kasına asılmı ştı. Pimli, 
Finli ve Jakli yoldan hızla çekildi. U şak Tassa da °yle. Ama Tammy Kelly bir kan 
gölü içinde, otların üzerinde yüzükoyun yatıyordu. Sekiz yüz yıldan fazla bir 
süredir herhangi bir yangına müdahale etmemi ş olan Yangın Söndürme Ekibi Bravo 
onu ezmi şti. Tammy bundan sonra hiçbir konuda şikâyet edemeyecekti. 
Ve... 
"YOLU AÇIN!" sesi yükseldi itfaiye aracından. Đki itfaiye aracı daha Efendi'nin 
Evi'nin önünden dönerek onlara do ğru ilerlemeye ba şladı. U şak Tassa son anda 
kenara çekilerek canını kurtarmayı ba şardı. "BU YANGIN SÖNDÜRME EK ĐBĐ BRAVO!" 
Aracın ortasında bir tür metalik yumru belirdi, iki ye ayrıldı ve içinden çelik 
bir tür fıskiye çıkarak sekiz ayrı yöne su fı şkırtmaya ba şladı. "YANGIN SÖNDÜRME 
EKĐBĐ BRA-VO'YA YOL VER ĐNr 
Ve... 
James Cagney -olaylar ba şladı ğında Feveral Yatakhanesi'nin fuayesinde Gaskie ile 
birlikte duran taheen, hatırladınız mı?- neler olac ağını gördü ve Damli'nin batı 
kanadından sendeleyerek çıkmakta olan muhafızlara b ağırmaya ba şladı. Öksürerek 
yürümeye çalı şan gözleri kızarmı ş muhafızların bazılarının pantolonu tutu şmuştu 
ve pek azı -Gan'a, Bes-sa'ya ve tüm tanrılara şükür- silahlıydı. 
Cag ba ğırarak yoldan çekilmelerini söyledi ve o gürültüde kendi sesini bile zor 
duydu. Joey Rastosovich'in ikisini bir kenara çekti ğini, Earnshaw adlı gencin 
bir ba şkasını yan tarafa itti ğini gördü. Gözlerinden ya şlar gelerek, öksürerek 
binadan çıkanlardan birkaçı itfaiye aracını gördü v e kendileri kaçı ştı. Sonra 
Yangın Söndürme Ekibi Bravo hiç yava şlamadan batı kanadından çıkan muhafızları 
biçti ve kükreyerek Damli Evi'ne do ğru ilerlemeyi sürdürdü. Bir yandan da 
dörtbir yana su fı şkırtıyordu. Ve... 
"Ulu Tanrım, hayır," diye inledi Pimli Prentiss. El leriyle gözlerini kapadı. Öte 
yandan Finli gözlerini kaçıramamı ştı. Bir sı ğ adamın -Ben Alexander oldu ğundan 
emindi- itfaiye aracının dev tekerlekleri altında ç i ğnendi ğini gördü. Bir 
başkası araçla Damli Evi'nin duvarı arasında kalarak e zildi. Đtfaiye aracı 
etrafa suyun yanı sıra tahta ve cam parçalarıyla ka n damlacıkları saçarak bir 
bölümü hastalıklı görünen çiçeklerle gizlenmi ş duvarı yıktı. Bir tekerlek kilere 
inen basamaklara indi ve yüksek bir robot sesi duyu ldu. "KAZA! ĐSTASYONA 
BĐLDĐRĐN! KAZA OLDU!" 
Deme yahu, cin gibisin, diye dü şündü Finli çimlerin üzerindeki kana bir tür 
hastalıklı büyülenmi şlikle bakarak. Kahrolası bozuk itfaiye aracı kaç ad amını ve 
değerli malzemelerini ezmi şti? Altı mı? Sekiz? Bir düzine mi, lanet olsun? 



Damli Evi'nin arkasından o kan donduran çat-çat-çat  sesi tekrar duyuldu. 
Otomatik silahların ate şlenme sesi. 
Waverly adında şi şman bir Kırıcı, ona çarptı. Finli uzakla şmasına fırsat 
vermeden onu sertçe yakaladı. "Ne oldu? Güneye gitm enizi kim söyledi?" 
Trampas'ın aksine dü şünce kepi takmaya ihtiyaç duymayan Finli mesajı 
(ELLERĐNĐZĐ KALDIRIP GÜNEYE G ĐDĐN. CANINIZ YANMAYACAK) 
beyninin içinde öyle şiddetli bir şekilde duyumsuyordu ki ba şka bir şey dü şünmek 
neredeyse imkânsızdı. 
Pimli -aklını ba şına toplamaya çalı şıyordu- havadaki mesajı aldı ve kendi 
düşüncesini göndermeyi ba şardı: Brautigan olmalı. Bir dü şünceyi ondan ba şka 
kimse bu şekilde yogunlastıramaz. Ba şka kim olabilir? 
Ve... 
Gaskie önce Cag'i sonra Jakli'yi yakaladı ve bütün silahlı muhafızları güneye, 
çar şıya ve çar şının her iki tarafındaki sokaklara do ğru ilerleyen Kırıcılar'in 
iki kanadında görevlendirmelerini emretti. Ona bo ş, şaşkın gözlerle baktıklarını 
-panik dolu bakı şlar- görünce öfkeyle çı ğlık atmamak için kendini zor tuttu. 
Đşte di ğer iki itfaiye aracı da sirenlerini çalarak yakla şıyordu. Araçlardan 
daha büyük olanı iki Kırıcı'ya çarptı ve yere devir erek üzerlerinden geçti. 
Ölenlerden biri Joey Rastosovich'ti. Đtfaiye aracı geçip gidince Tanya kocasının 
cesedi ba şında diz çöküp ellerini gökyüzüne do ğru kaldırdı. Gaskie, Tanya'nm 
canhıra ş çı ğlıklarını zar zor duyuyordu. Gözpınarlarında korku ve öfke ya şları 
belirdi. Pis köpekler, dıye dü şündü. Pis pusucu itler! 
Ve... 
Algul Siento'nun kuzeyindeki Susannah gizlendi ği yerden çıkarak üç sıra 
halindeki çitlere yakla ştı. Plan bu de ğildi ama ate ş etmeye, dü şmanı öldürmeye 
devam etme ihtiyacı çok şiddetliydi. Kendine engel olamıyordu, Roland, onu 
mutlaka anlardı. Ayrıca Damli Evi'nden yayılan duma n yerle şim bölgesinin o 
bölümündeki her şeyi geçici olarak gizlemi şti. "Lazerlerden çıkan kırmızı 
ı şınlar -neon ı şıklarına benziyorlardı- dumanların arasına dalıp çı kıyordu. 
Susannah gövdesinde koca bir delik istemiyorsa ı şınların yoluna çıkmaması 
gerekti ğini kendi kendine hatırlattı. 
Çitleri koparmak için Coyote'sinin kur şunlarını kullandı -dı ş çit, orta çit, 
içteki çit- ve silahını tekrar doldururken dumanlar ın arasında gözden kayboldu. 
Ve... 
Waverly adındaki Kırıcı kolunu Finli'den kurtarmaya  çalı ştı. Hayır, hayır, buna 
izin veremem, diye dü şündü Finli. Adamı sertçe çekti -Algul öncesi ya şamında 
kütüphaneci veya ona benzer bir şey olan adamı- ve yüzüne elini acıtacak kadar 
sert iki tokat patlattı. 
"Orda kim var?" diye kükredi. "BUNLAR K ĐMĐN MARĐFETĐ?" Arkadan gelen iki itfaiye 
aracı Damli Evi'nin önünde durmu ş, dumanların arasına su fı şkırtıyordu. Finli 
bunun i şe yarayıp yaramayaca ğını bilmiyordu ama zararı olaca ğını sanmıyordu. Hiç 
olmazsa bunlar ilki gibi kurtarmaları gereken binay a çarpmamı ştı. 
"Bilmiyorum, efendim?' diye hıçkırdı Waverly. Burun  deliklerinden birinden ve 
dudağının kenarından kan sızıyordu. "Bilmiyorum ama elli , hatta belki yüz ki şi 
olmalılar! Dinky bizi dı şarı çıkardı! Tanrı Dinky Earns- 
haw'u korusun!" 
Bu arada Gaskie o'Tego iri ellerinden biriyle James  Cagney'nin, di ğeriyle de 
Jakli'nin boynunu kavramı ştı. Đçinden bir ses karga kafalı orospu çocu ğu 
Jakli'nin kaçmaya niyetlendi ğini söylüyordu, ama şimdi onun için endi şelenecek 
zamanı yoktu. Đkisine de ihtiyacı vardı. 
Ve... 
"Efendi!" diye ba ğırdı Finli. "Patron, Earnshaw denen genci yakala! B u i şin 
içinde bir i ş var!" Ve... 
Yanaklarından birine Cag'in di ğerine Jakli'nin yüzünün dayandı ğı Sansar (o 
korkunç sabah herhangi biri kadar net dü şünüyordu) sonunda sesini 
duyurabilmi şti. Bu arada Gaskie emirlerini tekrarlıyordu: kalan  muhafızları 
ikiye bölüp kaçan Kırıcılar'ın yanma gönderin. "Dur durmaya çalı şmayın ama 
yanlarından ayrılmayın! Ve Tann a şkına çitlerdeki elektri ğe kapılma-lanna izin 
vermeyin! Ana caddeyi geçerlerse çitlere varmadan ö nce..." 
Sözlerini bitiremeden bir şekil giderek yo ğunla şan dumanın arasından fırladı. 
Beyaz önlü ğü tutu şmuş, patenleri hâlâ aya ğında olan Doktor Gangli'ydi. Ve... 



Susannah Dean, Damli Evi'nin sol arka kö şesinde öksürerek pozisyon aldı. Orospu 
evlatlarından üçünü -Gaskie, Jakli ve Cagney- görmü ştü. Ama teti ği çekemeden 
duman üçünü de gizledi. Da ğıldı ğında Jakli ve Cag gitmi şti. Geriye kalan silahlı 
muhafızları pani ğe kapılmı ş de ğerli Kırıcı sürüsünü birer çoban köpe ği gibi zapt 
etmek üzere görevlendirmeye gitmi şlerdi. Hemen durduramasalar bile kontrolü 
sağlamaları gerekiyordu. Gaskie hâlâ oradaydı. Susanna h kafasına bir kur şun 
sıkarak i şini bitirdi. 
Pimli bunu görmedi. Tüm karga şanın yüzeyde oldu ğunu anlamaya ba şlamı ştı. Büyük 
ihtimalle kasten çıkarılmı ş bir karga şaydı. Kırıcılar'ın Algul'un kuzeyindeki 
saldırganlardan uzakla şma kararı pek çabuk ve faz-•a organizeydi. 
Earnshaw'u bo ş ver, diye dü şündü. Asıl konu şmak istedi ğim Brauti-gan. 
Ama Ted'i yakalayamadan Tassa, Efendi'ye çılgınca s arılarak evin a'evler içinde 
oldu ğunu haykırdı. Sözleri birbirine karı şıyor duydu ğu deh şet dilini 
dola ştırıyordu. Çok korktu ğunu ama Efendi'sinin giysilerinin, 
kitaplarının... 
Pimli Prentiss ba şının yan tarafına sert bir darbe indirerek u şağı yere serdi. 
Kırıcılar'ın birle şip yo ğunla şmış dü şüncesi (artık iyi -akıl de ğil, kötü- 
akıldı) 
(ELLERĐNĐZĐ KALDIRIN. CANINIZ YANMAYACAK) ba şının içinde nabız gibi atıyor, 
di ğer tüm dü şünceleri silmekle tehdit ediyordu. Bu kahrolası Bra utigan'ın 
i şiydi, biliyordu ve adam çok ilerideydi ama belki...  
Pimli elindeki Peacemaker'a baktı, bir süre dü şündü ve sol kolunun altındaki 
askıya geri yerle ştirdi. Kahrolası Brautigan'ı canlı istiyordu. Kahro lası 
Brautigan bazı açıklamalar yapacaktı. Ve elbette kı rmaya devam edecekti. 
Çat-çat-çat. Kur şunlar etrafında uçu şuyordu. Đnsan, taheen, can-toi muhafızlar 
dörtbir yana ko şuşturuyordu. Ve sevgili Đsa, çok azı silahlıydı; ço ğunlukla çit 
nöbetine gidecek olan insanlardı. Kırıcılar'ı koruy anların silahlara ihtiyacı 
yoktu, Kırıcılar muhabbet ku şları kadar zararsızdı ve dı şarıdan bir saldırı 
kula ğa çok aptalca... 
Gerçekle şene dek aptalca gelir, diye dü şündü ve gözucuyla Trampas'ı 
gördü. 
"Trampas!" diye ba ğırdı. "Trampas! Hey kovboy! Earnshaw'u yakala 
ve hemen bana getir! Earnshaw'u yakala." 
Çar şının ortası nispeten daha sakindi ve Trampas, Prent iss'i net bir şekilde 
duydu. Dinky'nin ardından ko ştu ve genç adamı kolundan yakaladı. 
Ve... 
On bir ya şındaki Daneeka Rostov artık Damli Evi'nin alt yarıs ını tamamen 
kaplayan dumanın içinden, iki kırmızı arabayı çeker ek çıktı. Da" neeka'nın yüzü 
şi ş ve kırmızıydı; gözlerinden ya şlar süzülüyordu; Radio Flyer arabası üzerinde 
oturan Baj'ı ve di ğer arabada oturan Sej'i çekmek için harcadı ğı çabayla 
neredeyse iki büklüm olmu ştu. Đkisinin de hidrosefal kafalı alimler gibi kocaman 
bir kafası ve minik, zeki gözleri vardı ama Baj. Se j gibi kollara sahip de ğildi. 
Đkisi de bo ğukça ö ğürüyor, a ğızlarından köpükler saçılıyordu. 
"Yardım edin!" diyebildi Dani şiddetle öksürerek. "Biri yardım etsin yoksa 
boğulacaklar!" 
Dinky, onu gördü ve o tarafa do ğru yürüyecek oldu. Gönülsüzce hareket etti ği 
belli olan Trampas, onu engelledi. "Hayır, Dink," d edi. Sesi özür diler gibi ama 
kararlıydı. "Bırak ba şkası yardım etsin. Patron seninle konu şmak..." 
O sırada solgun yüzlü, a ğzı bir çizgi halini almı ş olan Brautigan yanlarında 
bitiverdi. "Bırak gitsin, Trampas. Seni severim dos tum, ama bugün i şimize 
karı şmasan iyi olur." 
"Ted? Ne..." 
Dink yine Dani'ye do ğru yürümeye ba şladı. Trampas, onu yine engelledi. 
Ötelerinde Baj bayıldı ve arabadan a şağı kafaüstü dü ştü. Yumu şak çimlerin 
üzerine dü şmesine ra ğmen kafasından korkunç bir yarılma sesi geldi ve Da ni 
Rostov bir çı ğlık attı. 
Dinky o tarafa do ğru atılınca Trampas, onu sertçe geri çekti. Aynı an da ta şıdı ğı 
.38'lik Colt Woodsman'i askısından çıkardı. 
Onunla makul bir konu şma yapmaya zaman yoktu. Ted Brautigan zihin mızra ğını 
Akron'daki cüzdan hırsızını öldürdü ğü 1935 yılından beri kullanmamı ştı; sı ğ 
adamlar 1960'ta onu Bridgeport, Connecticut'ta tekr ar ele geçirdi ğinde bile çok 



istemesine ra ğmen bu silaha ba şvurmamı ştı. Bir daha kullanmayaca ğına dair kendi 
kendine söz vermi şti ve ona daima iyi davranan Trampas'a fırlatmayı ( bunu 
söylerken gülümseyin) 
kesinlikle istemiyordu. Ama ortalık durulmadan önce  yerle şim bölgesinin güney 
ucuna varması gerekiyordu ve vardı ğı sırada Dinky'nin de yanında olmasını 
istiyordu. 
Ayrıca burnundan soluyordu. Zavallı küçük Baj! Yüzü nden gülümseme eksik olmazdı. 
Konsantre oldu ve ba şının içinde hastalıklı bir acı duydu. Zihin mızra ğı 
fırladı. Trampas, Dinky'yi bıraktı ve Ted'e ömrünün  sonuna dek unutamayaca ğı, 
inanmazlıkla karı şık kırgm bir ifadeyle baktı. Sonra kafasını evrenin  en kötü 
baş a ğrısını çekiyormu şçasına iki yandan kavradı ve bo ğazı şi şmiş, dili dı şarı 
sarkmı ş halde cansızca yere yı ğıldı. 
"Haydi!" diye ba ğırdı Ted ve Dinky'nin kolunu kavradı. Tanrı'ya şükür Prentiss o 
an ba şka tarafa bakıyordu. Bir ba şka patlama dikkatini da ğıtmı ştı. 
"Ama Dani... ve Sej!" 
"Sej'i o alabilir!" Geri kalanını zihninden gönderd i: (artık Baj'ı çekmek 
zorunda de ğil) 
Pimli Prentiss dönüp inanmaz gözlerle Trampas'a bak arken Ted ve Dinky oradan 
hızla uzakla ştı. Prentiss arkalarından ba ğırarak durmalarını, Kızıl Kral adına 
durmalarını istedi. 
Finli o'Tego silahını çekti ama ate şleyemeden Daneeka Rostov üzerine atladı ve 
taheen'i tırmalayıp ısırmaya ba şladı. Tüy kadar hafifti, ama bu saldırı öylesine 
beklenmedikti ki gafil avlanan Finli neredeyse yere  devrilecekti. Tüylü, 
kuvvetli kolunu kızın boynuna doladı ve Dani'yi bir  kenara fırlattı ama Ted ve 
Dinky artık neredeyse menzil dı şındaydı. Bir süre sonra Efendi'nin evine yönelip 
yoğun dumana girdiler. 
Finli tabancasını iki eliyle tutup derin bir nefes aldı ve tek bir atı ş yaptı. 
Yaşlı adamın kolundan kan fı şkırdı ve Finli, Ted'in haykırdı ğını duyup 
sendeledi ğini gördü. Sonra genç serseri ya şlı iti yakaladı ve beraber kö şeyi 
dönüp gözden kayboldular. 
"Sizi yakalayaca ğım!" diye ba ğırdı Finli arkalarından. "Evet, pe şiniz-deyim ve 
yakaladı ğımda sizi do ğduğunuza pi şman edece ğim!" Ama her nasılsa içinde korkunç 
bir bo şluk vardı. 
Algul Siento'nun bütün sakinleri -Kırıcılar, taheen 'leı, insan muhafızlar, 
alınlarında üçüncü gözler gibi kırmızı, kanlı delik ler olan can-toi' ler- dalga 
dalga hareket halinde güneye do ğru ilerliyordu. Finli hiç ho şuna gitmeyen bir 
şey gördü: Kırıcılar -sadece onlar- ellerini havaya kaldır-ml ş halde 
ilerliyordu. E ğer o tarafta ba şka silahlı dü şman varsa bu şekilde kime ate ş 
etmeyece ğini çok iyi bilecekti, de ğil mi? 
Ve... 
Hâlâ Corbett Yatakhanesi'nin üçüncü katındaki odası nda, cam kı-nklarıyla kaplı 
yata ğının ayakucunda diz çökmü ş halde pencereden giren duman yüzünden 
öksürüklere bo ğulmasına ra ğmen dua etmeyi sürdüren Sheemie Ruiz'e vahiy 
gelmi şti... ya da hayal gücü onunla konu şmuştu, birini seçin. Birden aya ğa 
fırladı. Genellikle dostça ama dünyayı tam anlayama dı ğı için aklı karı şmışçasına 
bakan gözlerinde net bir bakı ş ve co şku vardı. 
"I ŞIN TE ŞEKKÜRLER DERf diye ba ğırdı bo ş odaya. 
Ruhların her şeyi bin gecede yaptı ğını ke şfeden Ebenezer Scrooge gibi mutlulukla 
etrafına bakmdıktan sonra cam parçalarını terlikler iyle ezerek kapıya ko ştu. 
Sivri bir parça aya ğını kesti -o bilmiyordu ama cam parçası ona ölümünü  
sunmuştu, Discordia deyin- ama o kadar mutluydu ki hisset medi bile. Koridora 
fırlayıp hemen merdivenlere yöneldi. 
Đkinci katın sahanlı ğında Belle O'Rourke adında ya şlıca bir Kırıcı kadınla 
kar şıla ştı, kadını yakalayıp sarstı ve, "I ŞIN TE ŞEKKÜRLER DER!" diye haykırdı 
şaşkın suratına. "I ŞINHER ŞEYĐN YOLUNA GĐREBĐLECEĞĐNĐ SÖYLÜYOR! GEÇ DEĞĐL! TAM 
ZAMANINDA!" 
Güzel haberi (en azından onun için güzeldi) yaymak için dı şarı yöneldi ve... 
Ana caddedeki Roland önce Eddie Dean'e baktı, sonra  Jake Cham-bers'a. 
"Geliyorlar, onları burada kar şılayaca ğız. Emrimi bekleyin ve do ğru olun." 
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Đlk belirenler, ellerini havaya kaldırmı ş halde ko şan üç Kırıcı oldu Gem 
Sineması'nın bilet gi şesinde oturmakta olan Eddie'yi (üç tarafındaki caml arı bir 
zamanlar Roland'a ait olan tabancanın kabzasıyla kı rmı ştı) veya Jake'i 
(Pleasantville Fırını'nın önüne park etmi ş motorsuz bir Ford'un içinde 
oturuyordu) ya da Roland'ı (Gay Paree Butik'in vitr inindeki cansız mankenlerden 
birinin arkasında duruyordu) görmeden ana caddenin kar şısına o şekilde geçtiler. 
Kar şı kaldırıma varınca şaşkınca etraflarına baktılar. Gidin, diye dü şünce 
gönderdi Roland onlara. Gidin, buradan uzaklasın, s oka ğa girin, hâlâ 
yapabiliyorken kaçın. 
"Haydi!" diye ba ğırdı içlerinden biri ve eczaneyle kitapçı arasındak i sokaktan 
aşağı ko şmaya ba şladılar. Bir ba şka Kırıcı göründü, sonra iki tane daha, 
ardından ilk muhafız belirdi; tabancasının namlusun u deh şet dolu yüzüne do ğru 
kaldırmı ş bir insan muhafızdı. Roland, ona ni şan aldı... sonra ate ş etmeyip 
bekledi. 
Devar personelinden daha çok ki şi geldi. Binaların arasından ko şarak çıkıp ana 
caddeye geliyorlardı. Caddeye da ğıldılar. Roland'ın umdu ğu ve bekledi ği gibi 
Kırıcılar'ın iki kanadına geçmeye ve yönlendirmeye çalı şıyorlardı. Kaçı şın bir 
isyana dönmesini engellemeye çalı şıyorlardı. 
" Đki sıra olu şturun?' diye ba ğırdı kuzgun kafalı bir taheen nefes nefese, 
vızıltıh bir sesle. " Đki sıra olu şturun ve babalarınızın hatırı için onlan 
aranızda tutun!" 
Gömleğinin etekleri dı şarı çıkmı ş kızıl kafalı bir ba şka taheen ba ğırdı. "Çit ne 
olacak, Jakli? Ya çite do ğru giderlerse?" 
"O konuda yapabilece ğimiz bir şey yok, Cag, sadece..." Lafını bitiremeden bir 
Kırıcı çı ğlık çı ğlı ğa kuzgunun -Jakli- önünden geçmeye çalı ştı ve zavallıyı öyle 
şiddetli itti ki taheen kendini yerde buluverdi. "Bi r arada kalın sizi 
salaklar!" dedi di şlerini sıkarak. "Kaçacaksanız kaçın ama düzenli bir  şekilde 
yapın, kahretsin!" Sanki bunun bir düzeni olabilirm i ş gibi. diye dü şündü Roland 
(memnuniyetle). Sonra Jakli adındaki taheen kızıl k afalıya ba ğırdı. "Bırakalım 
bir ikisi kızarsın... di ğerleri onlan görünce nasılsa durur!" 
Eddie veya Jake o an ate ş etmeye ba şlasaydı i şler sarpa sarabilirdi anıa ikisi 
de ate ş etmedi. Kaostan bir tür düzen olu şurken üç silah şor saklandı ğı yerden 
izlemeye devam etti. Muhafızların sayısı arttı. Jak li ve kızıl kafalı onları o 
sırada caddenin bir tarafından di ğerine bir koridor haline gelmi ş iki sıraya 
yönlendirdi. Koridor tam anlamıyla olu şamadan birkaç Kırıcı aradan geçti ama 
sadece birkaçı. 
Yeni bir taheen göründü, bu seferki bir sansar kafa sına sahipti ve komutayı 
Jakli'den aldı. Ko şan Kırıcılar'ın birkaçının sırtına vurarak acele et melerini 
sağladı. 
Ana caddenin güneyinden şaşkın bir haykırı ş yükseldi: "Çit kesilmi ş!" Ve bir 
başkası: "Galiba nöbetçiler ölmü ş!" Bu son haykırı şı deh şet dolu bir çı ğlık 
takip etti ve Roland talihsiz bir Kırıcı'nın yerdek i kesik ba şla kar şıla ştı ğını 
gözüyle görmü ş gibi anladı. 
Bu geli şme üzerine çıkan karga şa devam ederken Ted Brautigan ve Dinky Earnshaw 
fırın ve ayakkabı dükkânının arasındaki sokaktan çı ka-geldi. Jake'in saklandı ğı 
yerin öylesine yakınından geçmi şlerdi ki arabanın camından elini uzatsa onlara 
dokunabilecekti. Ted kolundan yaralanmı ştı. Gömle ğinin sa ğ kolu dirsek 
hizasından a şağı kıpkırmızıydı ama Dinky'nin yardımıyla yürüyebili yordu. Ted iki 
sıra halindeki muhafızların arasından geçmeden önce  dönüp do ğruca Roland'ın 
saklandı ğı yere baktı. Sonra Earnshaw ile soka ğa dalıp gözden kayboldular. 
Hiç olmazsa bir süre için güvende olacaklardı ve bu  iyiydi. Ama büyük böcek 
neredeydi? Bu nefret edilesi yerin sorumlusu olan P rentiss neredeydi? Roland hem 
onu, hem de şuradaki Sansar kafa taheen'i istiyordu, yılanın ba şını ezmek 
gerekiyordu. Ama daha fazla bekleyemezlerdi. ^aÇan Kırıcılar'ın sayısı giderek 
azalıyordu. Silah şor, sai Sansar'ın son gelenleri bekleyece ğini sanmıyordu; 
değerli Kırıcılar'ının çitin öteki tarafına geçmesine göz yumamazdı. Civardaki 
hava ve arazi ko şullan gözö-nüne alındı ğında fazla uza ğa gidemeyecekleri açıktı, 
ama yerle şim bölge-sinin kuzey ucunda saldırganlar varsa güne y ucunda da 
kurtarıcıların olabilece ği ihtimalini göz ardı ede... 
Ve i şte gelmi şti, Gan'a ve tanrılara şükürler olsun, tabancası koltukal-tındaki 
askıdan sarkan Pimli Prentiss sarsak adımlarla, şaşkınca o tarafa do ğru 



yürüyordu. Tek burun deli ğinden ve gözünün kenarından kan sızı-yordu; sanki t üm 
bu olan bitenlerin heyecanı kafasının içinde bir ka namaya sebep olmu ştu. Hafifçe 
yalpalayarak Sansar'ın yanına gitti -Roland o sabah ın acı sonucu için o sarho ş 
yalpalamasını suçlayacaktı- muhtemelen komutayı ond an alma niyetindeydi. Đki 
adamı rahatlatan kısa ama ate şli kucakla şmaları Roland'a iki adam arasındaki 
ili şkiye dair bilmek istedi ği her şeyi anlattı. 
Tabancasını do ğrultup Prentiss'in ba şının arkasına ni şan aldı, teti ği çekti ve 
saç ve kanın havaya saçılmasını izledi. Efendi Pren tiss'in elleri havaya 
fırladı, parmakları karanlık gökyüzüne do ğru uzandı ve Pimli, şok içindeki 
Sansar'ın ayaklarının dibine yı ğıldı. 
Atomik gün ı şı ğı buna bir cevap verirmi şçesine bir anda belirip ortalı ğı göz 
kamaştırıcı bir aydınlı ğa bo ğdu. 
"Selam olsun silah şorlar, hepsini öldürün!" diye haykırdı Roland eski ölüm 
makinesinin teti ğini çekerek. Poligondaki kilden ördekler gibi sıray a dizilmi ş 
muhafızlardan dördü tepki göstermek şöyle dursun, silah seslerinin anlamını bile 
çözemeden cansız yere yı ğıldı. "Gilead için, New York için, I şın için, 
babalarınız için! Duyun beni, dinleyin beni! Birini  bite ayakta bırakmayın! 
HEPSĐNĐ ÖLDÜRÜN!" 
Ve onlar da öyle yaptı: Gilead'dan gelen Silah şor, Brooklyn'den ge_ len eski 
uyu şturucu ba ğımlısı ve bir zamanlar Bayan Greta Shaw'un 'Ba-ma d edi ği yalnız 
çocuk. Dördüncü silah şor SGB'nin üzerinde (sadece bir kez, Tammy adındaki  
kâhyanın cesedinin etrafından dola şmak zorunda kalmı ş» bunun haricinde düz bir 
çizgide ilerlemi şti) yo ğunla şan duman bulutunun arasından, arkalarından, 
güneyden geliyordu: bir zamanlar Renkli Halkın Đlerlemesi Ulusal Birli ği'ne 
bağlı genç ve dürüst erkeklerden şiddet içermeyen protesto yöntemlerini ö ğrenmi ş 
ama sonra tabancanın yolunu seçmi ş ve bundan hiç pi şman olmamı ştı. Susannah üç 
hantal insan muhafızı ve kaçmakta olan bir taheen'ı  öldürdü. Taheen'in omzuna 
asılı bir tüfek vardı ama kullanmaya yeltenmedi. On un yerine tüylerle kaplı 
kollarını kaldırdı ve -kafası ayı kafasını andırıyo rdu- haykıra-rak teslim 
oldu ğunu söyledi. Orada yapılanları, çocukların beyinler inin püre haline 
getirilip performans arttırıcı olarak Kırıcılar'a y edirildi ğini bilen Susannah, 
ona zerre kadar merhamet etmedi ve taheen korkmaya bile fırsat bulamadan son 
nefesini verdi. 
Sinemayla kuaför arasındaki soka ğa girdi ği sırada silah sesleri susmu ştu. Finli 
ve Jakli ölüyordu; insan maskesi yırtılarak altında ki i ğrenç sıçan kafası gözler 
önüne serilmi ş olan James Cagney ölmü ştü; yanlarında bir düzine kadar ceset 
vardı. Pleasantville'in eskiden pırıl pırıl olan ol uklarından artık kan 
akıyordu: 
Şüphesiz yerle şim bölgesinde ba şka muhafızlar vardı ama büyük ihtimalle hepsi de 
sayıları yüzü bulan, hatta geçen tecrübeli sava şçıların, Tanrı bilir neden 
gelmi ş kara korsanlarının saldırısına u ğradıklarını dü şünerek saklanıyorlardı. 
Algul Siento'nun Kırıcılar'ının büyük bölümü ana ca ddeyle güney gözetleme 
kulelerinin arasındaki çimlerle kaplı alanda koyunl ar gibi birbirlerine sokulmu ş 
halde duruyordu. Kolundaki kanamayı umursamayan Ted  şimdiden onlarla ilgilenmeye 
başlamı ştı. 
Sonra dü şman ordusunun kuzey kuvveti sinemanın yanındaki sok a- ğ>n ba şında 
belirdi: tekerlekli bir arazi aracının üzerinde, ba caklarının ^zden a şağısı 
olmayan zenci bir kadın. Aracı bir eliyle kullanıyo r, di ğe-rıyle Coyote makineli 
tüfe ğini ta şıyordu. Caddedeki ceset yı ğınını gördü Ve ne şesiz bir tatmin 
ifadesiyle ba şını salladı. Eddie bilet gi şesinden çıkarak ona sarıldı. 
"Hey, tatlım, hey," diye mırıldanarak Eddie'nin boy nuna daima ürper-mesine yol 
açan öpücüklerden kondurdu. Sonra Jake yanlarına ge ldi -yüzü öldürme i şiyle 
solmu ştu ama kontrollü görünüyordu- ve Susannah kolunu ço cuğun omzuna atarak onu 
kendine çekti. Gözleri, Orta-Dünya'ya çekti ği üçün gerisinde, kaldırımda ayakla 
durmakta olan Roland'ı buldu. Tabancası, yan tarafı na sarkıttı ğı sol elindeydi. 
Yüzündeki özlem ifadesini hissedebiliyor muydu acab a? Yüzünde öyle bir ifade 
oldu ğunun farkında mıydı? Susannah bunu hiç sanmıyordu. Kalbi sızladı. 
"Buraya gel, Gilead," dedi. "Bu bir grup kucakla şması ve sen de grubun bir 
parçasısın." 
Bir an için Roland'ın davetini anlamadı ğını veya anlamazdan geldi ğini dü şündü. 
Sonra Roland tabancasını kılıfına koyup Oy'u kuca ğına almak için duraksayarak 



yanlarına geldi. Jake ve Eddie'nin arasına girdi. O y, dünyanın en do ğal 
hareketiymi ş gibi Susannah'nın kuca ğına atladı. Sonra Silah şor bir kolunu 
Eddie'nin, di ğerini Jake'in beline doladı. Susannah uzanıp (Hanta l Billy aniden 
yükselen kucakta dengesini komik bir şekilde sa ğlamaya çalı ştı) kollarını 
Roland'ın boynuna doladı ve rengi güne şle kararmı ş alnına kocaman bir öpücük 
kondurdu. Jake ve Eddie güldü. Roland da şaşkın bir mutlulukla gülümseyerek 
onlara katıldı. 
Onları böyle görmenizi isterim, onları çok iyi görü n. Bakar mısınız? 
Zaferlerinin ertesinde Susannah'nın Gezinti Bisikle ti'nin etrafında toplanarak 
birbirlerini kucaklamı şlar. Onları böyle görmenizi istememin sebebi büyük bir 
zafer kazanmı ş olmaları de ğil -her biri böyle olmadı ğını biliyor- sebep, son kez 
bir ka-tet olmaları. Karde şliklerinin hikâyesi burada, bu sahte caddede, yapay  
gün ı şı ğı altında sona eriyor. Hikâyenin bundan sonrası, ge ri kalanıyla 
kıyaslandı ğında kısa ve gaddarca olacak. Çünkü ka-tet bozuldu ğunda son daima çok 
çabuk gelir. Üzgünüm derim. 
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Pimli Prentiss iki adamdan genç olanının gruptan ay rılıp Finli o'Te-oo'ya 
yakla şmasını kurumaya yüz tutmu ş kanla kaplı, ölmekte olan gözleriyle izledi. 
Finli'nin hâlâ kıpırdamakta oldu ğunu gören genç adam tek dizi üzerine çöktü. 
Motorlu üç tekerlekli aracından inmi ş olan kadın ve çocuk kurbanlarını kontrol 
ederek hâlâ hayatta olanların i şlerini bitirmeye ba şladı. Kafasına bir kur şun 
yemi ş, son anlarını ya şamakta olan Pimli bunun acımasızlıktan ziyade merha metten 
kaynaklandı ğını anlıyordu. Ve muhtemelen i şlerini bitirdiklerinde korkakça kaçıp 
saklanan di ğerlerini arayacaklar, kalan muhafızları bulmak için  Algul Siento'nun 
yanmamış binalarına bakacaklar ve hâlâ hayatta olan varsa ö ldüreceklerdi. 
Bulduklarınızın sayısı fazla olmayacak, dostlarım, diye dü şündü. Adamlarımın 
üçte ikisini burada geberttiniz. Peki Efendi Pimli,  güvenlik şefi Finli ve di ğer 
adamları dü şmandan kaçını öldürmü ştü? Pimli'nin bildi ği kadarıyla bir tekini 
bile haklayamamı şlardı. 
Ama belki bu konuda bir şey yapabilirdi. Sa ğ eli koltukaltındaki Peacemaker'a 
doğru yava ş ve acılı yolculu ğuna ba şladı. 
Bu arada Eddie, Gilead'dan o güne kadar gelmi ş, sandal a ğacından kabzası olan 
tabancanın namlusunu Sansar'ın kafasına dayamı ştı. Gö ğsünden vurulmu ş ve hızla 
kan kaybediyor olmasına ra ğmen Sansar, çocu ğun ona bilinçli gözlerle baktı ğını 
görünce teti ği çekmek üzere olan parma ğı hareketsiz kaldı. Taheen'in gözlerinde 
bir şey gördü ama pek aldırmadı. Galiba hor görüydü. Ba şını kaldırdı, Susannah 
ve Jake'in çarpı şma sahasının batısındaki bedenleri kontrol etmekte oldu ğunu, 
Roland'ın kar şı kaldırımda durdu ğunu gördü. Silah şor bir yandan Ted ve Dinky ile 
konu şuyor, bir yandan da ya şlı adamın koluna uyduruk da olsa bandaj yapıyordu. 
Đki eski Kırıcı yüzlerinde ku şkulu bir ifade olmasına kar şın onu dikkatle 
dinleyerek ba şını sallıyordu. 
Eddie dikkatini ölmek üzere olan taheen'e çevirdi. "Yolun sonunda-s,n, dostum," 
dedi. "Görünü şe bakılırsa pompadan vurulmu şsun. Açıklı ğa adım atmadan önce 
söyleyece ğin bir şey var mı?" 
Finli ba şını salladı. 
"Söyle o halde, ahbap. Ama yerinde olsam kısa keser dim, fazla vaktin oldu ğunu 
sanmıyorum." 
"Sen ve yolda şların bir it sürüsünden fazlası de ğilsiniz," diyebildi Finli. 
Galiba gerçekten de kalbinden vurulmu ştu -öyle görünüyordu- ama bunu söylemesi 
gerekiyordu, bu söylenmeliydi ve söyleyebilmek için  hasar görmü ş kalbini son 
sınırına dek zorladı. Ondan sonra ölüp karanlı ğı ku-caklayabilirdi. "Sidik 
kokan, pusuya dü şürüp can alan köpeklersiniz. Söyleyece ğim bu." 
Eddie ne şesizce gülümsedi. "Peki bütün dünyaları pusuya dü şürüp herkesi öldürmek 
için çocukları kullananlara ne demeli, ahbap? Bütün  evreni?" Sansar böyle bir 
kar şılık beklememi şçesine gözlerini kırpı ştırdı. Belki hiçbir kar şılık 
beklemiyordu. "Emirlere... uyuyordum." 
"Bundan hiç şüphem yok," dedi Eddie. "Ve ölene dek emirlere uydu n. Cehennemin, 
Na'ar'ın veya ne diyorsanız oranın tadını çıkar." N amluyu Finli'nin şaka ğına 
dayadı ve teti ği çekti. Sansar tek bir kez sarsıldıktan sonra hare ketsiz kaldı. 
Eddie yüzünü buru şturarak aya ğa kalktı. 



Tam o sırada gözucuyla bir hareketlenme gördü ve bi r ba şkasının - şovun 
patronunun- tek dirse ği üzerinde do ğrulmaya çalı ştı ğını fark etti. Bir zamanlar 
bir tecavüzcüyü idam etmekte kullanılmı ş Peacemaker'ını do ğrultmu ştu. Eddie'nin 
refleksleri kuvvetliydi ama kullanmaya zamanı olmad ı. Peacemaker tek bir kez 
kükredi, namlusunun ucundan ate ş kustu ve Eddie Dean'in ka şından kan fı şkırdı. 
Kur şunun çıkmasıyla ba şının arkasından bir tutam saç kalktı. Elini kaldırı p sa ğ 
gözünün üzerinde beliri-veren deli ğe çok önemli bir ayrıntıyı çok geç hatırlamı ş 
birinin yaptı ğı gibi indirdi. 
Roland çizmelerinin a şınmı ş topukları üzerinde hızla döndü ve tabancasını gözl e 
takip edilemeyecek bir süratle çekti. Jake ve Susan nah da aynı anda sesin 
geldi ği yere döndü. Susannah elini ka şına bastırmı ş halde ayakta duran kocasını 
gördü. 
"Eddie? Tatlım?" 
Pimli, Peacemaker'ın horozunu tekrar kaldırmaya u ğra şıyordu. Gösterdi ği çaba 
yüzünden üst duda ğı gerilmi ş, sıkıh di şleri ortaya çıkmı ştı. Roland, onu 
boğazından vurdu ve Algul Siento'nun Efendi'si sol tar afına do ğru savruldu. 
Ate şlemeye çalı ştı ğı tabancası elinden fırlayıp arkada şı San-sar'ın cesedine 
çarptı. Neredeyse Eddie'nin ayaklarının dibine dü şecekti. 
"Eddie!" diye çı ğlık attı Susannah ve kendini ellerinin üzerine atar ak kocasına 
doğru süratle emekledi. Yarası kötü de ğil, diyordu kendine. Kötü de ğil, sevgili 
Tanrı'm lütfen a ğır yaralanmı ş olmasın... 
Sonra yüzüne bastırdı ğı elinin altından süzülerek yola damlayan kanı görd ü ve 
Eddie'nin durumunun kötü oldu ğunu anladı. 
"Suze?" dedi Eddie. Sesi son derece netti. "Nerdesi n, Suzie? Göremiyorum." 
Bir adım attı, ikincisini, üçüncüsünü... ve Büyükba ba Jaffords'un onu ilk 
gördü ğü an olaca ğını bildi ği gibi yola yüzüstü kapaklandı. Çünkü genç adam bir  
Silah şor'du, öyleydi ve onun gibileri bekleyen son buydu.  
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Gece olmu ştu ve Jake Chambers Pleasantville'in ana caddesinin  do ğu ucundaki 
Clover Tavernası'nın dı şında kederli bir şekilde oturuyordu. Robotlardan olu şan 
bir temizlik ekibi muhafızların cesetlerini ortadan  kaldırmı ştı. Hiç olmazsa bu 
insanı bir nebze rahatlatıyordu. Oy bir saattir çoc uğun kuca ğında oturuyordu. 
Aslında hiç o kadar uzun süre bu kadar yakınında ka lmazdı, ama Jake'itı ona 
ihtiyaç duydu ğunu hissediyor gibiydi. Çocuk pek çok kez yüzünü Ha ntal Billy'nin 
tüylerine gömüp a ğlamı ştı. 
Jake o sonu gelmez günün büyük bir kısmında kafasın ın içinde konu şan iki ayrı 
ses duymu ştu. Bu daha önce de ba şına gelmi şti. Ama yıllardır, bir sinir krizi 
geçirdi ğinden şüphelendi ği, küçük bir çocuk oldu ğu zamandan beri olmuyordu. 
Eddie ölüyor, dedi ilk ses (kesin bir dille dolabın da canavarlar oldu ğunu ve onu 
diri diri yiyeceklerini söyleyen ses). Corbett Yaîa khanesi'nde bir odada ve 
Susannah da yanında. Çenesi hiç durmuyor ama ölüyor . 
Hayır, diye inkâr etti ikinci ses (ona canavar diye  bir şeyin olmadı ğın1 cılızca 
söyleyen ses). Hayır bu mümkün de ğil. Eddie... Eddie! Ve aynca o ka-tet. Kara 
Kule'ye ula ştı ğımızda ölebilir, o zaman hepimiz ölebiliriz ama Şimdi de ğil. Bu 
çılgınlık. 
Eddie ölüyor, dedi yine ilk ses amansızca. Kafasınd a neredeyse yumru ğunu 
sokabilece ğin büyüklükte bir delik var ve ölüyor. 
Đkinci ses bunu inkâr etti ama giderek daha da zayıf lıyordu. I şın'ı 
kurtardıklarını bilmek bile (Sheemie kurtardıkların dan emin gibiydi; tuhaf bir 
sessizli ğe bürünen Devar-toi'de bir o tarafa, bir bu tarafa koşup avazı çıktı ğı 
kadar ba ğırarak haberi yaymı ştı; I ŞIN HER ŞEYĐN YOLUNA GĐRECEĞĐNĐ SÖYLER.'I ŞIN 
TEŞEKKÜRLER DER!) Jake'e kendini daha iyi hissettirmiy ordu. Eddie'nin kaybı 
böyle bir sonuç için bile fazla a ğır bir bedeldi. Tet'in bozulması daha da a ğır 
bir bedeldi. Jake bunu her dü şündüğünde kendini hasta gibi hissediyor ve 
Tanrı'ya, Gan'a, Đsa Adam'a, herhangi birine veya hepsine bir mucize 
göndermeleri ve Eddie'nin hayatını kurtarmaları içi n dua ediyordu. Yazara bile 
dua ediyordu. 



Arkada şımın hayatını kurtarırsan biz de seninkini kurtarır ız, diye dua ediyordu 
hiç görmedi ği Stephen King'e. Eddie'yi kurtanrsan o minibüsün s ana çarpmasına 
izin vermeyiz. Yemin ederim. 
Sonra yine Susannah'nın Eddie'nin adını haykırı şını, sırtüstü çevirmeye 
çalı şmasını ve Roland'ın kollarını ona dolayarak, öyle y apmamalısın, Susannah, 
onu rahatsız etmemelisin, deyi şini, Susannah'nın onunla çılgınca mücadele 
edi şini, farklı ki şiliklerin belirip kaçtı ğı yüzünün şeklinin çılgınca 
deği şti ğini hatırladı. Ona yardım etmem gerek, diye hıçkırm ı ştı Susannah, 
Jake'in tanıdı ğı sesiyle. Sonra daha sert bir ba şka sesle ba ğırmı ştı: Bırak beni 
kahrolası! Bırak da onu iyile ştireyim, ona kendi bildi ğim büyüyü yapayım, 
göreceksin aya ğa kalkacak! Mutlaka iyi olacak! Ve Eddie ölmemi ş, ama ölse belki 
daha iyi olabilecek bir durumda (ölümü mucizeler iç in dua etmeyi anlamsız 
kılacaksa da) caddede yatarken Roland, Su-sannah'ya  sıkıca sarılarak kuca ğında 
bir bebek gibi sallamı ştı. Jake, Eddie'nin parmaklarının kıpırdadı ğını 
görebiliyor, bir adamın uykusunda sayıkladı ğı gibi anlamsızca bir şeyler 
mırıldandı ğını duyabiliyordu. 
Sonra Dinky hemen pe şinde oldu ğu halde Ted yanlarına gelmi şti Đki üç Kırıcı 
tereddütle pe şlerinden yürüyordu. Ted çırpınıp haykıran kadının y anında diz 
çökmüş, Dinky'ye de aynısını yapmasını i şaret etmi şti. Sonra Susannah'nm bir 
elini tutmu ş, Dinky'ye di ğerini tutmasını i şaret etmi şti. Ve içlerinden bir şey 
yayılmı ştı... derin ve sakinle ştirici bir şey. Hedefi Jake de ğildi, hayır 
değildi ama o da bir kısmını yakalamı ş ve çil. gınca çarpan kalbinin 
sakinle şti ğini hissetmi şti. Ted'e bakınca gözbebeklerinin yine hızla büyüyü p 
küçülmekte oldu ğunu görmü ştü. 
Susannah'nm çı ğlıkları hafiflemi ş, acı dolu iniltilere dönü şmüştü. Eddie'ye 
bakmı ş, ba şını ona do ğru e ğince gözya şları gömle ğine damlayıp ya ğmur damlaları 
gibi koyu renkli lekeler olu şturmu ştu. Sheemie tam o sırada sokaklardan birinden 
mutlulukla ba ğırarak çıkagelmi şti. "I ŞIN GEÇ KALMADI ĞIMIZI SÖYLÜYOR! I ŞIN TAM 
VAKTĐNDE GELDĐĞĐMĐZĐ SÖYLÜYOR, I ŞIN TE ŞEKKÜRLER DĐYOR! ŞĐMDĐ ONU ĐYĐLEŞMESĐ ĐÇĐN 
RAHAT BIRAKMAMIZ GEREK!" Fena halde topallıyordu, a ma o anda kimse buna dikkat 
etmemi şti. Dinky ölümcül bir yara almı ş Silah şor'a bakan Kırıcılar'dan olu şan ve 
giderek büyüyen kalabalı ğa mırıldanarak bir şeyler söylemi ş ve aralarından 
birkaçı Sheemie'nin yanına giderek sessizle şmesini sa ğlamı ştı. Devar-toi'nin ana 
bölümünden gelen alarm sesleri susmamı ştı ama sonradan gelen itfaiye araçları en 
kötü üç yangını (Damli Evi, Efendi'nin Evi ve Fever al Yatakhanesi'ndeki 
yangınlar) kontrol altına almayı ba şarmı ştı. 
Jake'in daha sonra ilk hatırladı ğı, Ted'in inanılmayacak kadar nazik 
parmaklarının Eddie'nin ba şının arkasındaki saçları çekerek jöle kıvamında koy u 
kanla dolu deli ği ortaya çıkarmasıydı. Đçinde minik beyaz noktacıklar vardı. 
Jake o noktacıkların kemik parçaları oldu ğunu dü şünmek istemi şti. Eddie'nin 
beyninden parçalar de ğil. 
Bu korkunç yarayı gören Susannah sertçe do ğrulup tekrar çı ğlık atıp yine 
çırpınmaya ba şlamı ştı. Ted ve Dinky (yüzü kâ ğıt gibi solgundu) t»r' birine 
bakmı ş, Susannah'nm ellerini daha sıkı kavramı ş ve sakinle ştirici, (huzur rahat 
sakin bekle yava ş dingin ban ş) hem kelimeler, hem renklerden -koyu maviden kül 
grisine- mesajı tekrar göndermi şti. Bu arada Roland, Susannah'yı omuzlarından 
kavramaya devam ediyordu. 
"Eddie için bir şey yapılabilir mi?" diye Ted'e sormu ştu Roland. »Herhangi bir 
şey?" 
"Rahat ettirilebilir," demi şti Ted. "Hiç olmazsa o kadarını yapabiliriz." Sonra  
Devar'ı i şaret etmi şti. "Bitirilecek bir i şin yok mu, Roland?" 
Roland bir an için ne demek istedi ğini anlamamı ştı. Sonra ölen muhafızların 
cesetlerine bakmı ş ve anlamı ştı. "Evet," demi şti. "Sanırım var. Bana yardım 
edebilir misin, Jake? Geriye kalanlar yeni bir lide rin komutası altında 
birle şirse sorun yaratabilirler." "Susannah ne olacak?" d iye sormu ştu Jake. 
"Susannah, kocasını rahat edip huzurla ölebilece ği bir yere götürmemize yardım 
edecek," demi şti Ted Brautigan. "De ğil mi, hayatım?" 
Susannah, ona tam anlamıyla bo ş sayılmayacak bir ifadeyle bakmı ştı; bu bakı ştaki 
kavrayı ş ve yakarı ş Jake'in kalbini bir buz saça ğının ucu gibi parçalamı ştı. 
"Ölmekzorunda mı?" diye sormu ştu Susannah, Ted'e. 



Ted, Susannah'nm elini dudaklarına götürüp öpmü ştü. "Evet," demi şti. "Ölmek 
zorunda. Sen de buna dayanmaya mecbursun." 
"O halde benim için bir şey yapmanız gerek," demi şti Susannah, Ted'in yana ğına 
dokunarak. Jake'e o parmaklar so ğuk, çok so ğuk görünmü ştü. 
"Nedir, canım? Elimden ne geliyorsa yaparım." Susan nah'nm parmaklarını kavrayıp 
(huzur rahat sakin bekle yava ş dingin barı ş) sıkmı ştı. 
"Bu yaptı ğınıza ben aksini söyleyene dek bir son verin," demi şti Susannah. 
Ted, ona şaşkınca bakmı ştı. Sonra omuz silken Dinky'ye dönmü ş, arandan yine 
Susannah'ya bakmı ştı. 
" Đyi aklınızı kederimi çalmak için kullanmamalısınız, " demi şti Susan-nah, ona. 
"Çünkü a ğzımı açar ve son damlasına dek sömürebilirirn. Heps ini." 
Ted bir süre ka şlarını çatıp ba şını önüne e ğerek durmu ştu. Sonra tekrar 
Susannah'ya dönüp Jake'in gördü ğü en tatlı gülümsemeyi sunmu ştu. 
"Âlâ, hanımefendi," demi şti Ted. " Đstedi ğinizi yapaca ğız. Ama bize ihtiyacınız 
olursa... oldu ğunda..." 
"Çağırırım," demi şti Susannah ve sonra yolun ortasında sayıklayarak y atan genç 
adamın üzerine e ğilmi şti. 
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Roland ve Jake ölüm dö şeğindeki arkada şları için yas tutmayı erteleyerek 
kendilerine saldırabilecek muhafızları temizlemek a macıyla onları tekrar Devar-
toi'ye götürecek soka ğa yakla ştı ğı sırada Sheemie uzanmı ş ve Roland'ın 
gömle ğinin kolunu çekmi şti. 
"I şın te şekkürler der, bir zamanlar Will Dearborn olan." Ba ğırmaktan sesi 
kısıldı ğı için çatlak bir fısıltıyla konu şuyordu. "I şın her şeyin dü-
zelebilece ğini söylüyor. Eskisi kadar iyi olaca ğını. Daha da iyi olaca ğını 
söylüyor." 
"Çok iyi," demi şti Roland ve Jake öyle olabilece ğini dü şünmüştü. Ama o an, şimdi 
oldu ğu gibi içinde gerçek ne şeden eser yoktu. Ted Brau-tigan'm nazik 
parmaklarının ortaya çıkardı ğı deli ğin görüntüsünü zihninden uzakla ştıramıyordu. 
Kırmızı jöleyle dolu deli ği. 
Roland kolunu Sheemie'nin omzuna atmı ş, sıkmı ş ve Sheemie'yi öpmü ştü. Sheemie 
mutlulukla gülümsemi şti. "Seninle gelece ğim, Roland. Beni yanında götürür müsün, 
canım?" 
"Bu sefer olmaz," demi şti Roland. 
"Neden a ğlıyorsun?" diye sormu ştu Sheemie. Jake, Sheemie'nin yüzündeki co şkunun 
yerini endi şeye bırakmasını izlemi şti. Bu arada Kançılar ana caddeye dönmeye 
devam ediyor, küçük gruplar olu şturuyordu 
Jake, Silah şor'a yönelmi ş bakı şlarında deh şetle karı şık şaşkınlık... ve belli 
belirsiz merak... ve birkaçında belirgin bir ho şnutsuzluk görmü ştü. Neredeyse 
nefret. Hiçbirinde bir nebze bile minnet görememi ş ve bu yüzden onlardan nefret 
etmi şti. 
"Dostum yaralandı," demi şti Roland. "Onun için a ğlıyorum, Sheemie. Ve arkada şım 
olan karısı için. Ted ve Dinky'nin yanına gidip ist edi ği takdirde onu teselli 
etmeye çalı şır mısın?" 
" Đstiyorsan, elbette! Senin için her şeyi yaparım!" 
"Te şekkürler derim, Stanley'nin o ğlu. Ve dostumu götürecek olurlarsa yardım et." 
"Dostun Eddie! Yaralı yatan o!" 
"Evet, do ğru diyorsun, ismi Eddie. Ona yardım edecek misin?" 
"Evet!" 
"Bir şey daha var..." 
"Evet?" diye sormu ştu Sheemie. Sonra bir şey hatırlamı ştı. "Evet! Gitmenize, 
arkada şlarınla çok uza ğa seyahat etmenize yardım edece ğim! Ted, bana söyledi. 
'Bir delik aç,' dedi. Ona açtı ğım gibi. Ama onu geri getirdiler. Kötü adamlar. 
Ama sizi geri getiremeyecekler, çünkü hepsi gitti! I şın artık huzurlu!" Ve 
Sheemie, Jake'in yaslı kulaklarını tırmalayan bir k ahkaha atmı ştı. 
Belki Roland'ın kulaklarını da tırmalamı ştı, çünkü gülümsemesi gergin 
görünüyordu. "Zamanla, Sheemie... ama sanırım Susan nah burda kalıp dönmemizi 
bekler." 
Eğer dönersek, diye dü şünmüştü Jake. 



"Ama yapabilece ğini sandı ğım bir ba şka görev var. Birini bir ba şka dünyaya 
göndermek de ğil, ama onun gibi bir şey. Ted ve Dinky'ye anlattım, Eddie huzura 
kavu ştu ğunda onlar da sana anlatacak. Dinleyecek misin?" 
"Evet! Ve yapabilirsem yardım edece ğim!" 
Roland, Sheemie'nin omzunu kavramı ştı. "Güzel!" Sonra Jake ve Si-a" Şor 
başladıkları i şi bitirmek için kuzey olabilecek yöne do ğru ilerlemi şlerdi. 
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Sonraki üç saat içinde ço ğu insan olan on dört muhafız daha bul-mu şlardı. Roland 
sadece binaya çarpıp orada sıkı şıp kalan itfaiye aracının arkasından ate ş eden 
iki ki şiyi öldürerek Jake'i -biraz- şaşırtmı ştı. Geri kalanının silahlarını alıp 
öğleden sonra vardiya de ği şimini haber veren boru çaldı ğında Devar-toi'de 
görülecek olurlarsa vurulacaklarını söyleyerek serb est bırakmı ştı. 
"Ama nereye gideriz?" diye sormu ştu parlak kırmızı ibi ğiyle bembeyaz horoz 
kafası olan bir taheen. (Jake, onu görünce çizgi fi lm karakteri Foghorn 
Leghorn'u hatırlamı ştı.) 
Roland ba şını iki yana sallamı ştı. "Boru tekrar öttü ğünde burda olmadı ğınız 
sürece nereye gidece ğiniz umurumda de ğil," demi şti. "Burda cehenneme yakı şır bir 
i ş yaptınız ama cehennemin kapıları artık kapandı ve bir daha da açılmayacak." 
"Ne demek istiyorsunuz?" diye sormu ştu horoz-taheen çekingence, ama Roland cevap 
vermeye tenezzül etmemi şti. Tek söyledi ği mesajı di ğerlerine iletmesi olmu ştu. 
Kalan can-toi ve taheen'lenn ço ğu Algul Siento'yu hiç itiraz etmeden ve omuzları 
üzerinden geriye sık sık endi şeyle bakarak ikili üçlü gruplaı halinde terk 
etmi şti. Jake korkmakta haklı olduklarını dü şünmüştü, çünkü dinh'iriva yüzü o 
gün dü şünceleri yüzünden soyutlanmı ş bir ifadeye bürünmü ş ve kederle 
korkunçla şmıştı. Eddie Dean ölüm dö şeğinde yatıyordu ve Gilead'lı Roland'm 
hiçbir şeye tahammülü yoktu. 
"Buraya ne yapacaksın?" diye sormu ştu Jake ö ğleden sonra boru öttü ğünde. 
Dumanları tüten Damli Evi'nin yanından (robot itfai yeciler her yere uyarı 
levhaları asmı ştı: UZAK DURUN, YANGIN SORU ŞTURMASI SÜRÜYOR) geçiyorlar, 
Eddie'nin yanına dönüyorlardı. 
Roland soruya cevap vermeyerek ba şını iki yana sallamakla yetinmi şti. 
Jake çar şıda altı Kırıcı'nın el ele tutu şarak bir halka olu şturdu ğunu görmü ştü. 
Ruh ça ğırma seansı yapıyor gibi görünüyorlardı. Sheemie, T ed ve Dan' R°stov 
oradaydı. Ayrıca biri genç, biri ya şlı iki kadın ve tıknaz, bankacı görünümlü 
bir adam vardı. Daha ötede, ayaklan üzerlerine örtü len battaniyelerin altından 
ta şan, kısa çarpı şmada ölmü ş elli kadar muhafızın cesedi sıralanmı ştı. 
"Ne yaptıklarını biliyor musun?" diye sormu ştu Jake seans ahalisini kastederek. 
Arkalarındakiler ölüydü, bundan böyle ba şka hiçbir şey yapmayacaklardı. 
Roland, Kırıcılar'dan olu şan halkaya kısa bir bakı ş fırlatmı ştı. "Evet." 
"Nedir?" 
" Şimdi olmaz," demi şti, Silah şor. " Şimdi Eddie'ye saygılarımızı sunaca ğız. 
Yapabildi ğince sakin olmalısın ve bunun için zihninin bo şalması gerekiyor." 
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Müzik kutusu sessiz, neon lambalı bira levhaları sö nük bombo ş Clover 
Tavernası'nm dı şında oturmakta olan Jake, Roland'ın ne kadar haklı oldu ğunu ve 
kırk be ş dakika önce Eddie'nin Silah şor'un ya şamından azar azar uzakla ştı ğını, 
hayat kiliminin son santimlerine ola ğanüstü mirasının izlerini bırakırken ona 
bakıp ıstırabını görerek odadan çıkmasına izin verd i ğinde hissetti ği minnet 
duygusunu dü şünüyordu. 
Ted Brautigan'ın organize etti ği grup, genç silah şoru Corbett Yatakhanesine 
ta şımı ş, birinci kattaki süitlerden birinin geni ş yatak odasına yerle ştirmi şti. 
Ted'in grubu yatakhanenin avlusunda oyalanmı ş, ö ğleden s°nra saatler ilerlerken 
Kırıcılar'ın geri kalanı da onlara katılmı ştı. Ro-'and ve Jake geldi ğinde kızıl 
saçlı, kısa boylu, şi şman bir kadın Roland'ın folunu kesmi şti. 
Yerinizde olsam bunu yapmazdım, hanımefendi, diye d üşünmüştü Ja-y-Bugün de ğil. 
Günün tehlike bildiren i şaretlerine ve kısa yolculuklarına ra ğmen bu kadın -
Jake'e annesinin bahçe kulübünün ömür boyu ba şkanı olmaya çok uygun gibi 
görünüyordu- kalın bir tabaka makyaj yapma fırsatı bulmu ştu' pudra, far ve Devar 
itfaiye aracı gibi kıpkırmızı bir ruj sürmü ştü. Kendini Grace Rumbelow olarak 



tanıtmı ştı (eskiden Aldershot, Hampshire, Đn. giltere'dendi) ve bundan sonra ne 
olaca ğını ö ğrenmeyi talep etti ğini söylemi şti -nereye gidecekler, ne yapacaklar 
ve onlarla kim ilgilenecekti? Bir ba şka deyi şle horoz- kafalı taheerC'm sordu ğu 
sorularda. 
"Çünkü bizimle ilgileniyorlardı," demi şti Grace Rumbelow tiz bir sesle. "Ve en 
azından şu an için ba şımızın çaresine bakacak durumda de ğiliz." Bunun üzerine 
onaylayan sesler duyulmu ştu. Roland, onu ba ştan a şağı süzmü ş ve yüzündeki bir 
şey, kadının o ölçülü öfkesini yok etmi şti. "Yolumdan çekil," demi şti Silah şor. 
"Yoksa seni yere yıkar geçerim." 
Kadının yüzünün soldu ğu pudra tabakasının üzerinden bile belli olmu ş ve tek 
kelime etmeden söyleneni yapmı ştı. Corbett Yatakhanesi'ne giren Jake ve Roland'm 
ardından onaylamaz mırıltılar yükselmi ş, ama onlar gözden kaybolmadan, 
Silah şor'un mavi gözleriyle kar şıla şma riski ortadan kalkmadan önce a ğızlarını 
bile açmamı şlardı. Kırıcılar Jake'e Pi-per'daki bazı çocukları hatırlatıyordu. 
Bu sınav i ğrenç veya kıçımı ye gibi şeyleri ba ğırarak söyleyen, ama bunu sadece 
öğretmen sınıfta de ğilken yapan bu sersemler gibiydiler. 
Corbett Yatakhanesi'nin ilk katındaki koridor flore san lambalarla aydınlanmı ştı. 
Havaya Damli Evi ve Feveral Yatakhanesi'nden yayıla n dumanın keskin kokusu 
hâkimdi. Dinky Earnshaw, D ĐSĐPLĐN MEMURU SÜĐTĐ yazan kapının sa ğında bir 
katlanan sandalyede oturmu ş, sigara içiyordu. Roland ve Jake, Oy her zamanki 
gibi Jake'in ayaklarının dibinde yürür halde yakla şırken ba şını kaldırıp onlara 
bakmı ştı. "Durumu nasıl?" diye sormu ştu Roland. "Ölüyor, dostum," diyerek omuz 
silkmi şti Dinky. "Susannah nasıl?" 
"Güçlü. Ama o gittikten sonra..." Dinky her şeyin olabilece ğini söylemek 
istercesine tekrar omuz silkmi şti. Roland kapıyı usulca çalmı ştı. "Kim o?" 
demi şti Susannah bo ğuk sesle. 
"Roland ve Jake," demi şti Silah şor. "Bizi içeri kabul edecek misin?" Bu soru 
üzerine Jake'e alı şılmadık derecede uzun gelen bir sessizlik olmu ştu. Ancak 
Roland şaşırmı ş görünmüyordu. Dinky de öyle. Sonunda Susannah'nın sesi 
duyulmu ştu: " Đçeri gelin." Girmi şlerdi. 
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Roland'ın ça ğrısını bekleyerek sakinle ştirici karanlıkta Oy ile oturup bekleyen 
Jake kararan odada gözlerine ula şan manzarayı dü şündü. Ve Roland'ın 
huzursuzlu ğunu fark ederek onu "zamanı geldi ğinde" ça ğıraca ğını söyleyip dı şarı 
göndermesinden önceki sonsuzlukmu ş gibi gelen kırk be ş dakikayı. 
Jake Orta-Dünya'ya çekildikten sonra pek çok ölüme tanık olmu ştu; ölüme sebep 
olmu ş, pek az hatırlıyor olmasına ra ğmen kendi ölümünü bile ya şamıştı. Ama bu 
bir ka-yolda şın ölümüydü, disiplin memurunun süitinin yatak odas ında olan biten 
her şey çok anlamsız geliyordu. Ve sonu gelmez. Jake tüm  kalbiyle Dinky ile 
dı şarıda kalmı ş olmayı diliyordu; keskin zekâlı, bazen asabi arkad aşını o 
şekilde hatırlamak istemiyordu. 
Öncelikle Eddie bir eli Susannah'nın elinde yatarke n fazlasıyla zayıf 
görünüyordu; ya şlı ve (Jake böyle dü şünmekten nefret ediyordu) aptal 
görünüyordu. Ya da belki do ğru kelime bunaktı. A ğzının kenarları a şağı sarkmı ş, 
derin gamzeler olu şturmu ştu. Susannah, genç adamın yüzünü yıkamı ştı, ama hafifçe 
uzamı ş sakallan yine de kirli gibi görünmesine yol aÇiyor du. Gözlerinin altı piç 
kurusu Prentiss, onu vurmadan önce dövmü ş gibi mosmordu. Gözleri kapalıydı ama 
ince gözkapaklarının altında ^ya görüyormu şçasına kıpırdıyorlardı. 
Ve Eddie konu şuyordu. Kesintisizce mırıldanıyordu. Jake söyledikl erinden 
bazılarını anlıyor, bazılarını anlayamıyordu. Bazıl arı az da olsa anlamlıydı ama 
çoğu, arkada şı Benny'nin ki'gel diyece ği gibi zırvaydı. Susannah ara sıra bir 
bez parçasını yata ğın yanındaki masanın üzerinde duran küçük bir le ğendeki suda 
ıslatıyor, sıkıyor ve kocasının ka şlarını, kuruyan dudaklarını siliyordu. Roland 
bir keresinde aya ğa kalkıp le ğeni almı ş, banyoda döküp tekrar doldurmu ş ve 
Susannah'ya geri getirmi şti. Susannah ona alçak ve son derece nazik bir ses 
tonuyla te şekkür etmi şti. Jake kısa bir süre sonra suyu tazelemi ş ve Susannah, 
ona da aynı şekilde te şekkür etmi şti. Sanki orada olduklarının farkında de ğildi. 
Susannah için gidece ğiz, demi şti Roland, Jake'e. Çünkü daha sonra yanında 
kimlerin oldu ğunu hatırlayacak ve minnet duyacak. 



Duyacak mıydı? Clover Tavernası'nın dı şında, karanlıkta oturmakta olan Jake bunu 
merak ediyordu. Minnettar olacak mıydı? Eddie Dean' in henüz yirmi be ş, yirmi 
altı ya şındayken ölüm dö şeğinde yatmasının sorumlusu Roland de ğil miydi? Öte 
yandan Roland olmasaydı Susannah ve Eddie hiçbir za man tanı şamayacaktı. Çok 
karma şıktı. Hepsinde New York'un oldu ğu çok sayıda dünya fikri gibi Jake'in 
başına bir a ğrı girmesine sebep oluyordu. 
Ölüm dö şeğinde yatan Eddie a ğabeyi Henry'ye neden çöpü dökmeyi 
hep unuttu ğunu sormu ştu. 
Jack Andolini'ye ona kimin çirkin sopayla vurdu ğunu sormu ştu. 
"Dikkat et Roland!" diye ba ğırmı ştı. "Koca-burun George geri dönmü ş!" 
Ve, "Suze, sen ona Dorothy ve Teneke Ormancı ile il gili olanı anlatırsan 
gerisini ben anlatırım." 
Sonra Jake'in kanını donduran bir ba şka şey söylemi şti. "Elimle ate ş etmem; 
eliyle ate ş eden babasının yüzünü unutmu ş demektir." 
Bunun üzerine Roland lo ş odada (panjurlar kapatılmı ştı) Eddie'nın elini tutup 
sıkmı ştı. "Evet, Eddie, do ğru diyorsun. Gözlerini açıp yüzüme bakacak mısın, 
hayatım?" 
Ama Eddie gözlerini açmamı ştı. Ba şı faydasız bir bandajla sarılı olan genç adam 
onun yerine Jake'in kanını daha da dondurarak mırıl danmı ştı. "Ölülerin ta ş 
salonlarında her şey unutulur. Bunlar, örümceklerin döndü ğü ve büyük devrelerin 
birer birer sessizli ğe büründü ğü yıkım odaları." 
Bunun ardından bir süre anla şılır bir şey söylememi ş, sadece kesintisizce 
mırıldanmaya devam etmi şti. Jake le ğendeki suyu tazelemi ş, odaya dönü şünde 
Roland kireç gibi olmu ş yüzünü görmü ş ve ona gidebilece ğini söylemi şti. 
"Ama..." 
"Haydi git, şekerim," demi şti Susannah. "Ama dikkatli ol. Dı şarda hâlâ onlardan 
biri olabilir. Đntikam almak isteyen çıkabilir." "Ama ben nasıl..."  
"Zamanı gelince seni ça ğırırım," demi şti Roland. Sonra sa ğ elinin kalan 
parmaklarından biriyle Jake'in şaka ğına hafifçe vurmu ştu. "Beni duyarsın." 
Jake gitmeden önce Eddie'yi öpmek istemi ş ama korkmu ştu. Ölümün nezle gibi ona 
bula şaca ğından de ğil -böyle bir şeyin mümkün olmadı ğını biliyordu- dudaklarının 
temasının bile Eddie'yi yolun sonundaki açıklı ğa itmeye yetebilece ğinden 
korkmu ştu. 
Sonra Susannah, onu suçlayabilirdi. 
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Dinky koridorda ona nasıl gitti ğini sormu ştu. "Gerçekten çok kötü," demi şti 
Jake. "Ba şka sigaran var mı?" Dinky ka şlarını kaldırmı ş ama hiçbir şey 
söylemeden Jake'e bir sigara uzatmı ştı. Çocuk, Silah şor'un daha önce yaptı ğını 
gördü ğü gibi sigarayı I ba şparmağının tırna ğıyla ezmi ş ve yakarak içine derin 
bir nefes çekmi şti. Duman hâlâ yakıyordu ama ilk seferdeki gibi şiddetli 
değildi. Ba şı biraz-c'k dönmü ş ama öksürmemi şti. Yakında bu i şte ustala şırım, 
diye dü şünmüştü. New York'a dönecek olursam belki babamın bölümü nde çalı şabili-
ntn- Öldürmede iyice ustala şıyorum. 
Sigarayı göz hizasına kaldırmı ştı, dibi yerine tepesinden duman çıkan küçük, 
beyaz bir füzeydi. Filtrenin hemen altında CAMEL ya zısı vardı. "Bunu asla 
yapmayaca ğıma dair kendi kendime söz vermi ştim," demi şti Dinky'ye. "Asla. Ve 
şimdi elimde bir taneyle burda oturuyorum." Gülmü ştü. Acı, yeti şkince bir 
gülü ştü ve sesi kulaklarına ula ştı ğında ürpermi şti. 
"Buraya gelmeden önce bir adam için çalı şıyordum," demi şti Dinky. " Đsmi Bay 
Sharpton'dı. Bana Tanrı'nın gülmek istedi ğinde 'asla'ları dinledi ğini söylerdi." 
Jake cevap vermemi şti. Eddie'nin yıkım odalarından bahsedi şini hatırlıyordu. 
Jake bir zamanlar, bir rüyada Mia'yı takip ederek o  odalardan birine girmi şti. 
Mia ölmü ştü. Callahan da öyle. Ve Eddie ölüyordu. Uzaktan ge len gök gürültüsünü 
dinlerken battaniyeler altında yatan cesetleri dü şünmüştü. Eddie'yi vuran adamın 
Roland'm kur şunuyla sol tarafına do ğru savrulu şunu hatırlamı ştı. Calla Bryn 
Sturgis'te onlar için düzenlenen ho ş geldin partisini, müzi ği, dansları, renkli 
meşaleleri hatırlamaya çalı şmış, ama en net hatırladı ğı Benny Slightman'ın, bir 
başka dostun ölümü olmu ştu. O gece dünya ölümden ibaret gibiydi. 
Kendisi de bir keresinde ölüp geri gelmi şti: Orta-Dünya'ya ve Ro-land'a 
dönmüştü. Bütün ö ğle sonrası boyunca aynı şeyin Eddie'ye de olabilece ğine 



inanmaya çalı şmıştı, ama bunun gerçekle şmeyeceğini bir şekilde biliyordu. 
Jake'in hikâyedeki rolü sona ermemi şti. Ama Eddie'ninki bitmi şti. Jake buna 
inanmamak için hayatının yirmi -otuz!- yılını seve seve verirdi ama maalesef 
inanıyordu. Galiba bir şekilde telepatik bir bilgi almı ştı. 
Bunlar, örümceklerin döndü ğü ve büyük devrelerin birer birer sessizli ğe 
büründü ğü yıkım odaları. 
Jake'in bildi ği bir örümcek vardı. Mia'nın çocu ğu tüm bu olanları izliyor muydu? 
Eğleniyor muydu? Belki tribündeki kahrolası bir Yanke e taraftarı gibi co şkuyla 
tezahürat yapıyordu. 
Yapıyor. Biliyorum. Hissedebiliyorum. 
" Đyi misin, ufaklık?" diye sormu ştu Dinky. 
"Hayır," demi şti Jake. " Đyi de ğilim." Ve Dinky bunun en makul cevap oldu ğunu 
düşünürmü şçesine ba şını sallamı ştı. Eh, diye dü şünmüştü Jake. Belki bekliyordu. 
Ne de olsa o bir telepat. 
Dinky bunu vurgulamak istercesine Mordred'in kim ol duğunu sormu ştu. 
"Bilmek istemezsin," demi şti Jake. " Đnan bana." Yarıya kadar içti ği sigarasını 
söndürmü ş ("Akci ğer kanseri i şte burda, son santimde," derdi babası son derece 
kendinden emin bir tavırla filtresiz sigaralarından  birinin ucunu göstererek) ve 
Corbett Yatakhanesi'nden ayrılmı ştı. Endi şe içinde bekleyen Kırıcılar'la 
kar şıla şmamayı umarak arka kapıyı kullanmı ş ve tek bir Kırıcı bile görmemi şti. 
Şimdiyse Pleasantville'de, New York'ta görülen evsiz  insanlar gibi kaldırıma 
oturmu ş, ça ğrılmayı bekliyordu. Sonu bekliyordu. 
Tavernanın içine girmeyi, kendine bir bira almayı d üşündü (sigara içecek ve pusu 
kurup öldürecek kadar büyümü şse bira içecek kadar da büyümü ş olmalıydı elbette). 
Belki de müzik kutusu bozuk para olmadan da çalardı . Algul Siento'nun babasının 
Amerika'nın zamanla olaca ğını iddia etti ği gibi bir yer oldu ğundan emindi; yani 
paranın geçmedi ği bir toplum. Eski Seeberg öyle düzenlenmi şti ki müzi ği 
başlatmak için tu şlara basmak yeterli oluyordu. On dokuzuncu sıradaki  şarkının 
Elton John'dan 'Someone Saved My Life Tonight'0 old uğundan emindi. 
Ayağa kalktı ve ça ğrı o zaman geldi. Tek duyan kendisi de de ğildi; Oy kısa, 
keskin bir inilti çıkardı. Roland yanı ba şlarında duruyor gibiydi. 
Yanıma gel, Jake. Acele et. Gidiyor. 
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Jake sokaklardan birine girip ko şmaya ba şladı, Efendi'nin hâlâ dumanlar tüten 
Evi'nin çevresinden dola ştı (Roland'ın orayı terk etmelerimin' Bu Gece Hayat ımı 
Kurtardı. ne dair emirlerini ya duymazlıktan gelmi ş ya da duymamı ş olan u şak 
Tassa ba şını elleri arasına almı ş, üzerinde bir e şofman üstü ve Đskoç etekli ği 
ile kamburunu çıkarmı ş, oturuyordu) ve sıralanmı ş cesetlere kısa bir bakı ş 
fırlatarak çar şı boyunca ilerledi. Daha önce gördü ğü seans halkası artık orada 
değildi. 
Ağlamayaca ğım, diye söz verdi kendine sertçe. Sigara içecek ve  kendime bir bira 
almayı dü şünecek kadar büyüdüysem aptal gözlerimi kontrol ede cek kadar da 
büyüdüm demektir. A ğlamayaca ğım. 
Ama kendine verdi ği sözü tutamayaca ğını biliyordu. 
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Sheemie ve Ted süitin dı şında beklemekte olan Dinky'nin yanma gelmi ş, Dinky 
sandalyesini Sheemie'ye vermi şti. Ted yorgun görünüyordu, ama Sheemie'nin haii 
çok kötüydü: gözleri yine kan çana ğına dönmü ştü, bir kula ğında ve burnunun 
altında kurumu ş kan vardı ve avurtları çökmü ştü. Terliklerini çıkarmı ş, acı 
veriyormu ş gibi ayaklarından birini ovuyordu. Bununla birlikt e yüzünde son 
derece mutlu bir ifade vardı. Hatta vecde kapılmı ş oldu ğu bile söylenebilirdi. 
"I şın her şeyin yoluna girebilece ğini söylüyor, genç Jake," dedi Sheemie. "I şın 
geç kalmadı ğımızı söylüyor. I şın te şekkürler diyor." 
"Çok iyi," dedi Jake kapının tokma ğına uzanarak. Sheemie'nin söylediklerini 
hayal meyal duyuyordu. Tüm dikkatini konsantre olma ya (a ğlayıp durumu Susannah 
için zorla ştırmayaca ğım) ve duygularını kontrol altında tutmaya yöneltmi şti. 
Sonra Sheemie hızla geri dönmesine sebep olacak bir  şey söyledi. 
"Gerçek-Dünya'da da geç de ğil," dedi Sheemie. "Biliyoruz. Bir göz attık. 
Hareketli tabelayı gördük. De ğil mi, Ted?" 



"Gördük gerçekten de." Ted bir kutu Nozz-A-La'yı ka vradı ğı elin1 kuca ğına 
indirmi şti. Kutuyu dudaklarına götürüp bir yudum aldı. Icer i girdi ğinde Roland'a 
ilgilendi ğiniz tarih 19 Haziran 1999 ise hâlâ vaktiniz oldu ğunu söyle, Jake. Ama 
zaman aralı ğı giderek daralıyor." "Söylerim." 
"Ve ona zamanın o tarafta bazen kaydı ğını hatırlat. Eski bir vites gibi kayıyor. 
I şın iyile şmeye ba şladı ama bu durum bir süre daha devam edecektir. E ğer 19'unu 
kaçırırsanız..." 
"Tekrar yakalayamayabiliriz," dedi Jake. "Orda mümk ün de ğil. Biliyoruz." Kapıyı 
açtı ve lo ş süite süzüldü. 
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Yata ğın ba şucundaki lambanın sarı ı şı ğı Eddie Dean'in yüzünü aydınlatıyordu. 
Burnunun gölgesini sol yana ğına dü şürüyor ve gözlerinin karanlık delikler gibi 
görünmesine sebep oluyordu. Susannah yata ğın yanında dizleri üzerinde duruyor, 
Eddie'nin ellerini tutarak genç adama bakıyordu. Gö lgesi duvara dü şmüş, yukarı 
doğru uzanıyordu. Roland yata ğın di ğer tarafındaki koyu gölgeler içinde 
oturuyordu. Ölmekte olan adamın uzun, mı-rıltıh mon ologu kesilmi ş, solukları 
iyice düzensizle şmişti. Ani ve kısa bir nefes alıyor, ardından ıslı ğa benzer 
uzun bir soluk koyuveriyordu. Gö ğsü o kadar uzun süre hareketsiz kalıyordu ki, 
Susannah ba şını kaldırıp bir sonraki uzun, titrek nefese dek yü züne endi şeyle 
bakıyordu. 
Jake, Roland'ın yanma, yata ğın kenarına oturdu. Eddie'ye baktı, Su-sannah'ya 
baktı, sonra tereddütle Silah şor'a döndü. Lo şlukta yüzünde bitkinlikten ba şka 
bir ifade seçemedi. 
"Ted Amerika tarafında nerdeyse 19 Haziran oldu ğunu hatırlatmadı istedi, 
te şekkürler derim. Ayrıca zamanın kayabilece ğini belirtti." 
Roland ba şını salladı. "Yine de bunun bitmesini bekleyece ğiz. Fazla uzun 
sürmeyecek, ona bu kadarını borçluyuz." 
"Ne kadar zamanı kaldı?" diye mırıldandı Jake. 
"Bilmiyorum. Ko şsan bile yeti şemeyeceğini, sen gelmeden gidece ğini Sandırn..." 
"Ko ştum..." 
"...ama gördü ğün gibi..." 
"Var gücüyle sava şıyor," dedi Susannah ve geriye kalan tek gurur kayn ağının bu 
olması Jake'in ürpermesine yol açtı. "Erke ğim var gücüyle mücadele ediyor. Belki 
söyleyecek sözü vardır." 
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Gerçekten de vardı. Jake'in yatak odasına girmesind en sonsuzluk-mu ş gibi gelen 
beş dakika sonra Eddie'nin gözleri açıldı. "Sue..." de di. 
"Su...sie..." 
Susannah ellerini sıkıca tutmaya devam edip gülümse yerek e ğildi. Tüm dikkatini 
Eddie'ye yöneltmi şti. Eddie, Jake'in daha önce söylense inanmayaca ğı bir çabayla 
bir elini kurtardı, sa ğa do ğru kaldırdı ve Susan-nah'nın sık lülelerini kavradı . 
Elinin a ğırlı ğı saç diplerini çeki ştirip acıttıy-sa bile Susannah belli etmedi. 
Dudaklarında beliren gülümseme ne şeli, sıcak, hatta belki duygusaldı. 
"Eddie! Ho ş geldin!" 
"Nefesini bo şa... yorma," diye fısıldadı Eddie. "Gidiyorum, sevg ilim, 
geldi ğim falan yok." 
"Bu saçmalık..." 
" Şşş," diye fısıldadı Eddie ve Susannah sustu. Saçını k avrayan el onu a şağı 
çekti. Susannah ba şını e ğerek ya şayan dudaklarını son kez öptü. "Seni... 
bekleyece ğim," dedi Eddie gözle görülür bir çabayla. 
Jake, Eddie'nin yüzünde boncuk boncuk ter belirdi ğini gördü, ölen bedeninin 
yaşayan dünyaya son mesajlarıydı ve o an çocu ğun kalbi, beyninin saatlerdir 
bildi ğini kavradı. A ğlamaya ba şladı. Yakıp da ğlayan göz-ya şlarıydı. Roland elini 
tutunca Jake onunkini şiddetle sıktı. Hem üzgündü, hem korkuyordu. Eddie'n in 
başına gelen hepsinin ba şına gelebilirdi' 
Onun da. 
"Evet, Eddie. Bekleyece ğini biliyorum," dedi Susannah. 
"A..." O hırıltılı nefeslerden birini daha aldı. Gö zleri de ğerli ta şlar gibi 
parlıyordu. "Açıklıkta." Bir ba şka soluk. Hâlâ Susannah'nın saçını tutuyordu. 



Lamba her ikisini de gizemli, sarı bir ı şıkla aydınlatıyordu. "Yolun sonundaki 
açıklıkta." 
"Evet, sevgilim." Sesi artık sakinle şmişti ama bir gözya şı damlası Eddie'nin 
yana ğına dü şüp çenesine do ğru yuvarlandı. "Seni çok iyi duyuyorum. Beni bekle,  
seni bulayım ve birlikte gidelim. O zaman kendi bac aklarım üzerinde yürüyor 
olaca ğım." 
Eddie, ona gülümsedi, sonra bakı şları Jake'e yöneldi. "Jake... yanıma gel." 
Hayır, diye dü şündü Jake panikle. Hayır, yapamam, yapamam. Ama dah a dü şünürken 
bile onun kokusuna do ğru e ğilmeye ba şlamı ştı. Eddie'nin saç diplerinde beliren 
ter damlacıklarını görebiliyordu. 
"Beni de bekle," dedi Jake uyu şmuş dudaklarla. "Tamam mı, Eddie? Hepimiz 
birlikte gideriz. Daima oldu ğumuz gibi, ka-tet olarak gideriz." Gülümsemeye 
çalı ştı ama ba şaramadı. Yüre ği gülümseyemeyece ği kadar acıyordu. Kalbinin, 
ta şların bazen kızgın ate şte yaptı ğı gibi gö ğsünün ortasında patlayıp 
patlamayaca ğını merak etti. Bu küçük bilgiyi arkada şı i Benny Slightman'dan 
öğrenmi şti. Benny'nin ölümü kötüydü ama bu bin I kat daha b eterdi. Milyon kere 
daha kötüydü. 
I Eddie ba şını iki yana sallıyordu. "O kadar... çabuk de ğil, dostum." I Titrek 
bir soluk aldı ve havada sadece kendisinin hissedeb ildi ği dikenler I varmı ş gibi 
yüzünü buru şturdu. Sonra fısıldadı. Jake daha sonra fısıldaması nın sebebinin 
takatinin kesilmesinden de ğil, sadece onun duymasını istedi ğinden oldu ğunu 
düşündü. "Mordred'e dikkat et... Dandelo'dan... sakın. " 
"Daniel mı? Eddie anlamı..." 
"Dandelo." Gözleri irile şmişti. Korkunç bir çaba sarf ediyordu. Dinh'ini 
Mordred'den koru. Dandelo'dan da. Sen... Oy. Senin görevin." Bakı şları Roland'a 
yöneldi, sonra tekrar Jake'e döndü. " Şşş." Sonra: "Ko- 
"Ko... koruyaca ğım. Koruyaca ğız." 
Eddie ba şını hafifçe salladı, sonra Roland'a baktı. Jake ken ara çekildi ve 
Silah şor Eddie'ye do ğru e ğildi. 
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Roland daha önce hiç, Cuthbert Jericho Hill'de ona kahkahalarla veda ederken 
bile bu kadar parlak gözler görmemi şti. 
Eddie gülümsedi. "Ne günlerdi ama." 
Roland ba şını salladı. 
"Sen... sen..." Ama Eddie bitiremedi. Tek elini kal dırıp zayıfça çevirme 
hareketi yaptı. 
"Dans ettim," dedi Roland ba şını sallayarak. "Commala dansı." 
Evet, der gibi oynadı Eddie'nin dudakları ve o ıstı rap veren nefeslerden birini 
daha içine çekti. Sonuncuydu. 
" Đkinci şansım için te şekkür ederim," dedi. "Te şekkür ederim... baba." 
Hepsi buydu. Eddie'nin gözleri hâlâ ona bakıyordu v e hâlâ bilinçliydiler ama o 
son kelimeyle, baba ile tükenen nefesinin yerini ye nisi almamı ştı. Lambanın 
ı şı ğı çıplak kollarına dü şerek tüylerini altına çeviriyordu. Gök gürültüsü 
duyuldu. Sonra Eddie'nin gözleri kapandı ve ba şı yana dü ştü. Đşi tamamlanmı ştı. 
Yoldan ayrılıp açıklı ğa adım atmı ştı. Bir daire şeklinde etrafında oturdular ama 
artık bir ka-tet de ğillerdi. 
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Bundan otuz dakika sonrasıydı... 
Roland, Jake, Ted ve Sheemie çar şının ortasında bir bankta oturuyordu. Dani 
Rostov ve bankacıya benzeyen adam yakınlarındaydı. Susannah disiplin memurunun 
yatak odasında, kocasının bedenini gömülme-den önce  yıkıyordu. Oturdukları 
yerden sesini duyabiliyorlardı. Şarkı söylüyordu. Bütün şarkılar daha önce 
Eddie'nin söyledi ğini duydukları şarkılar gibiydi. Biri "Born To Run"dı•. Bir 
başkası Calla Bryn Sturgis'ten "Pirinç Şarkısı"ydı. 
"Gitmemiz gerek, hem de hemen," dedi Roland. Eli ka lçasında, ovu şturuyor, 
ovu şturuyordu. Jake cebinden bir şi şe aspirin çıkarıp (nereden buldu ğunu Tanrı 
bilirdi) üç tanesini kuru kuru yuttu ğunu görmü ştü. "Sheemie, bizi gönderecek 
misin?" 



Sheemie ba şını salladı. Dinky'den destek alarak banka kadar to pallamı ş ve hâlâ 
hiçbiri aya ğındaki yarayı inceleme fırsatı bulamamı ştı. Topallaması di ğer 
meselelerin yanında çok önemsiz kalıyordu; Sheemie Ruiz o gece ölecekse bunun 
sebebi Gök Gürültüsü ile Amerika arasında bir kapı açması olacaktı elbette. Bir 
başka tüketici teleportasyon aktivitesi onun için ölüm cül olabilirdi, bunun 
yanında acıyan bir aya ğın ne önemi vardı? 
"Deneyece ğim," dedi. "Elimden geleni yapaca ğım, evet yapaca ğım." "New York'a 
bakmamıza yardım edenler bunu yapmamıza da yardım e der," dedi Ted. 
Anahtar Dünya'nın Amerika tarafındaki zamanı ö ğrenmenin yolunu bulan Ted 
olmu ştu. O, Dinky, Fred Worthington (bankacı tipli adam)  ve Dani Rostov daha 
önce New York'ta bulunmu ştu ve Times Meydanı'nın belirgin zihinsel görüntüle rini 
getirebiliyorlardı: ı şıklar, kalabalık, film afi şleri... ve en önemlisi, her 
otuz saniyede bir Broadway ve Kırk Sekizinci So-kak 'm tam bir turunu tamamlayan 
ve a şağıdaki insanlara günün olaylarını bildiren kayan dev  haber bandı. Delik, 
BM adli tıp uzmanlarının Koso-va'daki toplu mezarla rı inceledi ğini, Ba şkan 
Yardımcısı Gore'un günü Ba şkan'ın kampanyası için New York'ta geçirdi ğini ve 
Yankees'in önceki ak şamki maçı kaybetti ğini ö ğrenmelerine yetecek kadar süre 
açık kalmı ştı. 
Sheemie di ğerlerinin yardımıyla deli ği daha uzun süre açık tutabilirdi (hepsi 
hareketli New York ak şamının parlak ı şıklarına bir tür aç şaşkınlıkla hakıyor, o 
an Kırmıyor, Açıp Görüyordu) ama buna gerek kal.mad ı. Beysbol maçının sonucunun 
ardından birkaç metre boyunda sarı ye şil harfler ve rakamlarla yazılmı ş olan 
tarih ve saat gözlerinin önünden kayarak geçti: 18 HAZĐRAN 1999, 9.19 ÖS. 
Jake Stephen King'in bir günden az bir ömrünün kald ı ğı Anahtar Dünya'ya 
baktıklarından nasıl emin olabildiklerini sormak iç in a ğzını açtı, sonra bir şey 
demeden kapattı. Cevap her zaman oldu ğu gibi zamandaydı, aptal: 9:19'un 
rakamlarının toplamı on dokuz ediyordu. 
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"Peki bunu ne zaman gördünüz?" diye sordu Roland. D inky hesapladı. "En az be ş 
saat olmu ştur. Vardiya de ği şimini duyuran boru çalıp güne şin sönmesi temel 
alınarak." 
Demek ki şu an di ğer tarafta saat sabah iki buçuk olmalı, diye hesapl adı Jake 
saatleri parmaklarıyla sayarak. Dü şünmek o an çok zordu, en basit toplama i şlemi 
bile aklında sürekli Eddie oldu ğu için zaman alıyor, sonuca ancak çaba 
gösterirse ula şabiliyordu. Ama sadece be ş saat oldu ğundan emin olamazsın, çünkü 
Amerika tarafında zaman daha hızlı akıyor. Kırıcıla r I şın'a zarar vermeyi 
kesti ği için bu de ği şebilir -zamanın akı ş hızı e şitlenebilir- ama muhtemelen 
henüz de ğil. Şu an büyük ihtimalle orada daha hızlıdır. 
Ve kayabilirdi. 
Stephen King 19 Haziran sabahı bir an ofisinde, dak tilosunun önünde sapasa ğlam 
otururken bir sonraki an... bam! O ak şam King'in ne tür bir tören 
isteyebilece ğine karar vermeye çalı şan, yas tutan kederli ailesi etrafını sarmı ş 
halde bir cenaze evinin salonunda yatıyor olabilird i. Bu bilginin 
vasiyetnamesinde olmadı ğını dü şünecekler, hatta belki nereye gömülece ğine karar 
vermeye çalı şacaklardı. Sekiz on saat göz açıp kapayıncaya dek g eçmi ş olacaktı. 
Ve Kara Kule? Stephen King'in versiyonu olan Kara K ule? Ya da Gan'ın veya 
Pn'm'in versiyonu? Hepsi sonsuza dek yok olacaktı. Ve duydu ğunuz o ses? 
Discordia'nın derinliklerinde gülen Kızıl Kral'ın s esi olmalıydı. Belki örümcek-
çocuk Mördred da onunla birlikte gülecekti. 
Eddie'nin ölümünden sonra ilk kez kederden ba şka bir şey Jake'in zjhninde öne 
çıktı. Hafif bir tik tak sesiydi; Roland ve Eddie p rogramladı ğında sneetch'lenn 
çıkardı ğı sesler gibiydi. Jake o sesleri sneetch'leri ffayl is'e vermelerinden 
hemen önce duymu ştu. Zamanın sesiydi ve zaman dostları de ğildi. 
"Haklı," dedi Jake. "Hâlâ bir şeyler yapabilecekken gitmemiz gerek." Ted, 
"Susannah da..." 
"Hayır," dedi Roland. "Susannah burda kalacak ve si zler de Eddie'yi gömmesine 
yardım edeceksiniz. Kabul ediyor musunuz?" 
"Evet," dedi Ted. "Elbette. Siz bu şekilde karar verdiyseniz." "E ğer..." Roland 
tek gözünü kısıp di ğerini karanlı ğa dikerek hesapladı. "E ğer yarından sonraki 
gece bu saatlerde dönmemi ş olursak Uç-Dünya'ya, Fedic'e geldi ğimizi varsayın." 



Evet, Fedic'e gitti ğimizi varsayın, diye dü şündü Jake. Elbette. Mantıklı 
davranıp öldü ğümüzü veya geçi ş karanlı ğında kayboldu ğumuzu dü şünmenizin ne 
yararı olacak? 
"Fedic'i biliyor musunuz?" diye soruyordu Roland. 
I "Buranın güneyinde, de ğil mi?" diye sordu Worthington. Küçük Dani 
I ile birlikte yanlarına gelmi şti. "Ya da bir zamanlar güney olan tarafta mı 
demeliyim? Trampas ve di ğerleri ordan hayaletliymi ş gibi bahsediyordu." I 
"Gerçekten de öyle," dedi Roland sert bir ifadeyle.  "Buraya döne-mezsek 
Susannah'yı Fedic'e giden bir trene bindirebilir mi siniz? Birkaç I trenin 
çalı şıyor olması gerekti ğini biliyorum çünkü..." I "Ye şil Pelerinliler mi?" dedi 
Dinky ba şını sallayarak. "Ya da sizin deyi-I minizle Kurtlar . D-Hattı 
trenlerinin hepsi çalı şıyor. Otomatik i şliyorlar." I "Mono trenler mi? 
Konuşuyorlar mı?" diye sordu Jake. Aklına Bla-I 'ne gelm i şti. 
I Dinky ve Ted birbirine şüpheyle baktı, sonra Dinky, Jake'e döndü ve I 
"muzlarını silkti. "Nerden bilelim? D-Hattı hakkınd a neredeyse hiç bil-h'myok, 
burdaki herkes için geçerli bu. En azından Kırıcıla r için. Sanırım muhafızların 
bizden daha fazla bilgisi vardır. Ya da surdaki tip in." Ba ş-parma ğıyla, ba şını 
ellerinin arasına almı ş, Efendi'nin Evi'nin önünde oturmakta olan Tassa'yı  
gösterdi. 
"Yine de Susannah'ya dikkatli olmasını söyleriz," d iye mırıldandı Roland, 
Jake'e. Jake ba şını salladı. Galiba yapabileceklerinin en iyisi buy du ama bir 
sorusu daha vardı. Roland duymadan uygun bir zamand a Ted veya Dinky'ye sormaya 
karar verdi. Susannah'yı orada bırakma fikrinden hi ç ho şlanmıyordu -kalbinin 
derinliklerinden bir ses onu bırakmamalarını haykır ıyordu- ama Eddie'yi gömmeden 
oradan ayrılmayaca ğını biliyordu. Bunu Roland da biliyordu. Gelmesini 
sağlayabilirlerdi ama bunu sadece gözlerini ve a ğzım kapatarak ba şarabilirlerdi 
ve bu, halihazırda hiç iyi olmayan durumu kötüle ştirmekten ba şka bir i şe 
yaramazdı. 
"Belki birkaç Kırıcı, Susannah ile birlikte güneye gitmek isteyebilir," dedi 
Ted. 
Dani ba şını salladı. "Size yardım etti ğimiz için pek sevilmiyoruz," dedi. "En 
kötü muameleyi Ted ve Dinky görüyor, ama biri yarım  saat önce şunu almak için 
odama gitti ğim sırada bana tükürdü." Epeyce yıpranmı ş ama çok sevildi ği belli 
olan bir oyuncak ayıcı ğı gösterdi. "Siz etraftayken bir şey yapacaklarını sanmam 
ama siz gidince..." Omuz silkti. "Anlayamıyorum," d edi Jake. "Artık özgürler." 
"Ne yapmak için özgür?" diye sordu Dinky. "Bir dü şün. Pek ço ğu Amerika tarafında 
topluma uyum sa ğlayamamı ş ki şilerdi. Be şinci tekerlekler. Oysa burda en önemli 
ki şilerdik ve her şeyin en iyisine sahiptik. Artık hiçbiri kalmadı. O açıdan 
bakınca anlaması o kadar zor mu?" "Evet," dedi Jake  açıkça. Galiba anlamak 
istemiyordu. "Bir şeyi daha yitirdiler," dedi Ted usulca. "Ray Bradbur y'nin 
Fahrenheit 451 adında bir romanı var. 'Yakmak bir z evkti.' Đlk satırı bu. Eh, 
Kırmak da bir zevkti." 
Dinky ba şını sallıyordu. Worthington ve Dani Rostov da öyle.  Sheemie bile ba şını 
sallıyordu. 
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Eddie hâlâ lambanın aydınlı ğında yatıyordu ama yüzü artık tertemizdi ve yata ğın 
örtüsü geriye katlanıp karın hizasına çekilmi şti. Susannah, ona bir yerlerden 
buldu ğu (muhtemelen disiplin memurunun gardırobundan, diy e dü şündü Jake) temiz, 
beyaz bir gömlek giydirmi şti. Bir de jilet bulmu ş olmalıydı zira Eddie'nin 
yanakları pürüzsüzdü. Jake, Susannah'yı orada oturu r, ölmü ş kocasının yüzünü 
tıra ş eder halde -bir yandan da "Commala-ge]-ge\, pirinç ler yerden biter," diye 
şarkı söylerken- hayal etmeye çalı ştı ve önce beceremedi. Sonra görüntü zihninde 
öyle canlı bir şekilde canlandı ki, hıçkırıklara bo ğulmamak için büyük bir çaba 
göstermesi gerekti. 
Susannah, Roland onunla konu şurken sessizce dinledi. Ellerini kuca ğına 
kavu şturmu ş, ba şı öne e ğik halde yata ğın kenarında oturuyordu. Silah şor, 
Susannah'nın evlilik teklifi alan utangaç bir bakir eye benzedi ğini dü şündü. 
Sözlerini bitirdi ğinde hiçbir şey söylemedi. 
"Sana anlattıklarımı anlıyor musun, Susannah?" 



"Evet," dedi Susannah ba şını kaldırmadan. "Erke ğimi gömece ğim. Ted ve Dinky, 
bana yardım edecek, belki de arkada şlarının..." Bu kelimeyi Roland'a hâlâ orda 
oldu ğuna dair umut veren sert bir tonla söylemi şti, "...onu benden alıp linç 
etmesini önlemeye çalı şacaklar." 
"Ve sonra?" 
"Ya buraya dönüp beni bulacaksınız ve Fedic'e berab er dönece ğiz ya da Ted ve 
Dinky beni bir trene bindirecek ve tek ba şıma gidece ğim." 
Jake, Susannah'nın sesindeki so ğuk kopukluktan nefret ediyor, bu ses tonu onu 
aynı zamanda deh şete dü şürüyordu. "Di ğer tarafa neden gitmemiz gerekti ğini 
biliyorsun, de ğil mi?" 
"Hâlâ vakit varken yazarı kurtarmak için." Eddie'ni n ellerinden birini tutmu ştu. 
Jake, genç adamın tırnaklarının tertemiz oldu ğunu şaşkmlıkla fark etti. Acaba 
altlarındaki pislikleri temizlemek için ne kullanmı ştı., disiplin memurunun 
babası gibi bir manikür seti mi vardı? "Sheemie Ayı  ve Kaplumba ğa I şını'nı 
kurtardı ğımızı söylüyor. Gülü kurtardı ğımızı sanıyoruz. Ama yapılacak en az bir 
i şimiz daha var. Yazar. Tembel yazar." Susannah ba şını kaldırdı, gözleri 
parlıyordu. Jake aniden sai Stephen King ile kar şıla ştıklarında -
kar şıla şırlarsa- Susannah'nın yanlarında olmamasının daha i yi olaca ğını dü şündü. 
"Kurtarsanız iyi olur," dedi. Detta'nın sesine sıza n varlı ğını hem Jake, hem 
Roland fark etmi şti. "Bugün olanlardan sonra kurtarsanız iyi edersin iz. Ve bu 
kez yazmayı bırakmamasını söyle, Roland. Kanser de olsa, aleti kangren de olsa, 
başına ta ş da ya ğsa bırakmayacak. Pulitzer Ödü-lü'nü falan da dü şünmesin. 
Yazmaya devam edip o kahrolası hikâyesini bitirsin. " 
"Mesajını iletirim," dedi Roland. Susannah ba şını salladı. 
"Bu i ş bitince yanımıza geleceksin," dedi Roland sorarcas ına. "Bizimle gelecek 
ve son i şi bitireceksin, de ğil mi?" 
"Evet," dedi Susannah. " Đstedi ğimden de ğil -içimde heves meves kalmadı- o 
yapmamı isteyece ği için." Nazikçe, şefkatle, Eddie'nin elini gö ğsüne, di ğer 
elinin üzerine koydu. Sonra parma ğını Roland'a uzattı. Ucu hafifçe titriyordu. 
"Sakın yine, 'biz ka-tef'ız, çoktan olu şmuş tekiz,' zırvalarına ba şlama. Çünkü o 
günler artık sona erdi. De ğil mi?" "Evet," dedi Roland. "Ama Kule hâlâ ayakta.  
Ve bekliyor." "Onun için de hevesimi kaybettim, koc a adam." Neredeyse Detta 
konu şuyor gibiydi. "Do ğruyu söylüyorum." 
Ama Jake do ğru söylemedi ğini anladı. Kara Kule'yi görmeyi en az Roland kadar  
istiyordu. En az Jake kadar. Tet'leri parçalanmı ş olabilirdi ama ka hâlâ 
varlı ğını sürdürüyordu. Ve Susannah bunu onların hissetti ği gibi hissediyordu. 
 
15 
Gitmeden önce onu öptüler (Oy da yüzünü yaladı). 
"Dikkatli ol, Jake," dedi Susannah. "Sa ğ salim geri dön, tamam mı? Eddie de aynı 
şeyi söylerdi." 
"Biliyorum," dedi Jake ve onu tekrar öptü. Gülümsüy ordu, çünkü Eddie'nin ona 
kıçını kollamasını, zaten ortadan çatlamı ş oldu ğunu söyledi ğini duyabiliyor ve 
tekrar a ğlamaya ba şlamaktan korkuyordu. Susannah ona bir süre daha sık ıca 
sarıldıktan sonra bıraktı ve yatakta kıpırtısızca, soğukça yatmakta olan 
kocasına döndü. Jake, Susannah'nın Jake Chambers ve ya Jake Chambers'ın kederi 
için ayrılacak vakti olmadı ğını anladı. Kendi kederi ba ş edilemeyecek kadar 
büyüktü. 
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Dinky süitin dı şında, kapının hemen yanında bekliyordu. Roland, Ted  ile derin 
bir konu şmaya dalmı ştı. Bir yandan da yürüyorlardı. Koridorun sonuna 
varmı şlardı. Jake tekrar Sheemie'nin di ğerlerinin de yardımıyla onları Amerika 
tarafına gönderece ği çar şıya döndüklerini tahmin etti. Ve bu ona bir şey 
hatırlattı. 
"D-Hattı trenleri güneye gidiyor," dedi Jake. "Daha  do ğrusu güney oldu ğu 
varsayılan tarafa, de ğil mi?" 
"Öyle denebilir, ufaklık," dedi Dinky. "Bazı makine lerin isimleri var. Mesela 
Leziz Ya ğmur veya Kar Ülkesi Ruhu ama hepsinin harfleri ve r akamları var." 
"D, Dandelo'dan mı geliyor?" 
Kafası karı şan Dinky, ona ka şlarını çatarak baktı. "Dandelo mu? O da ne?" 



Jake ba şını iki yana salladı. Dinky'ye kelimeyi nerden duyd uğunu bite söylemek 
istemiyordu. 
" Şey, bilemiyorum," dedi Dinky tekrar yürümeye ba şladıklarında "Ama D'nin hep 
Discordia'dan geldi ğini dü şündüm. Çünkü trenlerin son dura ğının orası oldu ğu 
sanılıyor, evrenin en kötü topraklarının derinlikle rinde bir yer." 
Jake ba şını salladı. Discordia'nın D'si. Mantıklıydı. Biraz . 
"Sorumu cevaplamadın," dedi Dinky. "Dandelo nedir?"  
"Gök Gürültüsü Đstasyonu'nda gördü ğüm, duvara yazılmı ş bir kelime sadece. 
Muhtemelen hiçbir anlamı yok." 
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Bir grup Kırıcı, Corbett Yatakhanesinin dı şında bekliyordu. Yüzlerinde sert ve 
korkulu ifadeler vardı. Dandelo'nun D'si, diye dü şündü Jake. Discordia'nın D'si. 
Ve dü ş kırıklı ğının D'si. 
Roland kollarını gö ğsünde kavu şturarak onlara döndü. "Adınıza konu şacak olan 
kim?" diye sordu. "Öyle biri varsa öne çıksın çünkü  burdaki zamanımız doldu." 
Gri saçlı bir adam -o da bankacı tipliydi- bir adım  öne çıktı. Üzerinde gri bir 
pantolon, yakası açık beyaz bir gömlek ve dü ğmeleri iliklenmemi ş bir yelek 
vardı. Yelek sarkmı ştı. Onu giyen adam da öyle. 
"Hayatlarımızı elimizden aldınız," dedi. Bu sözleri  huysuzlukla karı şık tatmin 
ifadesiyle söylemi şti; sanki bu sonun gelece ğini (ya da buna benzer bir sonun) 
eskiden beri biliyordu. "Bildi ğimiz hayatları. Kar şılı ğında bize ne 
vereceksiniz, Bay Gilead?" 
Bunun üzerine onaylayan mırıltılar oldu. Bunu duyan  Jake Chambers hayatı boyunca 
hiç olmadı ğı kadar öfkelendi. Eli kendi iradesiyle hareket edi yormu şçasına 
Coyote makineli tüfe ğe uzanarak silahı ok şadı ve şeklinde so ğuk bir rahatlık 
hissi buldu. Hatta kederinden kısacık bir süre için  bile olsa uzakla ştı. Ve 
Roland bunu anladı. Arkasına hiç bakmadan uzandı ve  elini Jake'inkinin üzerine 
koydu. Çocu ğun elini silahı bırakana dek sıktı. 
"Madem sordunuz, size ne verece ğimi söyleyeyim," dedi Roland. »Evreni yok etmek 
için çaresiz çocukların beyinleriyle beslendi ğiniz bu yeri yakıp kül etmeye 
niyetliydim; evet, ayakta tek bir yapı bile bırakma yacaktım. Elimizde yanmayacak 
her şeyi havaya uçuracak uçan toplardan var. Size Whye N ehri'nin ve ötesindeki 
Callalar'ın bulundu ğu yönü gösterecek ve babamdan ö ğrendi ğim bir bedduayla 
gönderecektim: uzun ya şa-yln ama sa ğlı ğınız iyi olmasın." 
Bunun üzerine kırgın mırıltılar oldu ama kimse Rola nd ile göz göze gelmeye 
cesaret edemedi. Hepsinin adına konu şmayı kabul etmi ş olan adam (Jake onca 
hiddetine ra ğmen adamın cesaretini gönülsüzce de olsa takdir ett i) her an 
bayılabilecekmi ş gibi ayakta sallanıyordu. 
"Callalar şu tarafta," dedi Roland i şaret ederek. "Gidecek olursanız bazılarınız 
-hatta belki ço ğunuz- yolculuk sırasında ölebilir, çünkü dı şar-da aç hayvanlar 
ve zehirli sular var. Calla ahalisinin yalan söyles eniz de kim oldu ğunuzu ve ne 
yaptı ğınızı bilece ğinden hiç şüphem yok zira aralarında Manniler var ve onlar 
pek çok şeyi görebilir. Yine de orda ölümden ziyade ba ğı şlanma bulabilirsiniz, 
çünkü bu insanların kalplerindeki affetme kapasites i sizin anlama 
kabiliyetinizin çok ötesinde. Ya da benim. 
"Sizi i şe ko şacaklarından ve ömrünüzün geri kalanının konfordan uzak, ter ve 
güçlükler içinde geçece ğinden hiç şüphem yok ama size yine de gitmenizi 
öneririm. Belki yaptı ğınızın kefaretini ödemek için bir fırsat bulursunuz ." 
"Ne yaptı ğımızı bilmiyorduk, seni korkunç adam!" diye öfkeyle  ba ğırdı bir kadın 
arka taraftan. 
"B ĐLĐYORDUNUZ!" diye ba ğırdı Jake de. O kadar yüksek sesle ba ğırmı ştı ki 
gözlerinin önünde siyah benekler uçu ştu ve Roland'm eli hemen makineli tüfe ğin 
üzerindeki eline kapandı. Coyote ile bu insanların üzerine kur şun ya ğdırıp bu 
korkunç yere daha fazla ölüm getirir miydi? Bilmiyo rdu. Tek bildi ği, bir silah 
tutuyorsa bir silah şorun ellerinin artık °na ait olmayabilece ğiydi. "Sakın 
bilmedi ğinizi söylemeye kalkmayın! Bi-kyordunuz!" 
"Size şu kadarını verece ğim, size yarasın," dedi Roland. "Dostlarımla -hayat ta 
olanları kastediyorum ama eminim kaybetti ğimiz yolda şımız da bizimle aynı 
fikirde olacaktır- buraya dokunmayaca ğız. Sizi hayatınızın sonuna kadar idare 
edecek yiyecek oldu ğundan eminim. Ayrıca istedi ğinizin bu oldu ğunu 



düşünmüyorsanız size yemek pi şirecek, giysilerinizi yıkayacak, hatta kıçlarınızı 
silecek robotlar da var. Kefaret yerine Arafı terci h ediyorsanız burda kalın. 
Yerinizde olsam kalmazdım. Demiryolunu takip eder, gölgelerden uzak dururdum. 
Neler yaptı ğınızı onlar size söylemeden siz onlara anlatın ve b aşınız çıplak 
halde diz çöküp onlardan af dileyin." 
"Asla!" diye ba ğırdı biri inatçı bir ifadeyle ama Jake bazılarının kararsız 
göründü ğünü dü şündü. 
" Đstedi ğinizi yapın," dedi Roland. "Ben son sözümü söyledim  ve bana bir daha 
kar şılık veren sonsuza dek sesini çıkaramayabilir zira dostlarımdan biri, kocası 
için cenaze hazırlıkları yapıyor, içim öfke ve kede rle dolu. Daha fazla 
konu şacak mısınız? Öfkemi sınayacak mısınız? Cesaret ede cek misiniz? Edecekseniz 
bununla yüzle şeceksiniz." Tabancasını çekti ve omuz hizasına kald ırdı. Jake de 
sonunda kendi silahını çekerek onun yanında yerini aldı. 
Bir süre sessizlik oldu, sonra konu şan adam bakı şlarını kaçırdı. "Bizi vurmayın 
bayım, yeterince can aldınız," dedi biri acı acı. R oland cevap vermedi ve 
kalabalık da ğılmaya ba şladı. Birkaçı ko şmaya ba şladı ve di ğerleri bula şıcıymı ş 
gibi onlara katıldı. A ğlayan birkaçı haricinde sessizce kaçtılar ve karanl ık bir 
süre sonra hepsini yuttu. "Vay canına," dedi Dinky.  Sesi yumu şak ve saygı 
doluydu. "Roland," dedi Ted. "Yaptıkları tamamen ke ndi kabahatleri de ğildi. Bunu 
açıklayabildi ğimi sanmı ştım ama sanırım pek iyi becerememi şim." 
Roland tabancasını kılıfına koydu. "Mükemmel bir i ş çıkardın," dedi-"Bu yüzden 
hâlâ hayattalar." 
Şimdi çar şının Damli Evi'ne bakan ucu yine onlara kalmı ştı. Shee-mie 
topallayarak Roland'a do ğru yürüdü. Đrile şmiş gözlerinde ciddi bir ifade vardı. 
"Bana nereye gitmek istedi ğini gösterecek misin, hayatım?" diye sordu. "Bana 
orayı gösterebilir misin?" 
Orası. Roland zamana öylesine odaklanmı ştı ki mekânı neredeyse hiç dü şünmemişti. 
Ve Lovell'dayken üzerinde ilerledikleri yolun anısı  hafızasından silinmek 
üzereydi. John Cullum'ın arabasını Eddie kullanıyor du ve Roland o sırada derin 
düşüncelere dalmı ş, ya şlı adamı istediklerini yapmaya ikna etmenin yolları nı 
arıyordu. 
"Ted, onu göndermenden önce sana bir yer göstermi ş miydi?" diye sordu 
Sheemie'ye. 
"Evet, göstermi şti. Ama bana ne gösterdi ğini kendisi bilmiyordu. Bir bebek 
resmiydi... tam olarak nasıl söyleyece ğimi bilmiyorum... aptal kafa! Örümcek 
ağlarıyla kaplı!" Sheemie yumru ğunu alnına indirdi. 
Roland, Sheemie'nin kendisine bir kez daha vurmasın a fırsat vermeden yumru ğunu 
yakaladı ve parmaklarını açtı. Bunu şaşırtıcı bir şefkatle yapmı ştı. "Hayır, 
Sheemie. Sanırım anladım. Bir dü şünce... küçük bir çocuk oldu ğu zamanlardan bir 
anı buldun." 
Ted yanlarına gelmi şti. "Elbette, öyle olmalı," dedi. "Daha önce nasıl 
düşünemedim, hayret. Belki fazla basit oldu ğundan. Milford'da büyüdüm ve 1960'ta 
kendimi buldu ğum yer co ğrafi açıdan nerdeyse tıpatıp aynıydı. Sheemie at 
arabasıyla yaptı ğımız bir gezintinin veya Bridgeport'taki Jim Amca i le Molly 
Yenge'yi ziyarete giderken yaptı ğımız yolculu ğun anısını bulmu ş olmalı. 
Bilinçaltımdan bir şey." Ba şını iki yana salladı. "Gitti ğim yerin tanıdık 
oldu ğunu biliyordum ama tabi aradan çok uzun yıllar geçm i şti. Ben çocukken 
Merritt Parkway orda yoktu." 
"Bana onun gibi bir resim gösterebilir misin?" diye  Roland'a umutla sordu 
Sheemie. 
Roland Lovell'da, 7 Numaralı yol üzerinde park etti kleri, Chayven'li Chevin'i 
ormandan dı şarı ça ğırdı ğı yeri tekrar dü şündü ama zihninde yeterince net bir 
görüntü canlandıramıyordu. Sadece oraya has bir öze llik yoktu. Ya da o 
hatırlamıyordu. 
Sonra aklına bir ba şka fikir geldi. Eddie ile ilgili bir fikir. 
"Sheemie!" 
"Evet, bir zamanlar Will Dearborn olan Gilead'lı Ro land!" 
Roland uzanıp Sheemie'nin ba şını kavradı. "Kapa gözlerini, Stan-ley'nin o ğlu 
Sheemie." 
Sheemie gözlerini kapadı ve o da uzanıp Roland'ın b aşını tuttu. Roland gözlerini 
kapadı. 



"Gördü ğümü gör, Sheemie," dedi. "Nereye gidece ğimizi gör. Đyi gör." 
Ve Sheemie gördü. 
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Roland gösterir, Sheemie görürken Dani Rostov yumu şakça Jake'e 
seslendi. 
Jake yanına geldi ğindeyse ne yapaca ğından veya diyece ğinden emin de ğilmi ş gibi 
duraksadı. Jake sormaya yeltenmi şti ki kız dudaklarına bir öpücük kondurarak onu 
durdurdu. Dudakları inanılmayacak kadar yumu şaktı. 
" Đyi şans içindi," dedi ve Jake'in yüzündeki şaşkınlı ğı görüp yaptı ğının gücünü 
anlayınca çekingenli ği azaldı. Kollarını Jake'in boynuna doladı (oyuncak  ayısı 
hâlâ elindeydi, Jake sırtındaki yumu şak baskısını hissedebiliyordu) ve tekrar 
öptü. Minik, sert gö ğüslerinin baskısını hisseden Jake bu duyguyu ömrünü n sonuna 
dek unutmayacaktı. Onu ömrünün sonuna dek unutmayac aktı. 
"Bu da benim içindi." Jake'in konu şmasına fırsat vermeden Ted'in yanına döndü ve 
Jake yanakları kıpkırmızı olmu ş halde ba şını öne e ğerek durdu. Hayatı ona ba ğlı 
olsa bile konu şamazdı zaten. Bo ğazı adeta kilitlenmi şti. 
Ted, ona bakarak gülümsedi. "Bundan sonrakileri hep  ilkiyle kıyaslayacaksın," 
dedi. " Đnan bana, biliyorum." 
Jake hâlâ konu şamıyordu. Dani, onu öpmek yerine kafasından yum-ruk lasaydı yine 
aynı etki olurdu. O kadar sersemlemi şti. 
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On be ş dakika sonra dört adam, bir küçük kız, bir Hantal Billy ve bir şaşkın (ve 
son derece yorgun) çocuk çar şıda ayakta duruyordu. Çimlerle kaplı alanda sadece 
onlar vardı, di ğer Kırıcılar ortalıkta görünmüyordu. Jake bulundu ğu yerden 
Corbett Yatakhanesi'nin ilk katındaki Susan-nah'nın  erke ğiyle ilgilendi ği odadan 
yayılan ı şı ğı görebiliyordu. Gök gürledi. Ted, Eddie'nin ölümün ün akıllarının 
ucundan bile geçmedi ği Gök Gürültüsü Đstasyonu'ndaki ofisin, asılı olan kırmızı 
ceketin cebindeki pirinç etikette NAKL ĐYE ŞEFĐ yazan dolabındayken oldu ğu gibi 
tek konu şan ki şiydi. "El ele tutu şun. Ve konsantre olun." 
Jake, Dani Rostov'un eline uzandı ama Dinky hafifçe  gülümseyerek ba şını iki yana 
salladı. "Belki ba şka zaman onunla el ele tutu şursunuz, kahraman, ama şimdi 
ortadaki sıçan olmak durumundasm. Dinh'in de öyle."  
"Siz birbirinizin elini tutun," dedi Sheemie. Sesin de Jake'in daha önce 
duymadı ğı bir otorite vardı. "Yardımı olur." 
Jake, Oy'u gömle ğinin içine soku şturdu. "Roland, Sheemie'ye gidece ğimiz yeri 
gösterebildin..." 
"Bak," dedi Roland ellerini tutarak. Di ğerleri etraflarında dar bir çember 
olu şturmu ştu. "Bak. Sanırım göreceksin." 
Karanlıkta göz kama ştıran bir aralık belirdi ve Sheemie ile Ted'in Jake 'in görü ş 
alanından silinmesine neden oldu. Bir an için titre şti ve karardı. Jake yok 
olaca ğını sandı. Sonra tekrar parlakla ştı ve geni şledi. Jake çok uzaklardan 
(suyun altındayken oldu ğu gibi) di ğer dünyada bir arabanın veya kamyonun 
geçi şini duydu. Ve önünde küçük, asfalt bir park yeri ol an bir bina gördü. Üç 
araba ve bir kamyonet binanın önüne park edilmi şti. 
Gün ı şı ğı, diye dü şündü korkuyla. Çünkü Anahtar Dünya'da zaman 'ersine  akmamı şsa 
kaymı ş demekti. Bu Anahtar Dünya ise günlerden cumartesiy di, ayın on dokuzuydu 
ve yıl da... 
"Çabuk!" diye ba ğırdı Ted gerçeklikteki parlak deli ğin gerisinden. Gidecekseniz 
şimdi gidin! Kendinden geçmek üzere! Gidiyorsanız... " 
Roland, Jake'i çekti. Heybesi sırtından havalanıp i nmi şti. 
Bekle! diye ba ğırmak istedi Jake. Bekle, e şyalarımı unuttum! 
Ama artık çok geçti. Kocaman ellerin gö ğsünü sıktı ğını ve ci ğerlerindeki havanın 
bir anda bo şaldı ğını hissetti. Basınç de ği şimi, diye dü şündü. Yukarı dü şüyormu ş 
gibi hissetti ve bir an sonra kendini kaldırımın üz erinde sendeler buldu. 
Gölgesi topuklarının dibinde bitiyordu. Yüzünü buru şturup gözlerini kısarken 
beyninin gerisinde do ğal gün ı şı ğını son görü şünden bu yana ne kadar zaman 
geçmi ş oldu ğunu dü şünüyordu. Belki de Susannah'nın pe şinden Geçit Ma ğarası'na 
girdi ğinden beri görmüyordu. 



Çok uzaklardan birinin -galiba onu öpen kızdı- iyi şanslar diye seslendi ğini 
duydu ve sonra ses yok oldu. Gök Gürültüsü, Devar-t oi ve karanlık artık yoktu. 
Amerika taraflıdaydılar, Roland'm anısının ve Shee- mie'nin gücünün -di ğer dört 
Kırıcı ile arttırılmı ş güç- onları götürdü ğü park yerindeydiler. Roland ve 
Eddie'nin Jack Andolini tarafından pusuya dü şürüldü ğü Do ğu Stoneham 
Levazımatçısı'nm önündeydiler. Ama korkunç bir hata  olmadıysa o günün yirmi yıl 
sonrasında olmalıydılar. 19 Haziran 1999'daydılar v e dükkânın vitrinindeki saat 
(BOAR'S HEAD ETLER ĐNĐ YEMEK ĐÇĐN HER SAAT MÜKEMMELDĐR! yazısı bir yüzün 
etrafında çember olu şturuyordu) dört on dokuzu gösteriyordu. 
Vakit dolmak üzereydi. 
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Jake Chambers kendi elinin neredeyse dünya dı şından sayılabilecek kadar hızlı 
oldu ğu gerçe ğini daha önce hiç dü şünmemişti. Tek bildi ği, De-var-toi'den 
Amerika'ya sendeleyerek geçti ğinde gömle ğinin -Oy'un a ğırlı ğıyla karnı hamile 
gibi şi ş görünüyordu- eteklerinin pantolonunun belinden çık mak üzere oldu ğuydu. 
Konu dünyalar arasında yolculu ğa geldi ğinde şansı hiç yaver gitmemi ş olan Hantal 
Billy (son seferinde neredeyse bir taksinin altında  kalıyordu) gömle ğin içinden 
kurtulup dü ştü. Dünyadaki hemen hemen hiç kimse o dü şüşü engelleyemezdi (ve 
Oy'un canı da muhtemelen yanmayacaktı) ama Jake hiç  kimse de ğildi. Ka onu o 
kadar çok istemi şti ki onu tekrar Roland'a kavu şturmak için ölümü bile bir 
şekilde alt etmi şti. Eleri öyle büyük bir hızla hareket etti ki, bir  an için 
görünmez oldular. Tekir göründüklerinde biri Oy'un ensesindeki kalın tüyleri, 
di ğeriyse sırtının risindeki kısa tüyleri kavramı ştı. Jake dostunu kaldırımın 
üzerine bıraktı. >y ba şını kaldırıp ona baktı ve kısaca havladı. Đki ayrı 
düşünceyi dile getiri->r gibiydi: te şekkürler ve bir daha bunu sakın yapma. 
"Haydi," dedi Roland. "Acele etmeliyiz." 
Jake dükkâna do ğru yürüyen Roland'm ardına dü ştü. Oy her zamanki gibi 
ayaklarının dibinde ilerliyordu. Kapının iç tarafın a asılmı ş bir levha vardı. 
Üzerinde tıpkı 1977'deki gibi AÇI ĞIZ, ĐÇERĐ BUYURUN yazıyordu. Kapının solundaki 
cama şu yazı yapı ştırılmı ştı: 
 
HAYDĐ DURMAYIN 
1. K ĐLĐSE CEMAATĐ 
DOSTLUK YEMEĞĐNE GELĐN 
19 Haziran 1999 Cumartesi 7. Karayolu ile Klatt Yol unun Kesi şimi 
PAPAZ EVĐ (Arkada) 17.00-19.30 
"S ĐZĐ GÖRMEK BĐZĐM ĐÇĐM DAĐMA BĐR ZEVK, KOMŞU!" 
Jake ak şam yemeği bir saate kadar ba şlayacak, diye dü şündü. Masa örtülerini 
serip tabaklan yerle ştirmeye ba şlamı şlardır bile. Kapının sa ğ tarafına asılmı ş 
ilan daha da şaşırtıcıydı: 
1. Lovell-Stoneham Gaipten-Gelenler Kilisesi 2. Tap mak için bize KATILACAK 
mısınız? 
Pazar ayinleri: 10.00 Per şembe ayinleri: 19.00 
HER ÇARŞAMBA GENÇLĐK GECESĐ!!! 19.00-21.00! 
Oyunlar! Müzik! Dini dersler! 
...VE... 
GAĐPTEN-GELENLERLE ĐLGĐLĐ HABERLER! Hey, Gençler! 
"Ya Orda Olun ya da Kaybolun!" "Cennete Giden Kapıy ı Arıyoruz... Bize katılacak 
mısınız?" 
Jake, Đkinci Cadde'yle Kırk Altıncı Sokak'ın kö şesindeki sokak rahibi Harrigan'ı 
hatırladı ve bu iki kiliseden hangisinin ona çekici  gelece ğini merak etti. 
Mantı ğı ilki diyordu ama kalbi... 
"Çabuk ol, Jake," dedi Roland. Silah şor kapıyı açınca bir zil sesi duyuldu. 
Dı şarı süzülen güzel kokular Jake'e (Eddie'ye oldu ğu gibi) Cal-la'nın ana 



caddesindeki Took'un Dükkânı'nı hatırlattı: kahve v e nane şekeri, tütün ve 
salam, zeytinya ğı, salamuranın tuzlu kokusu, şeker, baharat ve ba şka ho ş 
kokular. 
Yanında hiç olmazsa iki şey getirdi ğini bilerek Roland'ın pe şinden dükkâna 
girdi. Otomatik Coyote'yi kot pantolonunun beline s okmuştu ve içinde yarım 
düzine Oriza olan kese hâlâ omzunda asılıydı. Gerek irse içindeki tabaklara hemen 
uzanabilsin diye keseyi sol omzuna asmı ştı. 
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Kapının zili ötüp hayatını bir kez daha altüst etti ği sırada (Kaplumba ğayı 
çevirdin, derdi eskiler arabayı hende ğe yuvarlayınca) Wendell "Chip" McAvoy 
şarküteri bölümündeydi ve Bayan Tassenbaum için dili mledi ği hindi salamını 
tartıyor, bir yandan da Keywadin Gölü'ndeki sayısı giderek artan jet-skileri 
tartı şıyordu... daha do ğrusu Bayan Tassenbaum tartı şıyordu. 
Chip Bayan T.nin tipik bir yaz ziyaretçisi oldu ğunu dü şünüyordu: Karun kadar 
zengin (kârlı internet sitelerinden birine sahip ol an kocasının zengin oldu ğu 
muhakkaktı), viski içmi ş bir papa ğan kadar geveze ve morfin alemindeki Howard 
Hughes kadar çılgındı. Lüks bir yüzen ev alabilecek  maddi rahatlı ğa sahipti 
(isterse onu çekmesi için iki düzine jet-ski de ala bilirdi) ama gölün o 
kıyısındaki markete yıpranmı ş bir sandalla gel-mk> ipini John Cullum'ın O Gün'e 
(aradan geçen yıllar hikâyesini rafine edip safla ştırır, sıkça cilalanan tik bir 
mobilya gibi parlatırken Chip günün anlam ve önemin i belirten büyük harfleri 
Yüce Tanrı'mızdan bahse-"en Rahip Conveigh gibi ses iyle vurgulamaya daima devam 
etmi şti) dek "a ğladı ğı yere ba ğlamı ştı. Bayan Tassenbaum konu şkan, iyi görünümlü 
(gibi... galiba... makyajı ve saç spreyi dikkate al ınmazsa), zengin ve Cum-
huriyetçi'ydi. Chip McAvoy bu şartlar altında ba şparmağıyla terazinin kö şesine 
hafifçe bastırmakta bir beis görmemi şti... bu numarayı, ona dı şarıdan gelenleri 
eğer onlara zarar vermeyecekse tırtıklamasının bir gö rev oldu ğunu ama yerel 
ahaliden hiç kimseyi, Lovell'daki Stephen King kada r zengin bile olsa 
tırtıklamaması gerekti ğini söyleyen babasından ö ğrenmi şti. Neden mi? Çünkü laf 
kulaktan kula ğa dola şır ve nihayetinde turistlerden ba şka mü şteri bulamazlardı 
ve 7. Karayolu'nun her iki kıyısında kar seviyesini n üç metreyi buldu ğu şubat 
ayında bu şekilde geçinmek imkânsızdı. Ancak şubat ayında de ğillerdi ve Bayan 
Tassenbaum o civardan de ğildi. Hayır, Bayan Tassenbaum ve Karun kadar zengin  
internet i şadamı kocası ilk sarı yapra ğın dü şüşünü görür görmez Yahudi York'a 
geri dönecekti. Bu yüzden kadının altı dolarlık hin disini ba şparmağının 
baskısıyla yedi dolar seksen sente çıkarmakta hiçbi r sakınca görmüyordu. Konuyu 
deği ştirip Bili Clinton'ın ne kadar korkunç bir insan ol duğunu söylemeye 
başladı ğında Bubba'ya iki kez oy vermi ş olmasına ve anayasa tekrar aday olmasına 
olanak tanı şa yine verece ğini bilmesine ra ğmen kadınla aynı fikirde oldu ğunu 
söylemekte de bir mahzur görmemi şti. Bubba zekiydi, kar şısındakileri 
istediklerini yapmaya ikna etmeyi iyi biliyordu, em ekçileri tamamen unutmamı ştı 
ve bir klozetten daha çok mal görmü ştü. 
"Ve şimdi Gore onun... ba şarısını kullanmayı umuyor!" dedi Bayan Tassenbaum 
çantasında çek defterini ararken (hindi terazide mu cize eseri sekiz yüz gram 
daha a ğırla şmıştı). " Đnterneti icat etti ğini iddia ediyor! Hıh! Çok biliyor o! 
Đnterneti icat eden adamı tanıyorum!" Ba şını kaldırdı (Chip'in ba şparmağı artık 
teraziden uzaktı, böyle anlarda onu uyaran bir içgü düsü vardı sanki) ve Chip'e 
muzipçe gülümsedi. Sesini aramızda... kalsın seviye sine indirdi ve, "Tanımam 
gerek," dedi. "Ne de olsa nerdeyse yirmi yıldır onu nla aynı yata ğı 
payla şıyorum!" 
Chip içten bir kahkaha attı, dilimlenmi ş hindiyi teraziden aldı ve beyaz bir 
kâğıdın üzerine koydu. Jet-ski konusu bitti ği için memnundu zır* kendisi de 
Oxford'daki Viking Motors'dan ('Oyuncaklı Erkekler' ) bir tane sipari ş etmi şti. 
"Neden bahsetti ğinizi biliyorum! Gore kaypak herifin teki!" Bayan T assenbaum 
başını hevesle sallayınca Chip biraz daha devam etmeye  karar verdi. Bir zararı 
olmazdı. "Örne ğin saçı... saçma o kadar çok yabancı madde süren bi r adama nasıl 
güvenebilir..." 
Kapının üzerindeki zil tam o anda çaldı. Chip ba şını kaldırdı. Gördü. Ve dondu. 
O Gün'den beri köprünün altından çok su akmı ştı ama Wendell "Chip" McAvoy tüm 
belayı ba şlatan adamı kapıdan girer girmez tanımı ştı. Bazı yüzler asla 



unutulmazdı. Ve kalbinin derinliklerinde bir yerde korkunç mavi gözlü adamın 
i şini bitirmedi ğini ve bir gün geri gelece ğini hep bilmiyor muydu? 
Onun için geri gelece ğini? 
Bu fikir onu hareketsiz kılan felç etkisini yok ett i. Dönüp kaçtı. Ama daha iki 
adım bile atamamı ştı ki dükkânın içinde... '77'de oldu ğundan daha büyük ve 
şıktı, babası sigorta yaptırmakta ısrar etti ği için Tanrı'ya şükürler olsun, gök 
gürültüsü gibi bir silah sesi duyuldu ve Bayan Tass enbaum tiz bir çı ğlık attı. 
Rafların arasında alı şveri ş yapmakta olan üç dört ki şi şaşkınca dönüp baktı, 
içlerinden biriyse dü şüp bayıldı. Chip bayılanın O Gün orada öldürülen ik i 
kadından birinin en büyük kızı Rhoda Bee-mer oldu ğunu gördü. Sonra zaman geriye 
katlanmı ş gibi oldu ve yerde yatan mısır konservesinin gev şemi ş parmaklarından 
düşerek yuvarlandı ğı Ruth gibi geldi. Bir kur şunun öfkeli bir arı gibi ba şının 
üzerinde vızıldadı ğını duydu ve durup ellerini havaya kaldırdı. 
"Ate ş etmeyin bayım," diye vızıldayan ya şlı, cılız sesini duydu. "Kasada ne 
varsa alın ama beni vurmayın!" 
"Arkanı dön," dedi O Gün Chip'in dünyasını altüst e den, neredeyse ölümüne sebep 
olan (Bridgton'daki hastanede iki hafta yatmı ştı) ve şimdi de bir çocu ğun 
dolabında saklanan canavar gibi aniden ortaya çıkmı ş °lan adamın. "Geri 
kalanınız yere yatsın ama sen arkanı dön, dükkân sa hibi. Arkanı dön ve beni gör. 
"Beni çok iyi gör." 
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Adam iki yana hafifçe sallanınca Roland, adamın bay ılabilece ğini dü şündü. 
Beyninin hayatta kalmaya odaklı parçası bayılmanın ölümüne sebep olabilece ğini 
belirtmi ş olmalıydı ki dükkân sahibi bilincini korumayı ba şardı ve Silah şor'a 
doğru döndü. Üzerindeki kıyafet Roland'ın oraya son ge li şinde giydiklerine tuhaf 
bir şekilde çok benziyordu; aynı kravatı ve önlü ğü takıyor bile olabilirdi. 
Saçları hâlâ geriye do ğru taralıydı ama artık hepsi bembeyazdı. Roland bir  
kur şunun sryırmasıyla -Silah şor'un bildi ği kadarıyla Jack Andolini'nin 
silahından çıkan bir kur şundu- sol şaka ğından fı şkıran kanı hatırladı. Şimdi 
orada grimsi yumru halinde bir yara izi vardı. Rola nd, adamın saçlarını yara 
izini gizlemekten çok ortaya çıkaracak şekilde taramı ş oldu ğunu dü şündü. O gün 
ya e şek şansı tutmu ştu ya da ya şaması ka'ma kararıydı. Roland daha çok ka 
oldu ğunu dü şünüyordu. 
Dükkân sahibinin gözlerindeki hastalıklı kavrayı ştan onun da aynı şekilde 
düşündüğü anla şılıyordu. 
"Bir arabamobilin, kamyonmobilin veya taskin var mı ?" diye sordu Roland 
tabancanın namlusunu dükkân sahibinin karnına do ğru tutarak. 
Jake, Roland'ın arkasına geldi. "Ne kullanıyorsun?"  diye sordu dükkân sahibine. 
"Onu soruyor." 
"Kamyonet!" diyebildi adam. "International Harveste r pikap! Dı şarıda, park 
yerinde duruyor!" Elini önlü ğünün altına hızla uzattı; Roland'ın onu vurmasına 
ramak kalmı ştı. Ama dükkân sahibi -neyse ki- bunu fark etmemi ş görünüyordu. 
Kasadaki de dahil olmak üzere tüm mü şteriler yerde yatıyordu. Roland, kadının 
satın almakta oldu ğu etin kokusunu hissetti ve midesi guruldadı. Yorgu n, aç, 
fazlasıyla keder yüklüydü ve dü şünmesi gereken çok fazla şey vardı. Gere ğinden 
fazla. Aklı hepsine birden yeti şemiyordu. Jake bu dü şüncelerini bilse ona "bir 
molaya" ihtiyacı oldu ğunu söylerdi, ama Silah şor en azından o an için öyle bir 
lükse sahip de ğildi. 
Dükkân sahibi ona anahtarlar uzatıyordu. Parmaklan titredi ği için anahtarlar 
birbirine çarpıp şıngırdıyordu. Vitrin camından giren ö ğle sonrası güne şi 
anahtarlardan Silah şor'un gözlerine do ğru kesik kesik yansıdı- Beyaz önlüklü 
adam önce izin istemeden elini önlü ğünün altına sokmu ştu (hem de hızla); şimdi 
de kar şısındakini kör etmek istercesine yansımaya neden ol an metal objeleri ona 
doğru tutuyordu. Ölmeye u ğra şıyor gibiydi. Ama pusu gününde de öyle olmu ştu, 
değil mi? Dükkân sahibi (o zaman hareketleri daha çevi kti ve sırtındaki hafif 
kambur yoktu) etraflarında uçu şan kur şunlardan bihabermi şçesine (ba şının yan 
tarafını sıyıran loır şunu da hissetmemi ş gibiydi) ayak altından bir türlü 
çekilmeyen bir kedi gibi Eddie ve Roland'ın pe şinden gelmi şti. Roland adamın bir 
ara berberde saç tıra şı oluyormu şçasına rahat bir tavırla o ğlundan bahsetti ğini 
hatırladı. Bir ka-mai'ydi yani ve böyleleri genelli kle fazla zarar görmezdi. En 



azından ka onların antikalıklarından bıkıp dünyadak i varlıklarının sona erdi ğine 
karar verene dek. 
"Kamyoneti alın ve gidin!" diyordu dükkân sahibi. " Sizin olsun! Kendi rızamla 
size veriyorum! Gerçekten!" 
"O kahrolası anahtarları gözüme sokarcasma sallamay ı kesmezsen alaca ğım şey 
kamyonetin de ğil, canın olacak, sai," dedi Roland. Tezgâhın geris inde bir saat 
daha vardı. Bu dünyada insanlar çok sayıda edinirle rse zamanı kafesleyeceklerine 
inanryormu şçasına bir sürü saat oldu ğu dikkatini çekmi şti. Saat dörde on vardı. 
Demek dokuz dakikadır Amerika tara-fındaydılar. Zam an süratle akıyor, akıyordu. 
Stephen King yakınlarda bir yerde ö ğle sonrası yürüyü şüne çıkmı ş olmalıydı ve 
kendisi bilmese de çok büyük bir tehlike içindeydi.  Yoksa geç mi kalmı şlardı? 
Kaza olmu ş muydu? Yazarın ölümünün onları bir I şın Depremi gibi şiddetle 
etkileyece ğini dü şünmüşlerdi -en azından Roland öyle dü şünmüştü- ama belki de 
öyle bir etkisi olmayacaktı. Belki ölümünün etkisi derece derece ortaya 
çıkacaktı. 
"Turtleback Yolu burdan ne kadar uzak?" diye dükkân  sahibine sert-Çe sordu 
Roland. 
Đrile şmiş gözleri deh şet dolu olan ya şlı adamın tek yaptı ğı öylece bakmak oldu. 
Roland daha önce kimseyi vurmayı... veya tabancasıy la dövmeyi bu kadar çok 
istememi şti. Aya ğını bir yarı ğa sıkı ştırmı ş bir keçi kadar budala görünüyordu. 
Sonra et reyonunun önünde yatmakta olan kadın konu ştu. Ellerin belinde 
birle ştirmi ş halde ba şını kaldırmı ş, Roland ve Jake'e bakıyordu. "Bahsetti ğiniz 
yer, Lovell'da bayım. Burdan yakla şık sekiz kilometre ötede." 
Kadının gözlerine tek bir bakı ş -iri, kahverengi, korkulu ama panik-siz 
gözlerdi- Roland'ın ne istedi ğini anlamasına yetti. Dükkân sahibini de ğil, 
kadını istiyordu. Ama e ğer... 
Jake'e döndü. "Adamın kamyonetini sekiz kilometre s ürebilir misin?" 
Roland çocu ğun evet demek istedi ğini ama daha önce hiç yapmamı ş oldu ğu bir şeyi 
denemekle -ne de olsa bir şehir çocu ğuydu- kar şıla şabilece ği ba şarısızlı ğı göze 
alamadı ğını gördü. 
"Hayır," dedi Jake. "Sanmıyorum. Ya sen?" 
Roland, Eddie'nin John Cullum'ın arabasını sürmesin i izlemi şti. O kadar da zor 
görünmüyordu... ama kalçası sorun çıkarabilirdi. Ro sa, ona eklem ecelinin hızlı 
yayıldı ğını söylemi şti -rüzgârla büyüyen yangın gibi, demi şti- ve Roland, 
kadının ne demek istedi ğini artık çok iyi biliyordu. Calla Bryn Sturgis'e 
giderken kalçasındaki acı nadiren kendini gösteren hafif bir sancıdan ibaretti. 
Şimdiyse kalça eklemine kızgın kur şun dökülmü ş ve dikenli telle sarmalanmı ş gibi 
hissediyordu. A ğrı sa ğ ayak bile ğine dek iniyordu. Eddie'nin aracı hızlandırıp 
yava şlatan pedallara hep sa ğ aya ğıyla bastı ğı gözünden kaçmamı ştı. Bu da sa ğ 
kalça ekleminin sürekli aktif olması demekti. 
Bunu yapabilece ğini sanmıyordu. Bu kadar önemli bir mesele söz konu suyken 
kendine güvenemezdi. 
"Sanmıyorum," dedi. Dükkân sahibinden anahtarları a ldı ve et reyonunun önünde 
yerde yatmakta olan kadına döndü. "Aya ğa kalkın, sai" 
Bayan Tassenbaum söyleneni yaptı ve aya ğa kaktı ğında Roland anahtarları ona 
verdi. Burada i şe yarar insanlarla kar şıla şıp duruyorum, dive dü şündü sonra. Bu 
kadın da Cullum kadar iyi çıkarsa şansımız artabilir. 
"Genç dostumla beni Lovell'a götüreceksiniz," dedi Roland. 
Turtleback Yolu'na," dedi kadın. 
"Doğru söylersiniz, te şekkürler derim." 
" Đstedi ğiniz yere vardıktan sonra beni öldürecek misiniz?" 
"Sallanıp vakit kaybettirmedi ğiniz sürece hayır," dedi Roland. 
Kadın bunu bir süre dü şündükten sonra ba şını salladı. "Kaybettirmem. Haydi 
gidelim." 
"Bol şans, Bayan Tassenbaum," dedi dükkân sahibi kapıya y önelen kadının 
arkasından cılız bir sesle. 
"Geri dönmezsem tek bir şeyi unutmayın," dedi kadın. " Đnterneti icat eden 
kocamdır, kocam ve arkada şları. Biraz kendi garajlarında, biraz da CalTech'te . 
Albert Gore de ğil" 
Roland'ın karnı tekrar guruldadı. Tezgâha uzandı (d ükkân sahibi Roland 
vebalıymı ş gibi ürkerek gerilemi şti) ve kadının satın aldı ğı hindi salamından üç 



dilimi a ğzına attı. Salamın kalanını Jake'e uzattı. Jake iki  dilim yedikten 
sonra ba şını kaldırmı ş, gözlerini ete dikmi ş olan Oy'a baktı. 
"Senin payını kamyonete bindi ğimizde verece ğim," dedi Jake. 
"Yönet," dedi Oy. Sonra hevesle ekledi. "Pay!" 
"Yüce Tanrı'm," diye mırıldandı dükkân sahibi. 
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Kuzey Amerikalı dükkân sahibinin aksanı şirin olabilirdi, ama kamyoneti için 
aynı şey söylenemezdi. Öncelikle düz vitesliydi. Manhatta n'lı irene Tassenbaum, 
Staten Island'lı irene Cantora oldu ğu günlerden beri düz vitesli araç 
kullanmamı ştı. Kamyonet ayrıca a şağıdan vitesliydi ve öylesini daha önce hiç 
kullanmamı ştı. 
Jake, kadının yanında, ayaklarını söz konusu vitesi n iki yanma uzatı ş halde 
oturuyordu. Hâlâ hindiden ona dü şen payı çi ğnemekte olan Oy ise çocu ğun 
kuca ğındaydı. Roland kalçasmdaki sancıyı belli etmemek i çin di şlerini sıkarak 
yolcu koltu ğuna oturdu, irene konta ğı açmadan önce vitesi bo şa almayı unuttu. I-
H öne fırladı ve motoru stop etti. Neyse ki altmı şlı yılların ortalarından beri 
batı Maine yollarında oldu ğu için öne fırlayı şı bir tayın canlı zıplayı şından 
ziyade ya şlı bir kısra ğın sakin hoplayı şı gibiydi; yoksa Chip McAvoy dükkânının 
vitrin camlarından en az ikisini bir kez daha kaybe debilirdi. Oy dengesini 
kaybetmemek için çabalarken a ğzındaki hindi parçası ön konsola uçtu ve Hantal 
Billy, Eddie'den ö ğrendi ği kelimeyi yüksek sesle söyledi. 
Irene, Oy'a şaşkın, irile şmiş gözlere baktı. "Yaratı ğın az önce bok canına mı 
dedi, genç adam?" 
"Ne dedi ğini bo ş verin," dedi Jake. Sesi titriyordu. Vitrindeki Boa r's Head 
saatinin kolları dörde be ş dakika kaldı ğını gösteriyordu. Roland gibi çocuk da 
zaman üzerinde hiçbir kontrolleri olmadı ğı gerçe ğini görüyordu. "Debriyajı 
kullanın ve bizi bir an önce burdan uzakla ştırın." 
Neyse ki vites şeması vites kolunun tokma ğının üzerine i şlenmi şti ve hâlâ 
hafifçe okunabiliyordu. Bayan Tassenbaum spor ayakk abı içindeki aya ğıyla 
debriyaja bastı, vitesi epeyce öttürdü ve sonunda g eri vitesi buldu. Kamyonet 
kesik hareketlerle 7. Karayolu'na çıktı ve beyaz şeritlerin üzerine gelip durdu. 
Kontak anahtarını çevirdi ve vitesi bo şa almayı yine unuttu ğu için kamyonet 
tekrar sarsılarak yerinden fırladı. Destek almak iç in yer arayan Roland ve Jake 
ellerini renkleri artık solmaya yüz tutmu ş kırmızı mavi AMER ĐKA'. SEV YA DA TERK 
ETĐ çıkartması yapı ştırılmı ş ön konsola dayamı ştı. Aslında kamyonetin durması 
iyi olmu ştu zira tam o sırada kütük yüklü bir kamyon -Roland 'm oraya son 
geli şinde kaza yapan kamyonu hatırlamaması imkânsızdı- d ükkânın kuzeyinde 
belirdi. Kamyonet yeniden küçük park yerine do ğru fırlamamı ş olsaydı (durmadan 
önce bir arabanın tamponunu ezmi şti) kamyonun onlara çarpması i şten de ğildi. 
Muhtemelen hepsi de ölmü ş olacaktı. Kütük yüklü kamyon kornasını gürültüyle 
çalıp toz kaldırarak geçip gitti. 
Çocuğun kuca ğındaki yaratık... Bayan Tassenbaum'a tuhaf bir kö-o ek -rakun 
karı şımı gibi görünüyordu- tekrar havladı. 
Bok canına. Kadın do ğru duydu ğundan neredeyse emindi. 
Dükkân sahibi ve di ğer mü şteriler camın di ğer tarafına dizilmi ş, onları 
izliyordu. Bayan Tassenbaum o an akvaryumdaki balık ların ne hissediyor 
olabilece ğini anladı. 
"Bayan, bu şeyi kullanabiliyor musunuz kullanamıyor musunuz?" d iye ba ğırdı 
çocuk. Omzuna bir tür çanta asmı ştı. Đçinde tabaklar varmı ş gibiydi. 
"Kullanabilirim, genç adam, merak etme." Deh şet içindeydi ama aynı zamanda... 
zevk mi alıyordu? Galiba öyleydi. Son on sekiz yıld ır büyük David Tassenbaum'un 
süsü, giderek daha me şhur olan hayatında bir yardımcı oyuncu, partilerde 
ordövrleri sunarken, "Bir de şunları deneyin," diyen kadın olmu ştu. Şimdiyse 
kendini aniden bir olayın merkezinde bulmu ştu ve içinde, çok önemli bir olay 
oldu ğuna dair bir his vardı. 
"Derin bir nefes al," dedi güne ş yanı ğı tenli, sert hatlı adam. Parlak mavi 
gözleri onunkilerle birle şmişti ve böyle bir durumda dü şünmek son derece zordu. 
Ayrıca ho ş bir his veriyordu. Bu hipnozsa, diye dü şündü, okullarda ö ğretilmeli. 
"Tut, sonra bırak. Ve babanın hatırı için bizi burd an götür." 



Kadın söyleneni yaparak derin bir nefes aldı ve gün  aniden daha parlak, 
neredeyse göz alıcı göründü. Şarkı söyleyen belli belirsiz sesler duyabiliyordu. 
Harika sesler. Kamyonetin radyosu mu açıktı? Bir op era kanalında mıydı? Kontrol 
edecek vakit yoktu. Ama her neyse, çok güzeldi. Der in nefes kadar 
sakinle ştiriciydi. 
Bayan Tassenbaum debriyaja bastı ve motoru tekrar ç alı ştırdı. Bu kez geri vitesi 
ilk denemede buldu ve yola geri geri sorunsuzca çık tı. Birinci vites yerine 
ikinci vitese takınca kamyonet, aya ğını debriyajdan hafifçe çekti ği sırada 
neredeyse stop edecek oldu ama motor ona acımı ş olmalıydı ki çalı şmaya devam 
etti. Motor kapa ğının altından gelen takırtı- 
ar e şli ğinde kuzeye, Stoneham-Lovell sınırına do ğru ilerlemeye ba şladılar. 
"Turtleback Yolu'nun nerde oldu ğunu biliyor musun?" diye sordu Roland. 
Önlerinde, M ĐLYON DOLAR KAMP ALANĐ yazan bir tabelanın yanından eski, mavi bir 
minibüs yola çıktı. "Evet," dedi kadın. 
"Emin misin?" Silah şor'un son iste ği King'in ya şadı ğı yerin arka yolunu arayarak 
değerli vakitlerini harcamaktı. 
"Evet. Orda ya şayan arkada şlarım var. Beckhardtlar." Bu isim Roland'a tanıdık 
gelmi şti. Bir süre nereden duydu ğunu bulmaya çalı ştıktan sonra ba şardı. 
Beckhardt, Eddie ile birlikte John Cul-lum'la son k onuşmalarını yaptıkları evin 
sahibinin ismiydi. Eddie'yi dü şününce yüre ğim taze bir acı dalgası sardı. O gök 
gürültüleriyle dolu ö ğle sonrasında Eddie ne kadar da sa ğlıklı ve hayat doluydu. 
"Tamam," dedi. "Sana inanıyorum." 
Kadın aralarında oturan çocu ğun üzerinden ona baktı. "Çok aceleniz var, bayım...  
Alice Harikalar Diyan'ndaki beyaz tav şan gibi. Yeti şmeye çalı ştı ğınız bu önemli 
randevu nedir?" 
Roland ba şını iki yana salladı. "Bo ş ver, sen sür yeter." Konsoldaki saate 
baktı'ama saat çalı şmıyordu; uzun zaman önce, kollan (elbette) 9.19'u 
gösterirken durmu ştu. "Hâlâ yeti şebiliriz," dedi. Bu arada önlerindeki mavi 
minibüs arayı giderek açıyordu. Kesik çizgilerin üz erinden di ğer şeride geçer 
gibi oldu ğunu gören Bayan Tassenbaum saat be şten önce içen insanlara dair naho ş 
kelimeler sarf edecekti ki mavi minibüs tekrar kend i şeridine dönerek bir 
sonraki tepeyi a ştı ve Lovell'a do ğru ilerlemeyi sürdürdü. 
Bayan Tassenbaum minibüsü unuttu. Dü şünecek daha ilginç konular vardı. 
Örneğin... 
" Đstemezseniz şimdi soraca ğım soruya cevap vermeyebilirsiniz," dedi. "Ama mera k 
etti ğimi itiraf etmeliyim: siz gaipten-gelen misiniz?" 
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Bryan Smith son birkaç geceyi, Bulletn ve Pistol• a dındaki ikiz Rottweiler 
köpekleriyle -Lovell- Stoneham sınırının hemen ötes indeki Milyon Dolar Kamp 
Alanı'nda geçirmi ştir. Nehrin kenarındaki kamp alanı oldukça güzeldir  (yerel 
halk nehrin iki yakasını birle ştiren sarsak ah şap yapıya Milyon Dolarlık Köprü 
adını vermi ştir ve Bryan bunun çok komik bir espri oldu ğunu dü şünür). Ayrıca 
bazen insanlar (ço ğunlukla Sweden, Harrison ve Waterford'dan gelen hip pi 
tipliler) uyu şturucu satmak için oraya gelir. Bryan kafasının bir az güzel 
olmasını, uçmayı sever, size yarasın ve o cumartesi  günü de öyledir... fazla 
değil, istedi ği kadar de ğil, ama ona keyif vermeye yetecek kadar. Merkez Lov ell 
Dükkânı'nda Mars çikolatası vardır. Onlardan daha i yi abur cubur yoktur. 
Kamp alanından 7. Karayolu'na trafi ği hiç kontrol etmeden çıkar ve, "Tüh, yine 
unuttum!" der. Neyse ki trafik yoktur. Daha sonra - özellikle dört temmuzdan Đşçi 
Bayramı'na kadar- o ıssız bölgede bile epeyce yo ğun bir trafik olacaktır ve 
muhtemelen evin daha yakınında kalacaktır. Pek iyi bir şoför olmadı ğını bilir; 
aşırı hızdan alaca ğı bir ceza veya tamponunu göçertecek bir kaza daha olursa 
ehliyetini altı aylı ğına kaybedecektir. Yine. 
Ama bu kez bir sorun yoktur; yolda hurda bir pikapt an ba şka araç yoktur ve o da 
yakla şık bir kilometre geridedir. 
"Tozumu yut, kovboy!" der ve kıkırdar. Aklındaki sö zcük şorolo herif iken niçin 
kovboy dedi ğini bilmez ama böyle de kula ğa iyi gelmi ştir. Do ğru gibi gelmi ştir. 
Di ğer şeride kaydı ğını görüp minibüsü tekrar kendi şeridine yönlendirir. "Yine 
yoldayım!" diye ba ğırır ve yine tiz sesle güler. Yine yoldayım iyi bir  kalıptır 
ve bunu kızlar üzerinde daima kullanır. Bir ba şka iyi numara ise direksiyonu 



sağa sola kırıp arabayı yolda dola ştırarak, Eyvah, galiba öksürük şurubunu fazla 
kaçırdım! demektir. Böyle birçok espri bilir, hatta  Çılgın Yol Esprileri adında 
bir kitap yazmayı bile dü şünmüştür. Ne havalı olur ama! Lovell'daki King denen 
adam gibi kitap yazan Bryan Smith! 
Radyoyu açar (minibüs asfalttan ayrılarak yol kenar ındaki toprak bölüme çıkar ve 
bir toz bulutu kaldırır ama hende ğe yuvarlanmaz). "Hey Nineteen"• söyleyen 
Steely Dan'i bulur. Bu iyi parçadır! Evet efendim, çok iyi bir parçadır! Müzi ğe 
uyarak hızını biraz arttırır. Dikiz aynasına bakar,  köpekleri Bullet ve 
Pistol'ın arka koltu ğun üzerinden parlak gözlerle baktı ğını görür. Bir an için 
kendisine baktıklarını, belki ne kadar iyi bir adam  oldu ğunu dü şündüklerini 
sanır. Sonra nasıl o kadar aptal olabildi ğini merak eder. Şoför koltu ğunun 
arkasında bir Styrofoam so ğutucu vardır. Đçinde de yarım kilo taze hamburger 
köftesi. Köfteleri daha sonra Milyon Dolar Kamp Ala m'nda yakaca ğı ate şin 
üzerinde pi şirmeye niyetlidir. Evet ve tatlı olarak da birkaç M ars çikolatası 
yiyecektir, Đsa şahidi olsun! Mars çikolatası çok güzeldir! 
"O so ğutucudan uzak durun, çocuklar," der Bryan Smith dik iz aynasından 
görebildi ği köpeklerine. Bu kez minibüs saatte seksen kilomet re hızla ilerlerken 
di ğer şeride tamamen geçer. Neyse ki -ya da ne yazık ki, b akı ş açınıza göre 
deği şir- kar şı taraftan gelen araç yoktur ve Bryan Smith'in kuze ye do ğru 
yolculu ğu devam eder. 
"O hamburger köftesine sulanayım demeyin, o benim a kşam yemeğim.' Aksanı John 
Cullum'a benzemektedir, ama dikiz aynasından parlak  gözlü köpeklere bakan, 
Sheemie Ruiz'in suratıdır. Neredeyse tıpatıp aynıdı r. 
Sheemie, Bryan Smith'in ikizi olabilir. 
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irene Tassenbaum düz vites olmasına ra ğmen kamyoneti artık daha güvenli bir 
şekilde sürüyordu. Neredeyse, be ş yüz metre sonra sa ğa dönmek zorunda olmamayı 
dileyecekti, çünkü o zaman vites küçültmek için yin e debriyajı kullanması 
gerekecekti. Ama Turtleback Yolu'na gitmek için bu gerekliydi ve yanındaki 
yolcuların gitmek istedi ği yer orasıydı. 
Gaipten-gelenler! Öyle olduklarını söylemi şler ve o da onlara inanmı ştı ama 
başka kim inanırdı? Belki Chip McAvoy ve Stoneham Cor- ners'daki çılgın Gaipten-
Gelenler Kilisesi'nden Rahip Peterson -rahibin inan aca ğı muhakkaktı- ama ya 
başkaları? Örne ğin kocası? Hayır. Asla. David Tassenbaum bir mikroç ipin üzerine 
yazılamayan hiçbir şeyin gerçek oldu ğuna inanmazdı. Kırk yedi ya şın bo şanma için 
geç olup olmadı ğını dü şündü (son günlerde bu dü şünceye sıkça kapılmı ştı). 
Vitesi fazla gürültü çıkarmamayı ba şararak ikiye geçirdi ama sonra, aptal 
kamyonet anayoldan çıkarken homurdanıp öksürür gibi  sesler çıkarmaya ba şlayınca 
bire alması gerekti. Yolcularından birinin ters bir  şey söylemesini bekledi 
(belki çocu ğun mutant köpe ği yine bok canına derdi) ama yolcu koltu ğundaki 
adamın tek söyledi ği, "Burası farklı görünüyor," oldu. 
"Buraya en son ne zaman gelmi ştiniz?" diye sordu irene Tassenbaum. Tekrar ikinci 
vitese geçmeyi dü şündü ama sonra vazgeçerek birinci viteste ilerlemey e karar 
verdi. "Bozuk de ğilse tamir etmeye kalkma," derdi David bu gibi anla rda. 
"Epey oldu," dedi adam. irene, adama kaçamak bakı şlar fırlatmaya devam ediyordu. 
Adamda, özellikle de gözlerinde garip ve egzotik bi r şey vardı. Sanki onun hayal 
bile edemeyece ği şeyler görmü şlerdi. 
Kes şunu, dedi kendi kendine. Muhtemelen Portsmouth, New  Hampshire'dan gelme 
serseri bir kovboydur. 
Ama bundan şüpheliydi. Çocukta da bir tuhaflık vardı -onda ve e gzotik kırma 
köpe ğinde- ama garip mavi gözlü, sert yüz hatlı adamla k ıyas-lanamazdı. 
"Eddie yoldan çıkıp aynı yola dönen bir halka oldu ğunu söylemi şti," dedi çocuk. 
"Belki daha önce geldi ğinizde di ğer uçtan girmi ştiniz." 
Adam bunu bir süre dü şündü ve ba şını salladı. "Di ğer uç Bridgton tarafı mı?" 
diye sordu kadına. 
"Evet, öyle." 
Garip mavi gözlü adam ba şım salladı. "Yazarın evine gidiyoruz." "Cara Laughs ," 
dedi irene hemen. "Güzel bir ev. Gölden görmü ştüm. Ama hangi yoldan..." 
"On dokuz," dedi adam. O sırada 27 Numaralı yolun ö nünden geçiyorlardı. 
Turtleback Yolu'nun o tarafından ilerleyince rakaml ar artmak yerine azalıyordu. 



"Küstahlık saymazsanız ondan ne istedi ğinizi sorabilir miyim?" Cevap veren çocuk 
oldu. "Hayatını kurtarmak istiyoruz." 
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Roland son görü şü kapkara, gök gürültülü bir gecede olmasına ve dik katinin büyük 
bölümü uçan parlak taheen,\&r& yönelmi ş olmasına ra ğmen dik bir şekilde inen 
giri ş yolunu hemen tanıdı. O gün uçan ta/ıeen'lerden ve egzotik vah şi ya şamdan 
eser yoktu. A şağıdaki evin çatısı aradan geçen zamanda bakır kaplan mıştı ve 
ağaçlık bölüm çimlerle kaplı bir bahçeye dönü şmüştü ama sol tarafında üzerinde 
CARA LAUGHS, yazan, sa ğında ise iri rakamlarla 19 yazan iki tabelanın bulu nduğu 
giri ş yolu aynıydı. Daha ötede, ö ğle sonrası güne şi altında pırıldayan masmavi 
göl vardı. 
Bahçeden çalı şmakta olan küçük bir motorun sesi yayılıyordu. Ja-k e'e bakan 
Roland, çocu ğun deh şetle irile şmiş gözlerini ve solgun yanaklarını görünce 
korkuya kapıldı. 
"Ne var? Sorun ne?" 
"Burda de ğil, Roland. Ne o ne de ailesi. Sadece çim biçen ada m var." 
"Saçmalık, nerden bile..." diye ba şladı söze Bayan Tassenbaum. 
"Biliyorum!" diye ba ğırdı Jake, ona. "Biliyorum, bayan!" 
Roland, Jake'e dürüst, deh şet dolu bir büyülenmi şlikle bakıyordu-ama o ruh 
halinde çocuk bu bakı şı ya anlamadı ya da kaçırdı. 
Neden yalan söylüyorsun, Jake, diye dü şündü Silah şor. Ve hemen ardından: 
Söylemiyor. 
"Ya çoktan olup bittiyse?" diye sordu Jake ve evet,  King için endi şeleniyordu 
ama Roland, çocu ğun tüm endi şesinin bu oldu ğunu sanmıyordu. "Ya çoktan ölmü şse 
ve ailesi polisle görü şmeye gittiyse..." 
"Daha hiçbir şey olmu ş de ğil," dedi Roland ama tek emin oldu ğu buydu. Ne 
biliyorsun, Jake? Ve neden bana söylemiyorsun? 
Ama bunu merak etmek için zaman yoktu. 
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Mavi gözlü adam, çocukla sakince konu şuyordu ama irene Tassenbaum, adamın hiç de 
sakin görünmedi ğini dü şündü. Hem de hiç. Ve Do ğu Stoneham Levazımatçısı'nın 
dı şında fark etti ği şarkı söyleyen sesler de ği şmişti. Şarkıları hâlâ tatlıydı, 
ama sanki şimdi bir umutsuzluk notası eklenmi şti? Öyle oldu ğunu dü şündü. 
Şakaklarının zonklamasına yol açan tiz, yakaran bir notaydı. 
"Nerden biliyorsun?" diye ba ğırdı Jake denen çocuk-babasına herhalde. "Nasıl o 
kadar emin olabiliyorsun, kahretsin?" 
Roland adındaki adam, çocu ğun sorusunu cevaplamak yerine ona baktı. Bayan 
Tassenbaum kollarındaki tüylerin diken diken oldu ğunu hissetti. 
"Sürmeye devam et, sai." 
irene, Cara Laughs'in giri ş yoluna şüpheyle baktı. " Đnersem bu hurda yı ğınını 
tekrar çıkaramayabilirim." "Çıkarmak zorundasın," d edi Roland. 
 
9 
Roland çimleri biçen adamın King'in kölesi oldu ğunu dü şündü ya da o dünyada ne 
deniyorsa o. Hasır şapkasının altından bembeyaz olmu ş saçları görülebiliyordu, 
ama sırtı dimdikti, ya şına göre oldukça dinç oldu ğu anla şılıyordu. Kamyonet 
giri ş yolundan eve do ğru inerken adam tek e" çim biçme makinesinin üzerin de 
oldu ğu halde durup onlara baktı. 
Yolcu tarafındaki kapı açılıp Silah şor inince bakıcı adam çim biçme makinesini 
.kapatan dü ğmeyi çevirdi. Ayrıca şapkasını da çıkarmı ştı. Roland adamın bu 
hareketi bilinçsizce yaptı ğını dü şündü. Ya şlı adam daha sonra Roland'ın 
kalçasından sarkan tabancayı gördü ve gözleri, etra fındaki kırı şıklıklar 
görünmez olacak şekilde irile şti. 
"Nasılsınız, bayım," dedi temkinli bir ifadeyle. Bi r gaipten-gelen oldu ğumu 
sanıyor, diye dü şündü Roland. Kadının yaptı ğı gibi. 
Evet, Jake ile ikisi bir tür gaipten-gelendi; sadec e böyle şeylere sık rastlanan 
bir yere gelmi şlerdi. 
Ve zamanın süratle aktı ğı bir yere. 



Roland, adamın devam etmesine fırsat vermeden konu ştu. "Nerde-ler? O nerde? 
Stephen King? Konu ş adam ve do ğruyu söyle!" 
Adamın elindeki hasır şapka gev şeyen parmaklarının arasından kayarak yeni 
biçilmi ş çimlerin üzerine dü ştü. Elâ gözleri büyülenmi şçesine Roland'ın mavi 
gözlerine dikildi; bir ku şun yılana bakması gibi. 
"Aile gölün kar şı kıyısında, ordan aldıkları di ğer yerde," dedi. "Eski Schindler 
evi. Bir tür parti veriliyormu ş. Steve yürüyü ş yaptıktan sonra arabayla 
gidece ğini söyledi." Ve burnu evin kö şesinin gerisinden hafifçe görülebilen 
küçük, siyah arabayı i şaret etti. 
"Nerde yürüyor? Biliyorsan bu hanıma söyle!" 
Yaşlı adam, Roland'ın omzu üzerinden kısaca baktı, son ra tekrar Si-lah şor'a 
döndü. "Sizi oraya ben götürsem daha kolay olur." 
Roland bunu çok kısa bir süre dü şündü. Ba şlangıçta belki daha kolay olacaktı, 
evet. Ama King'in ya kurtarılaca ğı ya da kaybedilece ği di ğer uçta daha zor 
olacaktı. Çünkü kadını ka'mn yolunda bulmu şlardı. Nasıl bir rol oynarsa oynasın 
I şın'ın Yolu üzerinde kar şılarına çıkan oydu. Bu kadar basitti aslında. Rolün ün 
büyüklü ğüne gelince, böyle şeyleri önceden tahmin etmeye çalı şmamak daha iyiydi. 
Eddie ile John Cullum'a inanıp aynı yolun üç tekerl ek kadar kuzeyinde 
bulu şmasaĐar hikâyelerinde çok küçük bir rol oynayacaktı. Ama  sonuçta çok büyük 
bir rolü olmu ştu. 
Tüm bunlar bilincinden bir saniyeden az bir süre iç inde geçti, bilgi CEddie olsa 
sezgi derdi) parlak bir metal not gibiydi. 
"Hayır," dedi ve ba şparmağıyla arkasındaki kadını i şaret etti. "Ona söyle- 
Hemen." 
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Çocuk -Jake- ellerini gev şekçe iki yanına sarkıtıp sırtını koltu ğa yas-lamı şti- 
Acayip köpek çocu ğun yüzüne endi şeyle bakıyor ama o onu görmüyordu. Gözleri 
kapalıydı, irene Tassenbaum önce çocu ğun bayıldı ğını sandı. 
"Evlat?... Jake?" 
"Ona ula ştım," dedi çocuk gözlerini açmadan. "Stephen King'e  de ğil -ona 
dokunamıyorum- ama ötekine. Onu yava şlatmak zorundayım. Nasıl yapabilirim?" 
Bayan Tassenbaum kocasını çalı şırken pek çok kez dinlemi şti -kendi kendine 
mırıldanarak uzun monologlar yapardı- bu yüzden ki şinin kendisine sordu ğu bir 
soruyu duyunca tanırdı. Ayrıca çocu ğun kiminle konu ştu ğuna dair hiçbir fikri 
yoktu; tek bildi ği, Stephen King ile konu şmadığıydı. Eh bu da geriye altı milyar 
seçenek bırakıyordu. 
Yine de cevap verdi çünkü onu daima neyin yava şlattı ğını biliyordu. 
"Tuvalete gitmek zorunda olmaması ne kötü," dedi. 
 
11 
Maine'e henüz çilek mevsimi gelmedi, çilek için hen üz erken ama ahududular var. 
Justine Anderson (Maybrook, New York'lu) ve Elvira Tootha-ker (Lovell'h 
arkada şı) 7. Karayolu'nun (Elvira oraya hâlâ Eski Fryeburg  Yolu der) kenarında, 
ellerinde plastik kovalarla, ta ş duvar boyunca en azından sekiz yüz metre uzanan 
çalılıklardan ahududu toplayarak yürümektedir. O du varı yüz yıl önce Garrett 
McKeen in şa etmi ştir. Gilead'lı Roland Desc-nain'in o an konu ştu ğu ki şi de 
Garrett'ın torununun torunudur. Ka bir tekerlektir,  anlarsınız ya. 
Đki kadın bir saatlik yürüyü şten keyif almı ştır ve bunun sebebi ahududulara 
düşkün olmaları de ğildir (Justine kendi topladıklarını yiyece ğini bile 
sanmıyordun çekirdekleri hep di şlerinin arasında kalır). Keyif almı şlardır çünkü 
bu yürüyü ş sırasında birbirlerinin aileleri hakkında son habe rleri pay. 
ta şmışlar ve dostluklarının yeni ba şladı ğı, hayatlarının en önemli dönemi olarak 
gördükleri yılları yâd edip birlikte gülmü şlerdir. Vassar Koleji'nde tanı şmışlar 
(bin yıl öncesinde kalmı ş gibi görünür) ve mezun olana dek birbirlerinden hi ç 
ayrılmamı şlardır. Mavi minibüs -1985 model bir Dodge Caravan' dır, Justine modeli 
tanır, çünkü en büyük o ğlu ailesi büyüyünce bunlardan bir tane satın almı ştır- 
Melder's German Restoran ve Brathaus'un önünden vir ajı döndü ğü sırada 
bahsetmekte oldukları konu budur. Minibüs yolun üze rinde yalpalamaktadır. Önce 
yolun güney kıyısından tozları kaldırmı ş, sonra asfaltın di ğer tarafına geçerek 
kuzey kıyısındakileri havalandır-mı ştır. Bunu ikinci yapı şında -büyük bir hızla 



bulundukları yere yakla şmaktadır- Justine minibüsün hende ğe dü şebilece ğini 
düşünür (Elvira ile Vas-sar'da okudukları kırklı yılla rda buna "kaplumba ğa gibi 
dönmek" derlerdi) ama şoför dü şmeye ramak kalmı şken aracı yola döndürmeyi 
başarır. 
"Dikkat et, minibüsü süren sarho ş galiba!" der Justine tela şla. Elvira'yı geri 
çeker ama ahududu çalılarının gerisindeki eski duva r onları engeller. Dikenler 
paçalarına takılır (neyse ki ikimiz de şort giymemi şiz, diye dü şünür Justine 
daha sonra... dü şünmeye fırsat buldu ğunda) ve kuma ştan iplikler söker. 
Justine kolunu arkada şının omzuna dolayıp ikisini birlikte duvarın gerisi ne 
yuvarlamayı dü şünür -yıllar önce beden e ğitimi derslerinde yaptıkları gibi bir 
ters takla- ama daha kararını verip uygulayamadan m avi minibüs bulundukları yere 
varmı ştır. Neyse ki yol üzerinde ilerlemektedir ve onlara  bir zarar vermeden 
geçip gitmi ştir. 
Justine rock müzik ezgileri yayarak uzakla şan minibüsü kalbi şiddetle çarparak 
izler. Vücudunun üretti ği bir şeyin -muhtemelen adrenalin- keskin, metalik 
tadını a ğzında hissetmektedir. Mavi minibüs tepeye tırmanan yolun yarısına 
vardı ğında tekrar beyaz çizgiye do ğru kayar. Şoför minibüsü düzeltti ama bu kez 
di ğer tarafa kayar. Mavi minibüs yolun sa ğ tarafına çıkmı ş, tozları kaldırarak 
elli metre boyunca ilerlemi ştir. 
"Tanrı'm, umarım Stephen King o a şağılık herifi görür," der Elvira. Sekiz yüz 
metre kadar geride yazara rastlamı ş ve selamla şmalardır. Kasabada ya şayan herkes 
muhtemelen ona yürüyü ş yaptı ğı sırada en az bir kez rastla-mı ştır- 
Minibüsün fren lambaları, şoförü Elvira Toothaker'ın ona a şağılık herif dedi ğini 
duymuş gibi aniden yanar. Minibüs hızla yol kenarına çıka r ve du-nır. Kapı 
açılınca hanımlar rock müzi ğin sesini daha net duyar. Ayrıca şoförün -bir erkek- 
birine ba ğırdı ğını i şitirler (Elvira ve Justine o güzel haziran gününde bu 
aşağılık adamın yanında olmak zorunda kalan ki şiye acır). "Sakın ona dokunayım 
deme!" diye ba ğırır adam. "O senin de ğil, duydun mu beni?" Şoför sonra minibüsün 
arkasına uzanır, bir baston alır ve çalılıklarla du varın üzerinden geçmekte 
kullanır. 
"Ne yapıyor?" diye huzursuzca sorar Justine. 
"Galiba küçük su döküyor," diye cevaplar arkada şı. "Ama Bay King şanslıysa 
büyü ğünü yapar. Bay King o arada 7. Karayolu 'ndan çıkıp  Turtle-back Yolu'na 
dönebilir." 
Justine'in ahududu toplamak için tüm hevesi aniden yok olur. Eve dönüp demli bir 
fincan çay içmek istemektedir. 
Adam çalıların arasından çıkar ve ta ş duvarın üzerinden geçmek için yine bastonu 
kullanır. 
"Galiba büyü ğünü yapmaya ihtiyacı yokmu ş," der Elvira ve şoför mavi minibüse 
binerken iki ya şlı hanım göz göze gelerek kıkırdar. 
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Roland ya şlı adamın kadına talimatlar vermesini izliyordu -ke stirmeden gidip 
Warrington Yolu'nu kullanmakla ilgili bir şeydi- derken Jake gözlerini açtı. 
Roland, çocu ğun a şırı derecede bitkin göründü ğünü dü şündü. 
"Durup i şemesini sa ğladım," dedi Jake. " Şimdi koltu ğunun arkasındaki bir şeyle 
uğra şıyor. Ne oldu ğunu bilmiyorum, ama onu uzun süre oyalayaca ğını sanmam. 
Roland durum kötü. Çok geç kaldık. Gitmemiz gerek."  
Roland, ya şlı adam yerine yola onunla devam etmenin do ğru karar oldu ğunu umarak 
kadına baktı. "Nereye gidece ğimizi biliyor musun? Anladın mı?" 
"Evet," dedi kadın. "Warrington Yolu'ndan 7. Karayo lu'na. Bazen Warrington'a 
gidip ak şam yemeği yeriz. O yolu biliyorum." 
"O yöne giderek Steve'in yoluna çıkaca ğınızı garanti edemem," dedi bakıcı. "Ama 
oldukça muhtemel görünüyor." E ğilip şapkasını yerden aldı ve üzerindeki ot 
parçacıklarını temizlemeye koyuldu. Rüyadaymı ş gibi dalgınca hareket ediyordu. 
"Evet, muhtemel görünüyor." Sonra yine rüyadaymı ş gibi şapkasını kolunun altına 
sıkı ştırıp yumru ğunu alnına götürdü ve kalçasında tabanca olan yaban cıya tek 
dizini kırıp selam verdi. Neden yapmayacaktı? 
Yabancı bembeyaz bir ı şıkla çevrelenmi şti. 
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Roland dükkân sahibinin kamyonetinin yolcu koltu ğuna tekrar yerle şti ğinde -sa ğ 
kalçasındaki giderek artan sancı yüzünden her sefer inde daha da zorla şıyordu- 
elini Jake'in baca ğına koydu ve çocu ğun neyi niye sakladı ğını o an anladı. 
Bilmesinin Silah şor'un dikkatini da ğıtabilece ğinden korkmu ştu. Çocu ğun 
hissetti ği ka-shume de ğildi, öyle olsa Roland da hissederdi. Tet zaten 
parçalanmı şken nasıl ka-shume hissedebilirlerdi ki? Özel güçle ri, hepsinden yüce 
olan, belki de kayna ğını I şın'ın kendisinden alan güç artık yoktu. Artık sadec e 
tek amaç için birle şmiş üç (Hantal Billy de sayılırsa dört) arkada şlardı. Ve 
King'i kurtarabilirlerdi. Jake bunu biliyordu. Yaza rı kurtararak Kule'yi 
kurtarmaya bir adım daha yakla şacaklardı. Ama içlerinden biri bu yolda ölecekti. 
Jake bunu da biliyordu. 
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Eski bir deyi ş -babasının ö ğrettiklerinden biri- Roland'ın aklına geldi: Ka öyl e 
istiyorsa bırak öyle olsun. Evet, pekâlâ; öyle olsu n. 
Siyahlı adamın izini sürdü ğü uzun yıllarda Silah şor evrendeki hiçbir şeyin 
Kule'ye ula şma amacından vazgeçmesini sa ğlayamayaca ğına yemin edebilirdi; bu 
yolda, korkunç kariyerinin ba şlangıcında öz annesini kendi elleriyle öldürmemi ş 
miydi? Ama o yıllarda arkada şsız, çocuksuz ve (kabul etmek hiç ho şuna gitmese de 
doğruydu) kalpsizdi. Sevgi sandı ğı sahte, so ğuk a şk onu büyülemi şti. Şimdi bir 
oğlu vardı, ikinci bir şans bah şedilmi şti ve de ği şmişti. Yazarı kurtarmak için 
içlerinden birinin ölece ğini bilmek -dostluk çemberlerinin yine daralması, h em 
de o kadar kısa süre sonra- onu yolundan döndürmeye cekti. Ancak bu kez 
fedakârlık yapanın New York'lu Jake de ğil, Gilead'lı Roland olmasını 
sağlayacaktı. 
Çocuk sırrına ula ştı ğından haberdar mıydı? Bunun için endi şelenecek zaman yoktu. 
Roland kamyonmobilin kapısını sertçe kapatarak kadı na baktı. "Adın irene mi?" 
diye sordu. 
Kadın ba şını salladı. 
"Sür, Irene. Sana Tecavüz etme niyetiyle pe şinden kovalayan birinden 
kaçıyormu şçasma sür, yalvarırım. Warrington Yolu'na. Onu orda  göremezsek Seven 
Yolu'na. Sürecek misin?" 
"Hem de nasıl," dedi Bayan Tassenbaum ve vitesi oto riter bir tavırla bire 
geçirdi. 
Motor homurdandı, ama kamyonet önündeki görevden ço k korkmu ş ve bu i şe 
soyunmaktansa göle dü şmeyi tercih edermi ş gibi geri geri gitti. Sonra Bayan 
Tassenbaum debriyajı bırakıp gaza bastı ve Internat ional Harvester arkasında 
mavi bir duman bulutuyla yanık lastik kokusu bıraka rak dik yolu tırmanmaya 
koyuldu. 
Garrett McKeen'in torununun torunu uzakla şmalarını a ğzı açık bir halde izledi. 
Az önce neler oldu ğuna dair hiçbir fikri yoktu ama biraz sonra olacakl ara çok 
fazla şeyin ba ğlı oldu ğunu hissedebiliyordu. 
Belki her şeyin. 
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O kadar sıkı şmak tuhaftır, çünkü Bryan Smith'in Milyon Dolar Kam p alanından 
ayrılmadan önce son yaptı ğı i ş i şemektir. Mesanesi patlayacakmıs gibi 
hissetmesine ra ğmen o kahrolası ta ş duvarın di ğer tarafına geçtikten sonra da 
iki üç damladan fazlasını yapmamı ştır. Bryan prostat sorunu ya şamadı ğını umar; 
son ihtiyacı prostatıyla ilgili bir sorundur. Zaten  ba şında yeterince sorun 
vardır, Đsa adına. 
Eh neyse, madem durmu ştur, koltu ğun arkasındaki Styrofoam so ğutucuyu sabitlemeye 
çalı şabilir; köpekler hâlâ dillerini sarkıtmı ş halde kutuya bakmaktadır. Kutuyu 
koltu ğun altına soku şturmaya çalı şır, ama beceremez; so ğutucu fazla büyüktür. 
Bunun üzerine parma ğını köpeklerine tehditkâr bir tavırla sallar ve kut uya 
yakla şmamalarını, içindekinin onlara de ğil kendisine ait oldu ğunu söyler, onun 
akşam yemeği olacaktır. Bu kez uslu olurlarsa köftenin birazın ı mamalarına 
karı ştıraca ğını söylemeyi bile dü şünür. Bu Bryan Smith için derin bir dü şünce 
sayılabilir, ama so ğutucuyu öne alıp bo ş yolcu koltu ğunun üzerine koymayı akıl 
edemez. 



"Yaramazlık yok!" diye ba ğırır köpeklerine ve tekrar direksiyonun ba şına geçer. 
Kapıyı çarparak kapatır, dikiz aynasına kısaca baka r, iki ya şlı kadını görür 
(onları daha önce fark etmemi ştir zira yanlarından geçti ği sırada yola pek 
bakmıyordur), onlara el sallar (ama minibüsün le ş gibi ara camı hanımların bu 
hareketi görmesini engeller) ve 7. Karayolu'na tekr ar çıkarak ilerlemeye ba şlar. 
Radyoda Owt-Ray-Juss'tan "Gangsta Dream 19" çalıyor -dur ve Bryan sesi açar (bunu 
yaparken yine di ğer şeride kaymı ştır, bu tür i şleri radyoya bakmadan yapamayan 
tiplerdendir). Rap müzik en iyisi! Metal de öyle! G ününü tamamlamak için tek bir 
eksik kalmı ştır o da Ozzy'den "Crazy Train"dir. 
Ve bir de Mars çikolata. 
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Bayan Tassenbaum ikinci vitesle Cara Laughs yolunda n Turtleback Yolu'na çıktı, 
eski kamyonetin motoru isyan ederek homurdanıyor (k onsolda bir devir göstergesi 
olsaydı i ğnesi muhtemelen kırmızı bölgeyi gösteriyor olurdu) paslı kasasındaki 
tek tük alet gürültüyle hoplayıp zıplıyordu. 
Roland'da çok az dokunu ş vardı -Jake ile kar şıla ştırıldı ğında hiç sayılırdı- ama 
Stephen King ile tanı şmış ve onu hipnozun sahte uykusuna sokmu ştu. Bu, iki ki şi 
arasında kuvvetli bir ba ğ olu ştururdu, bu yüzden Jake'in ula şamadı ğı zihne 
dokundu ğunda pek şaşırmadı. King'in o sırada onlan dü şünüyor olmasının bir 
zararı yoktu herhalde. 
Yürüyü şe çıktı ğı zamanlarda bunu sık sık yapıyor, diye dü şündü Roland. Yalnızken 
Kaplumba ğa'nın Şarkısı'nı duyuyor ve yapması gereken bir i ş oldu ğunu hatırlıyor. 
Hep kaçındı ğı bir i ş. Eh, bu durum bugün son bulacak, dostum. 
Elbette hayatım kurtarabilirlerse. 
Jake'in üzerinden e ğilerek kadına baktı. "Bu tanrıların belası şeyin daha hızlı 
gitmesini sa ğlayamaz mısın?" 
"Evet," dedi kadın. "Sanırım yapabilirim." Sonra Ja ke'e, "Gerçekten akıl 
okuyabiliyor musun yoksa bu arkada şınla oynadı ğınız bir oyun mu?" diye sordu. 
"Tam olarak okuyorum denemez, onlara dokunabiliyoru m," dedi Jake. 
"Umarım bu do ğrudur," dedi kadın. "Çünkü Turtleback Yolu tepelikt ir ve bazı 
yerlerde yolun geni şli ği nerdeyse tek şeride kadar dü şer. Kar şıdan birinin 
geldi ğini hissedersen bana söyle." 
"Söylerim." 
"Harika," dedi Irene Tassenbaum. Sırıtınca di şleri gözler önüne serildi. 
Gerçekten de artık şüpheye yer kalmamı ştı: bu ba şına gelen en güzel şeydi. En 
heyecan verici şey. Artık şarkı söyleyen sesleri duymakla kalmıyor, yolun her 
iki tarafındaki a ğaçların yapraklarında suratlar görebiliyordu. Büyük  bir 
kalabalık tarafından izleniyorlarmı ş gibiydi. Etraflarında biriken ola ğanüstü 
gücü hissedebiliyordu; aniden sersemletici bir fikr e kapıldı: Chip McAvoy'un 
paslı, ya şlı kamyonetinin gaz pedalını köklerse ı şıktan da hızlı gidebilirlerdi. 
Etraflarında hissetti ği enerjiyle zamanı bile geride bırakabilirlerdi. 
Eh, bunu görece ğiz, diye dü şündü. Kamyoneti Turtleback Yolu'nun ortasına getird i 
ve vitesi üçe taktı. Eski kamyonet ı şık hızını a şamamıştı, ama hız göstergesinin 
i ğnesi seksene ula şmış... ve geçmi şti. Bir tepeyi a ştılar ve havada kısa bir 
süre uçtuktan sonra yoku ş a şağı ilerlemeye devam ettiler. 
En azından biri mutluydu; irene Tassenbaum heyecanl a ba ğırdı. 
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Stephen King iki tür yürüyü ş yapar, kısa olan ve uzun olan. Kısa olanı onu 
Warrington Yolu ve 7. Karayolu'nun kesi şti ği yere, ardından aynı yoldan tekrar 
evi Cara Laughs'e götürür. Bunun uzunlu ğu be ş kilometredir. Uzun yürüyü şte (bu 
aynı zamanda dünya ilerlemeden önce Richard Bachman  adıyla yazdı ğı kitaplardan 
birinin adıdır•) Warrington ile 7. Karayolu'nun kes i şti ği yeri geçer, 7. 
Karayolu üzerinde Slab City Yolu'na dek ilerler, so nra Warrington Yolu'nu 
geçerek yine aynı yol üzerinden Beny Tepesi'ne kada r yürür. Bu yürüyü şün sonunda 
evine Turtleback Yolu'nun kuzey ucundan dönmü ş olur. Altı buçuk kilometre 
uzunlu ğundadır. O gün uzun yürüyü şünü yapmaya niyetlidir ama Warrington ile 7. 
Karayolu'nun kesi şti ği yere varınca duraksayarak geriye kısa yoldan dönü p 
dönmemeyi dü şünür. 7. Karayo-lu'nda trafik yaz aylarında bile ço k yo ğun 
olmamasına ra ğmen yol kenarında yürürken daima çok dikkatlidir; o  yolun 



kalabalık oldu ğu tek dönem Frveburg Fuarı 'nın oldu ğu günlerdir ve fuar ekim 
ayının ilk haftasında ba şlamaktadır. Görü ş alanı genellikle iyidir. Kötü (veya 
sarho ş) bir şoförün vakla ştı ğ1 ço ğunlukla yarım kilometrelik mesafeden görülür 
ve güvenli bir yere kaçmak için yeterli süre olur. Tek bir kör tepe vardır ve o 
da iki yolun kesi şti ği noktanın tam altındadır. O tepe aynı zamanda aero biktir, 
yaşlı kalpleri zorlayarak çalı ştırır ve bu aptalca yürüyü şlerin temel amacı da o 
değil midir? Televizyondaki çok bilmi şlerin "kalp sa ğlı ğı" diye bahsetti ği şeye 
sahip olmak? Đçkiyi, uyu şturucuyu tamamen, sigarayı ise nerdeyse bırakmı ştır ve 
egzersiz yapmaktadır. Daha ne yapacaktır? 
Yine de bir ses ona fısıldamaya devam eder. Ana yol dan uzakla ş, der ses. Evine 
dön. Gölün di ğer kıyısındaki partide di ğerleriyle bulu şmadan önce bir saatin 
olacak. Biraz çalı şabilirsin. Belki bir sonraki Kara Kule kitabına ba şlarsın; 
biliyorsun, bu fikir bir süredir aklında zaten. 
Gerçekten de öyledir, ama üzerinde çalı şaca ğı bir hikâye halihazırda vardır ve 
bu durumdan gayet memnundur. KULE hikâyesine dönmek  derin sularda yüzmek 
demektir. Hatta belki orada bo ğulmak. Bununla birlikte iki yolun kesi şti ği yerde 
dururken aniden, eve erken dönerse hikâyeye ba şlayaca ğını hisseder. Kendine 
engel olamayacaktır. Bazen Ves'-Ka Gan, Kaplumba- ğa'nın Şarkısı (bazen de 
Susannah'nın Şarkısı) olarak dü şündüğü şeyi dinlemek zorunda kalacaktır. O an 
üzerinde çalı ştı ğı hikâyeyi bir kenara bırakacak, güvenli topraklara  sırtını 
dönecek ve tekrar karanlık sularda yüzmeye ba şlayacaktır. Bunu daha önce dört 
kez yapmı ştır, ama bu kez kar şı kıyıya kadar yüzmek zorundadır. 
Ya yüzecek ya bo ğulacaktır. 
"Hayır," der. Yüksek sesle konu şmuştur. Neden yapmayacaktır ki? Onu duyacak 
kimse yoktur. Yakla şmakta olan bir aracın belirsiz sesini algılar -yoks a iki 
araç mıdır? Biri 7. Karayolu'nda di ğeri Warrington Yolu'nda-afna hepsi odur. 
"Hayır," der tekrar. "Yürüyece ğim. Ve sonra partide e ğlenece ğim. Bugün daha 
fazla yazmak yok. Özellikle de onu." 
Ve böylece kesi şim noktasını ardında bırakarak görü ş alanının kısıtlı oldu ğu dik 
tepeyi tırmanmaya ba şlar. Yakla şan Dodge Caravan'm, aynı zamanda yakla şmakta 
olan ölümünün sesine do ğru yürümeye ba şlar. Mantıklı dünyanın ka'sı ölmesini; 
Prim'i'n ka'sı ise ya şamaya devam edip şarkısını söylemesini istemektedir. Batı 
Maine'deki o güne şli ö ğle sonrasında durum budur, kar şı konulmaz güç hareket 
ettirilemez hedefe do ğru süratle ilerlemektedir ve Prim'in geri çekilmesi nden 
sonra ilk kez tüm dünyalar ve varlı- ğın tümü Hiçli ğin Kızıl Tarlaları anlamına 
gelen Can'-Ka No Rey'in uzak ucunda durmakta olan K ara Kule'ye döner. Kızıl Kral 
bile öfkeli çı ğlıklarına ara verir. Çünkü karan verecek olan Kara Kale'dir. 
"Kararlılık bir kurban ister," der King. Ku şlardan ba şka kimse duymamasına ve ne 
anlama geldi ğine dair hiçbir fikri olmamasına ra ğmen kendini rahatsız 
hissetmemektedir. Her zaman kendi kendine mırıldanı r; sanki kafasının içinde 
parlak -ama zeki olmaları şartı olmayan- taklitlerle dolu bir Sesler Ma ğarası 
vardır. 
Kollarını her adımıyla birlikte sallayarak kalbinin  son atı şlarını yaptı ğından 
(yapmıyor) 
zihninin son dü şüncelerini üretti ğinden 
(üretmiyor) 
seslerinin son beyanlarını yaptı ğından 
(yapmıyor) 
bihaber bir şekilde yürümeye devam eder. 
"Ves'-Ka Gan," der kula ğa geli ş şekliyle büyülenerek, aynı zamanda çekimine 
kapılarak. Kara Kule fantezilerini uyduruk (beceril miş) dilde telaffuz edilemez 
sözcüklerle doldurmamaya çalı şaca ğına dair kendi kendine söz vermi ştir -öyle 
yaparsa New York'taki editörü Chuck Verrill ço ğunu kesip atacaktır- ama aklı 
yine de böyle kelimeler ve kalıplarla dolup ta şıyor gibidir: ka, ka-tet, sai, 
soh, can-toi, (bu sonuncusu en azından ona ait bir başka kitaptan, 
YaxaX\\i'tandır), taheen. Tolkien'in Cirith Ungol'u  ve H. P. Lovec-raft'ın Yüce 
Kör Dolandırıcısı, Nyarlathotep çok farklı olabilir  mi? 
Güler ve seslerinden birinin ona verdi ği bir şarkıyı söylemeye ba şlar. 
Kaplumba ğa 'ya sesini tekrar verdi ğinde bunu bir sonraki silah şor kitabında 
kesinlikle kullanaca ğını dü şünür. "Commala-gel-gel," diye şarkı söyler veyü-



rixr. "Elinde tabancayla var bir genç adam. O genç adam, kadın kaçırınca 0lur 
balından." 
O genç adam Eddie Dean midir? Yoksa Jake Chambers m ıdır? 
"Eddie," der yüksek sesle. "Balı olan tabancalı ada m Eddie." Dü şüncelere 
öylesine dalmı ştır ki önce mavi Dodge Caravan minibüsün üst kısmın ın tepenin 
üzerinde belirdi ğini göremez ve yolda de ğil de yürümekte oldu ğu yol kenarında 
ilerlemekte oldu ğunu algılayamaz. Arkasından hızla yakla şan kamyonetin 
kükreyi şini de duymaz. 
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Bryan so ğutucunun kapa ğının tırmalanmasını müzi ğin gürültüsüne ra ğmen duyar ve 
dikiz aynasından baktı ğında daima daha gözü kara olan Bullet'in bagaj 
bölmesinden yolcu bölmesine geçmi ş oldu ğunu öfke ve korkuyla görür. Köpe ğin arka 
ayakları kirli koltuk üzerindedir, kuyru ğunu keyifle sallamaktadır ve burnu 
Bryan'ın so ğutucusuna gömülüdür. 
Bu noktada mantıklı her şoför aracı yolun kenarına çeker, konta ğı kapatır ve 
haddini bilmeyen hayvanla ilgilenir. Ama Bryan Smit h direksiyon ba şındayken 
hiçbir zaman makul bir insan olmamı ştır ve bunu ispatlayacak bir sürücülük 
geçmi şi vardır. Minibüsü sa ğa çekmek yerine direksiyonu sol 
eliyle tutarak sa ğına do ğru döner ve köpe ğin ba şını i şe yaramaz bir çabayla 
iter. 
"Bırak onu!" diye ba ğırır Bullet'a minibüs yolun sa ğ tarafındaki bo şlu ğa 
Çıkarken. "Beni duymadın mı, Bullet? Salak mısın? B ırak dedim!" Köpe ğin "a şını 
soğutucudan bir anlı ğına kaldırmayı ba şarır ama parmaklarıyla kav-rayabikce ği 
uzun tüyler yoktur ve Bullet dahi olmasa da beyaz k âğıt içinde-*'< o çekici 
kırmızı kokuyu yayan şeyi almayı denemek için bir fırsatı daha oldu ğunu bilecek 
kadar akıllıdır. Bryan'ın elinin altından ba şını indirir ve paketlenmi ş 
hamburger köftesini di şleriyle kavrar. 
"Bırak onu!" diye haykırır Bryan. "Bırak dedim! HEM EN!" 
Sürücü koltu ğunda geriye daha fazla dönebilmek için iki aya ğını yere iyice 
bastırır. Ne yazık ki sa ğ aya ğıyla bastı ğı yer gaz pedalıdır. Minibüs aniden 
hızlanarak tepeden yukarı tırmanmaya devam eder. Öf keye ve heyecana kapılan 
Bryan o an için nerede oldu ğunu (7. Karayolu) ve ne yaptı ğını (minibüs 
kullanmak) tamamen unutmu ştur. Tek umursadı ğı, köfteyi Bullet'm di şlerinin 
arasından almaktır. 
"Ver onu banar diye ba ğırır çeki ştirirken. Kuyru ğunu daha da hızlı sallamaya 
başlayan Bullet ( şimdi yeme ği bir oyuna dönü şmüştür) paketi geri çeker. Kasabın 
köfteyi sardı ğı kâ ğıt yırtılır. Minibüs artık yoldan iyice çıkmı ştır. Ötesinde 
yaşlı çam a ğaçları ö ğle sonrasının muhte şem ı şı ğıyla aydınlanmı ştır: altın rengi 
ve ye şil bir ı şık. Bryan'ın tek dü şündüğü ettir. Köpek salyalı hamburger 
yememeye kararlıdır. 
"Ver şunu!" der minibüsün yolu üzerindeki adamı, adamın h emen arkasında kenara 
çekip duran kamyoneti, kamyonetin yolcu kapısının a çıldı ğını, uzun boylu kovboy 
tipli adamın hızla indi ğini, sarı kabzalı büyük tabancasının o sırada kılıf ından 
çıkıp yere dü şüşünü görmez; Bryan Smith'in dünyası çok kötü bir köp ek ve bir 
paket etten ibarettir. Et için yapılan mücadele sır asında beyaz paket kâ ğıdının 
üzerinde dövme gibi kan gülleri belirmi ştir. 
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" Đ§te orda!" diye ba ğırdı Jake adındaki çocuk, ama irene Tassenba-um'un bunu 
duymasına gerek yoktu. Stephen King kot pantolonla pamuklu bir i ş gömle ği giymi ş 
ve bir beysbol şapkası takmı ştı. Warrington Yolu'nun 7. Karayolu'yla kesi şti ği 
noktayı çoktan geçmi ş, tepeye do ğru yolun dörtte birini almı ştı. 
Kadın damalı bayra ğı görmü ş bir NASCAR yarı şçısı gibi vitesi kavradı ve ikiye 
düşürdü, sonra direksiyonu iki eliyle sıkıca kavrayara k sertçe sola kırdı. Chip 
McAvoy'un kamyoneti yalpaladı, ama devrilmedi. Güne şin, King'in tırmanmakta 
oldu ğu tepenin üzerinde beliren aracın üzerinde bir anlı ğına parladı ğını gördü. 
Sonra kapının dibinde oturmakta olan adam ba ğırdı. "Arkasında dur!" 
Kadın kar şıdan gelen aracın yoldan çıkmı ş, tam üstlerine do ğru gelmekte oldu ğunu 
görmesine ra ğmen söyleneni yaptı. Stephen King'i aralarında sand viç yapma 
ihtimalini söylemeye bile gerek yoktu. 



Kapı açıldı ve Roland adındaki adam yarı atlayarak yan yuvarlanarak kamyonetten 
indi. 
Ondan sonra her şey çok, çok süratli oldu. 
  
ĐKĐNCĐ BÖLÜM VES'-KA GAN 
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Olanlar, ölümcül bir basitlikteydi: Roland'ın sakat  kalçası ona ihanet etmi şti. 
Hiddet, acı ve korkuyla haykırarak dizlerinin üzeri ne dü ştü. Sonra Jake hiç 
duraksamadan üzerinden geçti ve gölgesi bir anlı ğına Silah- şor'un üzerine dü ştü. 
Oy kamyonetin içinden deli gibi havlıyordu. "Ake-Ak e! Ake-Ake!" 
"Jake, hayır!" diye ba ğırdı Roland. Her şeyi korkunç bir netlikle gördü. Çocuk, 
mavi araç -ne bir kamyonet, ne de bir arabaydı, gal iba ikisinin bir karı şımıydı- 
ahenksiz bir müzik e şli ğinde son hızla üzerlerine gelirken yazarı belinden 
kavradı. Bedenini siper ederek King'i sol tarafa çe virdi ve minibüsün çarptı ğı 
da o oldu. Kanayan elleri kuma gömülmü ş halde hâlâ dizleri üzerinde durmakta 
olan Silah şor'un gerisindeki kadın çı ğlık attı. 
"JAKE, HAYIR!" diye ba ğırdı Roland tekrar ama çok geçti. O ğlu olarak kabul 
etti ği çocuk minibüsün altında gözden kaybolmu ştu. Silah şor küçük bir elin 
havaya kalktı ğım gördü -hiçbir zaman unutmayacaktı- ve sonra onu da göremez 
oldu. Önce Jake'in, sonra Jake'e çarpan minibüsün a ğırlı ğıyla savrulan King 
küçük korunun kıyısına, çarpı şma noktası- 
üç metre ötesine dü ştü. Sa ğ tarafının üzerine dü şmüş, ba şını bir kaya çarpmı ş, 
şapkası çarpmanın şiddetiyle ba şından uçmu ştu. Sonra, belki va ğa kalkma 
niyetiyle di ğer tarafına döndü. Belki hiçbir şeye niyetlen-memi şti. Gözleri 
şokla bo ş bo ş bakıyordu. 
Şoför direksiyonu kırınca minibüs onu yere yapı ştırmak yerine yüzüne tozları 
savurarak Roland'ın birkaç santim solundan geçti. Y ava şlamaya ba şlamı ştı, şoför 
belki frene basmayı akıl etmi şti. Çok geç de olsa. Yan tarafı kamyonete sürttü 
ve minibüs biraz daha yava şladı, ama hasar vermesi son bulmamı ştı. Tamamen 
durmadan önce yerde yatmakta olan King'e tekrar çar ptı. Roland bir kemi ğin 
kırıldı ğını duydu. Yazarın feryadı kemik sesini takip etti.  Roland artık 
kalçasındaki acının ne oldu ğunu biliyordu, de ğil mi? Eklem eceli hiçbir zaman 
söz konusu olmamı ştı. 
Sancısının tamamen kayboldu ğunu hayal meyal fark ederek aya ğa fırladı. Stephen 
King'in mavi aracın ön tekerle ği altında kalan, do ğal olmayan bir şekilde 
çarpılmı ş bedenine baktı ve, güzel, diye dü şündü vah şice. Güzel! Birinin burada 
ölmesi gerekiyorsa ölen sen ol! Gan'ın göbek ba ğının, oradan gelen hikâyelerin, 
Kale'nin cehenneme kadar yolu var! Ölen o ğlum de ğil, sen ol! 
Hantal Billy, Roland'ın yanından hızla geçti ve min ibüsün arkasında, egzoz 
gazının içinde, gözleri açık halde sırtüstü yatan J ake'in yanına ko ştu. Hiç 
tereddüt etmeyen Oy hâlâ Jake'in omzuna asılı olan Oriza kesesini di şleriyle 
kavradı ve güçlü kısa arka bacaklarıyla yerden dest ek alarak çocu ğun vücudunu 
santim santim minibüsten uzakla ştırmaya ba şladı. Jake'in kulaklarından ve 
ağzının kenarından kan süzülüyordu. Kısa çizmelerinin  topukları toprak ve sert, 
kahverengi çam i ğneleri üzerinde çift sıra halinde iz bırakıyordu. 
Roland sendeleyerek Jake'in yanına gitti ve ba şucunda diz çöktü. Đlk dü şüncesi 
Jake'in her şeye ra ğmen iyi oldu ğuydu. Tüm tanrılara şükür, Çocu ğun kolları ve 
bacakları do ğal açılarıyla duruyordu ve burun kemi ğinden sakalsız yana ğına do ğru 
inen Roland'ın korktu ğu gibi kan de ğil, pas ve ya ğ karı şımıydı. Evet, 
kulaklarından ve a ğzından kan geliyordu ama belki sadece çarpma sırası nda di şi 
yana ğının içini kesmi şti ya da bel-ki... 
"Git ve yazarla ilgilen," dedi Jake. Sesi sakindi, hiç acı çekmiyormıı ş gibiydi. 
Gün boyunca süren yürüyü şün ardından yaktıkları bir kamp ate şinin ba şında 
oturuyor olabilirlerdi. 
"Yazar bekleyebilir," dedi Roland tersçe. Bir yanda n da, bana bir mucize 
bahşedildi, diye dü şünüyordu. Bir çocu ğun henüz tam geli şmemiş esnek bedeni ve 
orospu çocu ğunun kamyonmobili üzerinden geçti ği sırada altında olan yumu şak 
toprak sayesinde. 
"Hayır," dedi Jake. "Bekleyemez." Hareket edip do ğrulmaya çalı şınca gömle ği 
vücudunun üst kısmına yapı ştı ve Roland, çocu ğun gö ğsündeki korkunç çöküntüyü 



gördü. Jake'in a ğzından kan gelmeye devam ediyordu, tekrar konu şmaya 
çalı ştı ğında öksürmeye ba şladı. Roland'ın kalbi gö ğsünde bir paçavra gibi 
dalgalanıyor gibiydi ve bir an, kar şısındaki görüntüye ra ğmen çarpmaya nasıl 
devam edebildi ğini merak etti. 
Oy hüzünle inledi, Jake'in ismini Roland'ın kolları ndaki tüyleri ürpertecek 
şekilde yarı uluyarak söylemi şti. 
"Konu şmaya çalı şma," dedi Roland. " Đçinde bir şey kırılmı ş olabilir. Belki bir 
kaburga kemi ği ya da iki." 
Jake ba şını yan tarafa çevirdi. A ğız dolusu kan tükürdü -bir kısmı çi ğnenmi ş 
tütün gibi yana ğından a şağı süzüldü- ve Roland'ın bile ğini kavradı. Tutu şu 
kuvvetliydi, sesi de öyle. Her bir kelimesi açık ve  netti. 
"Her şey kırıldı. Ölmek bu; biliyorum çünkü daha önce de yapmı ştım." Daha sonra 
söyledi ği, Roland'ın Cara Laughs'den ayrılmadan hemen önce düşündüğüydü. "Ka 
öyle istiyorsa bırak öyle olsun. Kurtarmaya geldi ğimiz adamla ilgilen." 
Çocuğun bakı şlarındaki ve sesindeki emre kar şı koymak imkânsızdı. Artık 
bitmi şti, On Dokuz Ka'sı sona varmı ştı. Belki King için de ğil. Kurtarmaya 
geldikleri adam için de ğil. Yazgılarının ne kadarı tütün lekeli parmakların ın 
ucundan akmı ştı? Hepsi mi? Birazı mı? Bu mu? 
Cevap her neyse, Roiand, ona çarpan makinenin altın da sıkı şmış, halde yatan 
adamı çıplak elleriyle öldürebilirdi. Minibüsü onun  kullanmı-or olu şunun bir 
önemi yoktu. Ka'nm istedi ği şeyi yapıyor olsaydı zaten rada olmayacak, Jake'in 
göğsü de öyle korkunç bir şekilde içe göçmeye-kti. gu kadarı çok fazla, 
Eddie'nin ölümünden sonra çok erkendi. Ama yine de. .. 
"Kıpırdama," dedi aya ğa kalkarken. "Oy, hareket etmesine izin verme." 
"Kıpırdamayaca ğım." Kendinden emin, net. Ama Roland şimdi çocu ğun gömle ğinin 
eteklerinin ve kot pantolonunun bacaklarının arasın ın da kanla koyula ştı ğını 
görebiliyordu. Daha önce bir kez ölmü ş ve geri gelmi şti. Ama bu dünyadan de ğil. 
Bu dünyada ölümden dönü ş yoktu. Roland, yazarın yatmakta oldu ğu yere döndü. 
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irene Tassenbaum, direksiyonun ba şından ayrılmaya çalı şan Bryan Smith'i kabaca 
geri itti. Köpekleri -belki kanın, Oy'un veya her i kisinin birden kokusunu 
almı şlardı- havlıyor ve adamın arkasında çılgınca hoplay ıp zıplıyordu. Radyoda 
şimdi gürültülü, cehennemden çıkmı ş gibi bir heavy metal parça çalıyordu, irene 
başı ikiye ayrılacakmı ş gibi hissediyordu, ama bunun sebebi az önce ya şananlar 
değil, gürültü patırtıydı. Adamın tabancasını görüp ye rden aldı. Zihninin hâlâ 
tutarlı bir şekilde dü şünebilen tarafı silahın a ğırlı ğıyla şaşkına dönmü ştü. 
Buna ra ğmen tabancayı adama do ğrulttu, sonra uzanıp radyoyu kapattı. Müzi ğin 
gürültüsü kesilince ku ş seslerini, köpeklerin havlayı şını ve... o tuhaf 
yaratı ğın ulumasını duydu. 
"Minibüsü çarptı ğın adamdan uzakla ştır," dedi. "Yava şça. Ve geri giderken çocu ğu 
yine ezecek olursan yemin ederim kafanı uçururum." Bryan Smith, ona kanlanmı ş, 
şaşkın gözlerle baktı. "Hangi çocuk?" 
Roland minibüsün ön tekerle ği yazardan yava şça uzakla şınca adamın vücudunun alt 
kısmının sa ğa do ğru do ğal olmayan bir açıyla dönmü ş oldu ğunu ve sa ğ baca ğında 
bir çıkıntı belirdi ğini gördü. Uyluk kemi ği olmalıydı. Ayrıca kayaya çarptı ğı 
alnı yarılmı ş, yüzünün sa ğ tarafı kanla kaplanmı ştı. Jake'ten çok daha kötü 
görünüyordu ama tek bir bakı ş bile adamın kalbi güçlüyse ve şok onu öldürmezse 
muhtemelen hayatta kalaca ğını anlamaya yeterdi. Jake'in adamı belinden kavray ıp 
çeki şi ve darbeyi küçük bedeniyle kar şılayı şı bir kez daha gözlerinin önüne 
geldi. "Yine sen," dedi King cılız sesle. "Beni hat ırlıyorsun." 
"Evet. Şimdi." King dudaklarını yaladı. "Su." 
Roland'ın yanında içecek bir şey yoktu, olsaydı da dudaklarını ıslatmaya yetecek 
kadarından fazlasını vermezdi. Sıvı alımı yaralı bi r adamda kusmaya, kusma da 
boğulmaya yol açabilirdi. "Üzgünüm," dedi. "Hayır. De ğilsin." Dudaklarını tekrar 
yaladı. "Jake?" "Orda, yerde yatıyor. Onu tanıyor m usun?" 
King gülümsemeye çalı ştı. "Onu yazdım. Daha önce seninle oları genç adam nerde? 
Eddie nerde?" 
"Öldü," dedi Roland. "Devar-toi'de." King'in ka şları çatıldı. "Devar?... Bunu 
bilmiyorum." "Öyle. Bu yüzden burdayız. Bu yüzden g elmek zorunda kaldık. 
Dostlarımdan biri öldü, bir di ğeri ölmek üzere ve tet parçalandı. Hepsi to'nın 



ona verdi ği görevi yapmayı bırakan tembel, korkak bir adam yü zünden.' Yol 
üzerinde hiç trafik yoktu. Dünya cıvıldayan ku şlar, havlayan köpekler ve uluyan 
Hantal Billy hariç sessizdi. Zaman içinde donmu ş olabilirlerdi. Belki gerçekten 
öyle, diye dü şündü Roland. Bunun mümkün olabilece ğine inanmasına yetecek kadar 
çok şey görmü ştü. Her şey mümkündü. 
"I şın'ı kaybettim," dedi King a ğaçların kıyısındaki çam i ğneleriyle kaph 
topra ğın üzerinde yatarken. Yaz ba şının tatlı güne şi, o altın rengi ve ye şil 
ı şıltı etrafını sarmı ştı. 
Roland uzanıp King'in oturmasına yardımcı oldu. Yaz ar sa ğ kalçasının si§ eklemi 
parçalanmı ş yuvasına sürtünce acıyla ba ğırdı, ama itiraz etmedi. Roland 
gökyüzünü i şaret etti. Şi şman beyaz bulutlar -Mejis'teki sı ğırtmaçlar onlara los 
ângeles derdi- ba şlarının üzerindekiler hariç mavi gökyüzünde kıpırtı sızca 
duruyordu. Tam üstlerindeki bulutlar dar bir bölgey i etkileyen bir rüzgârla 
sürükleniyormu şçasına hızla ilerliyordu. 
" Đşte!" diye öfkeyle fısıldadı Roland, yazarın sıyrılm ı ş, kirlenmi ş kula ğına. 
"Tam tepende! Etrafında! Hissetmiyor musun? Görmüyo r musun?" "Evet," dedi King. 
" Şimdi görüyorum." 
"Hep ordaydı. Onu kaybetmedin, sadece o korkak gözl erini ba şka tarafa çevirdin. 
Tekrar görebilmen için arkada şım hayatını kurtarmak zorunda kaldı." 
Roland sol eliyle kemerinden bir kur şun çıkardı. Parmaklan önce o alı şık 
oldukları eski numarayı yapamadı; çok fazla titriyo rlardı. Kendi kendine bu i ş 
ne kadar uzarsa bölünmesi olasılı ğının o kadar artaca ğını ya da o bu zavallı 
insan müsveddesiyle u ğra şırken Jake'in ölebilece ğim hatırlatarak parmaklarındaki 
titremeyi yok edebildi. 
Başını kaldırınca tabancasını minibüsün şoförüne do ğrultmu ş olan kadını gördü. 
Bu iyiydi. Kadın iyiydi: Gan neden Kule hikâyesini onun gibi birine vermemi şti 
sanki? Onu yanlarında tutma içgüdüsü haklı çıkmı ştı. Köpeklerin kafa ütüleyen 
havlaması ve Hantal Billy'nin uluması bile kesilmi şti. Oy, Jake'in yüzündeki toz 
ve ya ğı yalayarak temizliyordu; minibüsteki Bullet ve Pis tol ise hamburger 
köftesini efendilerinin müdahalesi olmadan rahatça midelerine indirmekle 
meşgullerdi. 
Roland tekrar King'e döndü ve kur şun parmaklarının üzerinde o eski dansına 
başladı. King daha önce hipnotize edilmi ş insanların ço ğunlu ğunda oldu ğu gibi 
neredeyse anında uykuya daldı. Gözleri hâlâ açıktı ama Silah şor'a de ğil, ötesine 
bakıyor gibiydi. 
Roland'ın yüre ği şu i şi bir an önce bitirmesini haykırıyor, ama aklı i şin 
aceleye gelmeyece ğini biliyordu. Yüzüne gözüne bula ştırmamamın. Jake'in 
fedakârlı ğını anlamsızla ştırmak istemiyorsan bu isi hakkıyla yapmalısın. 
Kadın, ona bakıyordu. Minibüsün içinde, açık kapını n dibinde oturmakta olan 
sürücü de. Roland sai Tassenbaum'un mücadele etti ğini gördü. Ama Bryan Smith, 
King'in ardından uyku diyarına gitmi şti bile. Bu Silah şor'u fazla şaşırtmadı. 
Adam, orada ne yaptı ğına dair en ufak fikir sahibi olsaydı kaçmak için h er 
fırsatı denerdi. Geçici bir kaçı ş bile olsa. 
Silah şor dikkatini tekrar ya şam öyküsünün yazarı oldu ğunu dü şündüğü adama 
çevirdi. Tıpkı daha önce yaptı ğı gibi ba şladı. Kendi hayatında sadece günler, 
yazarın hayatında ise yirmi yıldan fazla bir süre ö nce yaptı ğı gibi. 
"Stephen King, beni görüyor musun?" "Seni çok iyi g örüyorum, Silah şor." "Beni en 
son ne zaman görmü ştün?" 
"Bridgton'da ya şıyorduk. Tefim henüz gençti. Yazmayı daha yeni ö ğreniyordum." 
Bir duraksama oldu, sonra Roland'ın ona göre zamanı  i şaretlemekte en önemli yol 
oldu ğunu dü şündüğü bir açıklama yaptı; herkes için de ği şen bir zaman 
belirleyici: "Hâlâ kafa çekiyorken." " Şimdi derin bir uykuda mısın?" "Derin." 
"Acının altında mısın?" "Altında, evet. Te şekkür ederim." 
Hantal Billy tekrar uludu. Bunun ne anlama gelebile ceğini dü şünüp deh şete 
kapılan Roland etrafına bakındı. Kadın, Jake'in yan ı ba şında diz çökmü ştü. 
Jake'in kolunu kadının boynuna dolayıp kula ğına bir şey söylemek amacıyla ba şını 
kendine çekti ğini görünce rahatladı. Bunu yapabilecek kadar güçlü yse... 
Kes sunu! Gömle ğinin altında vücudunun şeklinin ne hale geldi ğim gördün. Umut 
ederek vakit harcama lüksün yok. 
Burada zalim bir paradoks vardı: Jake'i sevdi ği için Jake'in ölüsünü ryj ve bir 
saatten kısa bir süre önce tanı ştı ğı bir kadının ellerine bırakmak zorundaydı. 



Neyse. Şimdi asıl i şi King'di. Jake, ona arkası dönükken yolun sonundak i 
açıklı ğa giderse... ka öyle istiyorsa bırak öyle olsun. 
Roland tüm iradesini ve konsantrasyonunu topladı. O nları kızgın bir nokta 
halinde odakladı ve dikkatini yazara yöneltti. "Sen  Gan mısın?" diye sordu 
aniden, sebebini bilmeden; tek bildi ği, bunun do ğru soru oldu ğuydu. 
"Hayır," dedi King hiç duraksamadan. Alnındaki yarı ktan akan kan a ğzına 
doluyordu. Kanı hiç gözünü kırpmadan tükürdü. "Bir keresinde oldu ğumu 
düşünmüştüm, ama bu sadece içkinin etkisiydi. Ve bir de gur urun sanırım. Hiçbir 
yazar... hiçbir ressam, heykeltıra ş veya besteci Gan de ğildir. Biz kas-ka 
Gan'ız. Ka-Gan de ğil, kas-ka Gan. Anlıyor musun? Söyle, yalvarırım." 
"Evet," dedi Roland. Gan'ın peygamberleri ya da şarkıcıları: her ikisi anlamına 
da gelebilirdi. Ve şimdi neden sordu ğunu biliyordu. "Ve senin söyledi ğin şarkı 
Ves'-Ka Gan. De ğil mi?" 
"Ah, evet," dedi King ve gülümsedi. "Kaplumba ğa'nın Şarkısı. Benim gibiler için 
fazla güzel, bir ezgiyi bile ta şıyamayanlar için!" 
"Umurumda de ğil," dedi Roland. Şaşkın zihninin elverdi ğince derin ve net 
düşünmeye u ğra şıyordu. "Ve şimdi yaralandın." 
"Felç mi oldum?" 
"Bilmiyorum." Ve aldırmıyorum. "Tek bildi ğim ya şayaca ğın ve tekrar 
yazabildi ğinde daha önce yaptı ğın gibi Kaplumba ğa'nın Şarkısı'nı, Ves'-Ka Gan'ı 
dinleyece ğin. Felçli ya da de ğil, fark etmiyor. Ve bu kez şarkı bitinceye dek 
söyleyeceksin." 
"Pekâlâ." 
"Sen..." 
"Ve Urs-Ka Gan, Ayı'nın Şarkısı," diye sözünü kesti King. Sonra hip-ozda 
olmasına ra ğmen bu canını, acıtıyormu ş gibi ba şını iki yana salladı. "UiM-Ka 
Gan." 
Ayı'nın Haykırı şı mı? Ayı'nın Çı ğlı ğı? Roland hangisi oldu ğunu bil. miyordu. 
Fark etmeyece ğini, bunun yazarın gevelemelerinden biri oldu. ğunu ummak 
zorundaydı. 
Bir araba kaza mahallinden hiç yava şlamadan geçti, sonra iki büyük motosiklet 
aksi yöne do ğru önlerinden geçip gitti. Tuhaf bir şekilde ikna edici olan bir 
fikir Roland'ın zihnini sardı: zaman durmamı ştı ama o an için lo ştular. Artık 
saldırı altında olmayan, dolayısıyla biraz da olsa yardım edebilen I şın onları 
bu şekilde koruyordu. 
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Ona tekrar söyle. Hiçbir yanlı ş anlama olmamalı. Ve daha önce oldu ğu gibi zayıf 
düşmemeli. 
Başını e ğip yüzünü King'inkine yakla ştırdı; burunları neredeyse birbirine 
değecekti. "Bu kez şarkıyı bitene dek söyleyecek, hikâyeyi bitirene dek  yazmayı 
bırakmayacaksın. Đyice anladın mı?" 
'"Ve ömürlerinin sonuna dek mutlu ya şadılar,'" dedi King rüyaday-mı ş gibi. "Bunu 
yazabilmeyi dilerdim." 
"Ben de." Bunu her şeyden çok istiyordu. Yo ğun kederine ra ğmen henüz gözya şları 
yoktu; gözleri kafasının içinde kızgın ta şlar gibiydi. Belki gözya şları daha 
sonra gelirdi, olanların gerçekli ğini biraz olsun sindire-bildi ğinde. 
"Dedi ğini yapaca ğım, Silah şor. Sayfalar azaldı ğında hikâye nasıl şekillenirse 
şekillensin." King'in sesi de inceliyor, zayıflıyord u. Roland yazarın yakında 
bilinçsizlik denizine dalaca ğını dü şündü. "Dostların için üzgünüm, gerçekten 
üzgünüm." 
"Te şekkür ederim," dedi Roland yazan çıplak elleriyle b oğma dürtüsüne kar şı 
koymaya devam ederek. Aya ğa kalkmaya davranmı ştı ki King ID söyledi ği bir şey 
onu durdurdu. 
"Söyledi ğim gibi onun şarkısını dinledin mi? Susannah'mn Şarkisı'nı?" 
"Ben... evet." 
King kendini zorlayarak tek dirse ği üzerinde do ğruldu. Takati giderek 
azalıyordu, ama sesi net ve güçlüydü. "Sana ihtiyac ı var. Senin de ona. Simdi 
beni rahat bırak. Nefretini daha çok hak edenlere s akla. Gan'ı veya dünyayı 
nasıl ben yaratmadıysam ka'm da ben yaratmadım ve b unu ikimiz de biliyoruz. 
Sersemli ğini-ve kederini-ardında bırak ve bana dedi ğin gibi yapman gerekeni 



yap." King'in sesi yükselmi şti, neredeyse ba ğırıyordu. Eli uzanıp Roland'ın 
bile ğini inanılmaz bir kuvvetle kavradı. " Đşi bitir!" 
Roland cevap vermeye çalı ştı ğında önce a ğzından hiç ses çıkmadı. Bo ğazını 
temizleyip tekrar denemesi gerekti. "Uyu, sai-uyu v e sana çarpan adam dı şında 
burda olan herkesi unut." 
King'in gözleri kapandı. "Bana çarpan adam dı şında burda olan herkesi unut." 
"Yürüyü şe çıkmı ştın ve bu adam sana çarptı." 
"Yürüyordum... bu adam bana çarptı." 
"Ba şka kimse yoktu. Ne ben, ne Jake ne de kadın." 
"Ba şka kimse yok," dedi King. "Sadece o ve ben. O da ay nı şeyi söyleyecek mi?" 
"Evet. Çok yakında derin bir uykuya dalacaksın. Dah a sonra acı hissedebilirsin 
ama şu an hiç acın yok." 
" Şu an acı yok. Derin uyku." Çam i ğnelerinin üzerinde yatmakta olan King'in yüz 
hatları gev şedi. 
"Ama uyumadan önce bana bir kez daha kulak ver," de di Roland. "Dinliyorum." 
"Bir kadın sana gelebi... dur bir dakika. Rüyanda e rkeklerle sevi şti ğini görür 
müsün?" 
"Bana e şcinsel olup olmadı ğımı mı soruyorsun? Ya da gizli bir homoseksüel?" 
King'in sesi bitkin, aynı zamanda şaşkındı. "Bilmiyorum." Roland duraksadı. 
"Galiba evet." 
"Cevap hayır," dedi King. "Bazen rüyamda kadınlarla  sevi şti ğimi gö. rürüm. Artık 
yaşlandım, eskiye nazaran daha az görüyorum... ve muht emelen bir süre i ş 
görmeyece ğim. O kahrolası adam beni ha şat etti." 
Benimkini etti ği kadar de ğil, diye acıyla dü şündü Roland ama yüksek sesle 
söylemedi. 
"Rüyanda sadece kadınlarla sevi şti ğini görüyorsan sana bir kadın gelebilir." 
"Öyle mi dersin?" King ilgilenmi ş gibiydi. 
"Evet. E ğer gelirse çok da güzel bir kadın olacaktır. Sana a çıklıktaki huzur ve 
zevkten bahsedebilir. Adının Uykunun Kızı Morphia v eya Ayın Kızı Selena oldu ğunu 
söyleyebilir. Kolunu uzatıp seni oraya götürmeyi va at edebilir. Onu 
reddetmelisin." "Reddetmeliyim." 
"Gözleri ve gö ğüsleri seni cezp etse de." "Öyle olsa bile," dedi K ing. "Neden 
reddedeceksin, sai?" "Çünkü şarkı bitmedi." 
Roland sonunda tatmin olmu ştu. Bayan Tassenbaum hâlâ Jake'in yanında diz çökmü ş 
halde duruyordu. Silah şor, ona da çocu ğa da aldırmayarak bütün hasara yol açan 
aracın direksiyonunun ba şında oturmakta olan adama yöneldi. Adamın irile şmiş 
gözleri bo ş bo ş bakıyordu, a ğzı bir karı ş açılmı ştı. Salyası tıra şsız çenesinden 
aşağı süzülüyordu. "Beni duyuyor musun, sai?" 
Adam korkuyla ba şını salladı. Arkasında duran iki köpek de sessiz-le şmişti. Dört 
parlak göz koltukların arasından Silah şor'a bakıyordu. " Đsmin nedir?" 
"Bryan, sizi ho şnut etsin... Bryan Smith." 
Hayır, hiç ho şnut etmiyordu. Bu adam da bo ğmak istediklerinden biriydi. Yoldan 
bir ba şka araba daha geçti ve bu kez sürücüsü geçti ği sırada korna çaldı. 
Korumaları her neyse, zayıflamaya ba şlamı ş olmalıydı. 
"Sai Smith arabanla, kamyonmobilinle veya adı her n eyse onunla bir adama 
çarptın." 
Bryan Smith ba ştan a şağı titremeye ba şladı. "Ben ömrümde park cezası bile 
yemedim," diye mızmızlandı. " Şimdi de gidip eyaletteki en ünlü adama çarptım, 
olacak i ş mi? Köpeklerim kavga ediyordu..." 
"Yalanların beni öfkelendirmiyor," dedi Roland. "Am a onlara sebep olan korku 
kızdırıyor. Kapa çeneni." 
Bryan Smith söyleneni yaptı. Yüzünün rengi yava şça ama kesintisizce çekiliyordu. 
"Ona çarptı ğın sırada yalnızdın," dedi Roland. "Hikayeci ve sen den ba şka kimse 
yoktu. Anladın mı?" 
"Yalnızdım. Bayım, siz bir gaipten-gelen misiniz?" 
"Ne oldu ğumu bo ş ver. Kontrol ettin ve hâlâ hayatta oldu ğunu gördün." 
"Hâlâ hayatta, güzel," dedi Smith. "Kimseyi incitme k istemedim, gerçekten." 
"Seninle konu ştu. Ya şadı ğını o şekilde anladın." 
"Evet!" Smith gülümsedi. Sonra ka şlarını çattı. "Ne dedi peki?" 
"Hatırlamıyorsun. Çok korkmu ş ve heyecanlanmı ştın." 
"Korkmu ş ve heyecanlanmı ş. Heyecanlanmı ş ve korkmu ş. Evet öyleydim.". 



" Şimdi aracına bin ve git. Giderken yava ş yava ş uyanacaksın. Bir eve veya bir 
dükkâna varınca duracak ve yolun a şağısında yaralı bir adam oldu ğunu 
söyleyeceksin. Yardıma ihtiyacı olan bir adam. Söyl ediklerimi tekrarla ve do ğru 
ol." 
"Sür," dedi. Elleri hemen o an gitmek istiyormu şçasma direksiyonu ok şadı. Roland 
gerçekten de gitmek istiyor olabilece ğini dü şündü. "Ya-va§ yava ş uyan. Bir eve 
veya dükkâna vardı ğında Stephen King'in yol kenarında yaralı bir halde  yattı ğını 
söyle. Hayatta oldu ğunu biliyorum, çünkü benimle konu ştu. Bir kazaydı." 
Duraksadı. "Benim suçum yoktu. Yol-da yürüyordu." T ekrar duraksadı. "Belki." 
Bu karga şanın suçunun kime yüklendi ğini umursuyor muyum? diye kendine sordu 
Roland. Umursamıyordu. King her iki türlü de yazmay a devam edecekti. Ve Roland, 
King'in suçlanmasını neredeyse umuyordu çünkü gerçe kten de kabahat onundu. Orada 
olmaması gerekiyordu. 
"Haydi git," dedi Bryan Smith'e. "Seni daha fazla g örmek istemiyorum." 
Smith çok rahatlamı ş görünerek minibüsün motorunu çalı ştırdı. R0. land gidi şini 
izlemeye tenezzül etmedi. Bayan Tassenbaum'un yanın a gidip diz çöktü. Artık 
tamamen sessiz olan Oy, Jake'in ba şının yanında oturuyordu. Ulumalarının artık 
yasını tuttu ğu ki şi tarafından duyulmayaca ğını biliyordu. Silah şor'un en büyük 
korkusu gerçekle şmişti. Hiç ho şlanmadı ğı iki adamla konu ştu ğu sırada herkesten 
daha çok sevdi ği çocuk -ömrü boyunca sevdi ği herkesten, Susan Delgado'dan bile 
çok sevdi ği- bir kez daha ula şamayacağı yere gitmi şti. Jake ölmü ştü. 
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"Seninle konu ştu," dedi Roland. Jake'i kollarına almı ş şefkatle öne arkaya 
sallıyordu. Kesenin içindeki 'Rizalar tıngırdıyordu . Jake'in bedeninin so ğumaya 
başladı ğını şimdiden hissediyordu. 
"Evet," dedi kadın. 
"Ne söyledi?" 
'"Burdaki i ş bitince' senin için geri dönmemi söyledi. Kullandı ğı kelimeler tam 
olarak bunlardı. Ve, 'Babama onu sevdi ğimi söyle,' dedi." 
Roland'ın bo ğazının derinliklerinden bo ğuluyormu ş gibi, acı yüklü bir ses 
yükseldi. Kapının ötesine, Fedic'e geçtikleri sırad a nasıl oldu ğunu 
hatırlıyordu. Selam olsun, baba, demi şti Jake. Roland, onu o zaman da kollarının 
arasına almı ştı. Ama o zaman çocu ğun çarpan kalbini hissetmi şti. Tekrar 
hissetmek için neler vermezdi. 
"Dahası var," dedi kadın. "Ama şimdi bunun için zamanımız var ını-Daha sonra da 
söyleyebilirim." 
Roland, kadının demek istedi ğini hemen anladı. Hem Bryan Smith, hern de Stephen 
King'in bildi ği hikâye basitti. Bu hikâyede uzun boylu, silahlı b ir adama, 
saçları beyazlamaya ba şlamı ş bir kadına ve kemerinde bir makineli tüfek omzuna 
astı ğı kesede de keskin kenarlı ölümcül tabaklar olan öl ü bir çocu ğa yer yoktu. 
Tek soru, kadının geri gelip gelmeyece ğiydi. Normal şartlarda yapmayaca ğı bir 
şeyi yapmasını sa ğladı ğı ilk insan de ğildi, ama yanından uzakla ştı ğında olayları 
farklı bir açıdan görebilece ğini biliyordu. Söz vermesini istemek -benim için 
geri dönece ğine söz verir misin, sai? Bu çocu ğun durmu ş kalbi üzerine yemin eder 
misin?- i şe yaramayacaktı. Orada tüm sa-mimiyetiyle söz verip  ilk tepeyi 
aştı ğında fikrini de ği ştirebilirdi. 
Ama onun yerine dükkân sahibini de seçebilirdi ve s eçmemişti. Yazarın evinin 
önündeki çimleri biçen ya şlı adamı da istememi şti. 
"Sonra söylersin," dedi. " Şimdi acele et, bir an önce yola çık. Bir sebeple ge ri 
dönemezsen seni suçlamam." 
"Tek ba şına nereye gidersin?" diye sordu kadın. "Gidece ğin yeri nasıl 
bileceksin? Bu senin dünyan de ğil. De ğil mi?" 
Roland soruyu duymazdan geldi. " Đlk geli şinde burda hâlâ insanlar olursa -barı ş 
memurları, gözcü muhafızlar, mavi üniformalılar, bi lmiyorum- hiç durmadan geç 
git. Yarım saat sonra geri gel. Hâlâ burda olurlars a tekrar uzakla ş. Buna hepsi 
gidene dek devam et." 
"Bir o tarafa bir bu tarafa gidi şim dikkatlerini çekmeyecek mi?" "Bilmiyorum," 
dedi Roland. "Çekecek mi?" 
Kadın bir süre dü şündükten sonra neredeyse gülümsedi. "Dünyanın bu bö lgesindeki 
polislerin mi? Muhtemelen hayır." 



Roland bu de ğerlendirmeyi kabul ederek ba şını salladı. "Güvenli oldu ğunu 
düşündüğünde dur. Beni görmeyeceksin ama ben seni görece- ğ'm. Karanlık çökene 
dek bekleyece ğim. O zamana kadar gelmemi ş olurun gidece ğim." 
Senin için geri dönece ğim ama o hurda yı ğınını kullanıyor olmayanın," dedi 
irene. "Altımda bir Mercedes-Benz S600 olacak." Bun u gu-mrlu bir ifadeyle 
söylemi şti. 
Roland, Mercedes-Bens'in ne oldu ğunu bilmiyordu, ama biliyormu ş gibi ba şını 
salladı. "Git. Geri döndü ğünde konu şaca ğız." 
Gelirsen, diye dü şündü. 
"Bunu isteyebilece ğini sanıyorum," dedi irene ve Roland'ın tabancasını  kılıfına 
koydu. 
"Te şekkürler derim, sai." 
"Bir şey de ğil." 
Roland, kadının eski kamyonete do ğru yürümesini (a şağılayıcı sözlerine ra ğmen 
hurda araçtan ho şlanmaya ba şladı ğından emindi) ve direksiyon ba şına geçmesini 
izledi. Tam o sırada bir şeye ihtiyacı oldu ğunu anladı, kamyonette olabilecek 
bir şeye. "Hey!" 
Bayan Tassenbaum elini kontak anahtarının üzerine k oymuştu. Anahtarı çekip ona 
sorarcasına baktı. Roland, Jake'i yakında altında y atmak zorunda kalaca ğı 
(seslenmesine bu dü şünce yol açmı ştı) topra ğın üzerine nazikçe bıraktı ve aya ğa 
kalktı. Yüzünü buru şturup elini kalçasına koydu ama bunu yapmasının tek  sebebi 
alı şkanlıktı. A ğrı yoktu. 
"Ne?" diye sordu kadın o yakla şırken. "Hemen yola çıkmazsam..." 
Gitmesinin bir anlamı kalmayacaktı. "Evet. Biliyoru m." 
Kamyonetin kasasına baktı. Mavi brandanın altında, dikkatsizce atılmı ş aletlerin 
arasında kare bir şekil vardı. Brandanın kenarları uçmasın diye onun a ltına 
sıkı ştırılmı ştı. Roland brandayı çekip alınca Eddie'nin "mukavva " dedi ği 
malzemeden yapılmı ş sekiz on kutu oldu ğunu gördü. Kare şekli olu şturacak şekilde 
dip dibe sıralanmı şlardı. Kutuların üzerindeki resimlerden içlerinde b ira oldu ğu 
anla şılıyordu. Patlayıcı da olsa umurunda de ğildi. 
Onun istedi ği brandaydı. 
Su geçirmez branda kuca ğında oldu ğu halde geriledi. " Şimdi gidebilirsin." 
Kadın kontak anahtarını tekrar kavradı, ama hemen ç evirmedi. "Ba-yım," dedi. 
"Kaybınız için üzgünüm. Size bunu söylemek istedim.  Çocu' ğun sizin için ne 
anlama geldi ğini görebiliyorum." 
Roland Deschain ba şını e ğdi ve hiçbir şey söylemedi. 
irene Tassenbaum kendine kelimelerin bazen hiçbir i şe yaramadı ğını hatırlatarak 
ona bir süre daha baktıktan sonra motoru çalı ştırarak kanıyı kapattı. Roland, 
kadının kamyoneti yola çıkarmasını (artık viteslere  taınamen hâkim görünüyordu), 
kuzeye dönmesini ve Do ğu Stoneham'a do ğru ilerlemesini izledi. 
Kaybınız için üzgünüm. 
Ve şimdi o kayıpla ba ş ba şaydı. Jake ile ba ş ba şa. Roland bir süre oldu ğu yerde 
durup yol kenarındaki küçük koruya, oraya çekilen ü ç ki şiden ikisine baktı: 
baygın bir adam ve ölü bir çocuk. Roland'ın gözleri  kuru ve sıcaktı, yuvalarında 
titre şiyorlar gibiydi ve bir an için a ğlama kabiliyetini yitirdi ğini sandı. Bu 
düşünce onu deh şete dü şürdü. Tüm bunlardan sonra bile gözya şı dökemeyecekse -
tekrar kazandı ğını bir kez daha kaybettikten sonra- ne anlamı vard ı? Gözya şları 
sonunda akmaya ba şladı ğında hissetti ği rahatlık bu yüzden çok büyük oldu. 
Neredeyse çılgınca bakan mavi gözlerini susturup us ulca aktılar. Kirli 
yanaklarından a şağı süzüldüler. Neredeyse hiç ses çıkarmadan a ğlıyordu, ama Oy 
bir hıçkırı ğını duydu. Burnunu hızla ilerleyen bulut koridoruna  do ğru kaldırıp 
tek bir kez uludu. Sonra o da sessizli ğe gömüldü. 
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Roland, Jake'i ormanın derinliklerine ta şıdı. Oy hemen ayaklarının dibinde onu 
takip ediyordu. Hantal Billy'nin de a ğlıyor olu şu Roland'ı artık şaşırtmıyordu; 
ağladı ğını daha önce de görmü ştü. Oy'un yaptıklarının zekâsından ve empati 
yetene ğinden de ğil sadece taklitten ibaret olabilece ğini dü şündüğü günler çok 
geride kalmı ştı. Kısa yürüyü ş sırasında Roland'ın dü şünceleri birlikte 
yaptıkları, Jericho Tepesi'nde son bulan n'hai müca delede Cuthbert'ün ölüler 
ardından etti ği duaya odaklanmı ştı. Jake'in gönderilmek için bir duaya ihtiyaç 



duyaca ğından şüpheliydi, ama ■lah şor'un aklını me şgul etmesi gerekiyordu, çünkü 
o sırada pek kuvvetli olmadı ğını hissediyordu. Yanlı ş yönde çok fazla ilerlerse 
bozulaca ğı muhakkaktı. Belki daha sonra kendini histerinin - hatta belki 
iyile ştirici delilik olan irina'nm- kuca ğına bırakabilirdi, ama o an de ğil. O an 
kontrolünü kaybedemezdi. Çocu ğun ölümünün bir hiç için olmasına izin 
vermeyecekti. 
Sadece ormanlarda (ve eski ormanlarda, Shardik'in a ltını üstüne getirdi ği orman 
gibi eski) ya şayan altın rengi ve ye şil yaz ı şıltısı koyula ştı. A ğaçların 
yapraklarının arasından süzülüyordu. Roland'ın sonu nda durdu ğu yer insanda bir 
açıklıktan ziyade kilise hissi uyandırıyordu. Yolda n ayrıldıktan sonra batıya 
doğru yakla şık iki yüz adım ilerlemi şti. Jake'i yere bırakıp etrafa bakındı. Đki 
paslı bira kutusu ve muhtemelen avcılardan kalma bi rkaç fi şek kovanı buldu. 
Bulduklarını a ğaçların arasına fırlattı. Sonra olabildi ğince net görebilmek için 
gözya şlarını sildi ve Jake'e baktı. Çocu ğun yüzü açıklık gibi temizdi, Oy iyice 
temizlemi şti, ama Jake'in tek gözü açıktı. Ona hiç yakı şmayan kötücül bir 
ifadeyle göz kırpıyor gibiydi ve öyle kalmasına izi n verilemezdi. Roland bir 
parmağıyla çocu ğun gözünü kapadı, tekrar açıldı ğında (bir pencere panjuru gibi) 
başparmağının ucunu yaladı ve tekrar kapattı. Jake'in gözü b u kez kapalı kaldı. 
Jake'in gömle ğinde kan ve toz vardı. Roland önce çocu ğun gömle ğini, sonra 
kendisininkini çıkardı ve onu bir oyuncak bebek gib i yerinden oynatarak daha 
temiz olan kendi gömle ğini giydirdi. Gömlek neredeyse çocu ğun dizlerine kadar 
inmi şti, ama Roland pantolonundan içeri sokmaya yeltenme di, bu şekilde Jake'in 
pantolonundaki kan lekeleri örtülmü ş oluyordu. 
Oy tüm bunları altın halkalı gözlerinde ya şlarla izledi. 
Roland çam i ğnelerinden olu şan kalın halının altındaki topra ğın yumu şak olmasını 
beklemi şti ve gerçekten de öyle oldu ğunu gördü. Yol tarafından bir motor sesi 
duydu ğu sırada Jake'in mezarını epeyce kazmı ştı. Jake'i ormanın içlerine 
ta şımasından beri ba şka motorlu araçlar da geÇ' misti, ama Roland bunun ahenksiz 
sesini tanımı ştı. Mavi araçlı adam gerl dönmü ştü. Roland dönece ğinden tam 
anlamıyla emin olamamı ştı. 
"Burda kal," diye mırıldandı Hantal Billy'ye. "Efen dini koru." Ama hu yanlı ştı. 
"Kal ve arkada şını koru." 
Oy'un komutu aynı alçak tonda tekrarlaması şaşırtıcı olmazdı (Kal! diyebilirdi) 
ama bu kez hiçbir şey söylemedi. Roland, hayvanın Jake'in vanma yatıp çocu ğun 
yüzüne konmak üzere olan bir sine ği havada kapmasını izledi. Sonra tatmin olmu ş 
bir şekilde ba şını salladı ve geldi ği yöne do ğru yürümeye ba şladı. 
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Roland, onu görebilece ği kadar yakla ştı ğında Bryan Smith'in aracından çıkmı ş ve 
ta ş duvarın üzerine oturmu ş oldu ğunu gördü. Bastonunu kuca ğına koymu ştu. 
(Roland, adamın bastonu gerçekten ihtiyaç duydu ğu için mi yoksa kendine 
acındırmak için mi kullandı ğını bilmiyor ve pek de umursamıyordu.) King hâlâ 
sersem görünmekle birlikte kendine gelmi şti ve iki adam konu şuyordu. 
"Lütfen bana sadece burkuldu ğunu söyle," dedi yazar cılız, endi şeli bir sesle. 
"Hayır! Görünü şe bakılırsa altı, hatta belki yedi yerden kırılmı ş." Sa-
kinle şecek ve belki de iyi bir hikâye uyduracak zamanı bu lmu ş olan Smith' in 
sesi normal, hatta neredeyse ne şeli geliyordu. 
"Moralimi düzelttin do ğrusu," dedi King. Yüzünün görünen kısmı çok solgund u ama 
alnındaki yaranın kanaması neredeyse durmu ştu. "Sigaran var mı?" 
"Yok," dedi Smith aynı tuhaf, ne şeli sesle. "Bıraktım," Roland dokunu şta çok 
güçlü olmamasına ra ğmen adamın yalan söyledi ğini biliyordu. Smith'in sadece üç 
sigarası kalmı ştı ve onları istedi ği takdirde minibüsünü sigarayla 
doldurabilecek kadar zengin olan bu adamla Payla şmak istemiyordu. Ayrıca, diye 
düşündü Smith... 
"Ayrıca kaza geçirmi ş insanlar sigara içmemeli," dedi erdemli bir edayla . 
King ba şını salladı. "Nefes almakta zorlanıyorum zaten." 
"Muhtemelen bir iki kaburga kemi ğidir. Adım Bryan Smith. Size çarpan benim. 
Üzgünüm." Elini uzattı ve -inanılmazdı ama- King uz atılan eli sıktı. 
"Daha önce ba şıma hiç böyle bir şey gelmemi şti," dedi Smith. "Park cezası bile 
yemedim." 



King buna inanmı ş da olabilirdi inanmamı ş da; ama yorum yapmamayı seçti, aklı 
başka bir şeyle me şguldü. "Bay Smith -Bryan- burda ba şka biri var mıydı?" 
Ağaçların arasındaki Roland'ın vücudu katıla ştı. 
Smith sorulanı bir süre dü şündü. Elini cebine atıp bir Mars çikolatası çıkardı  
ve ambalajını açmaya koyuldu. Sonra ba şını iki yana salladı. "Hayır, sadece siz 
ve ben. Ama yol üstündeki dükkândan 911 Acil Yar-dı m'ı aradım. Birinin çok 
yakınlarda oldu ğunu söylediler. Hemen burda olurmu ş. Merak etmeyin." 
"Kim oldu ğumu biliyorsunuz." 
"Tanrı'm evet!" dedi Bryan Smith ve kıkırdadı. Çiko latadan bir lokma aldı ve 
çi ğnerken konu şmaya devam etti. "Görür görmez tanıdım. Bütün filml erinizi 
gördüm. En sevdi ğim Saint Bernard'la ilgili olan. Köpe ğin adı neydi?" 
"Kujo," dedi King. Bu Roland'ın tanıdı ğı bir isimdi. Ba ş ba şa oldukları anlarda 
Susan Delgado bazen söylerdi. Mejis'te kujo, "tatlı  şey" anla-mındaydı. 
"Evet! O harikaydı i şte! Acayip korkunçtu! Küçük çocu ğun ölmemesine çok 
sevinmi ştim!" 
"Kitapta ölüyordu." King sonra gözlerini kapatıp ge riye yaslanarak beklemeye 
başladı. 
Smith çikolatadan kocaman bir lokma daha aldı. "Pal yaçolu olanı da çok be ğendim! 
Çok iyiydi!" 
King cevap vermedi. Gözleri kapalıydı. Roland, yaza rın gö ğsünün derin ve düzenli 
nefeslere i şaret eder şekilde yükselip alçaldı ğını gözlemledi. Güzel. 
Sonra bir araç kükreyerek bulundukları yere yakla ştı ve Smith'in mi-büsünün 
önünde durdu. Yeni motorlu-ta şıyıcı bir cenaze arabası bü-.jklü ğündeydi ama 
rengj siyah de ğil, turuncuydu ve parlak ı şıklar saçıyordu. Roland yeni aracın 
durmadan önce dükkân sahibinin kamyonetinin izlerin in üzerinden geçti ğini 
memnuniyetle gördü. 
Araçtan bir robotun çıkması onu şaşırtmazdı, ama inen bir adam oldu Adam aracın 
içinden siyah bir doktor çantası çıkararak King'in yanına se ğirtti. Her şeyin 
olabildi ğince iyi oldu ğunu görüp tatmin olan Roland o eski, bilinçsiz 
zarafetiyle yürüyerek Jake'in yattı ğı yere döndü: tek bir dal parçasını bile 
kırmamı ş, tek bir ku şu bile ürkütmemi şti. 
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Birlikte şahit oldu ğumuz onca şeyden ve ö ğrendi ğimiz onca sırdan sonra Bayan 
Tassenbaum'un o gün saat on yedi on be şte Chip McAvoy'un eski kamyonetini daha 
önce ziyaret etmi ş oldu ğumuz bir evin önüne çekmesi sizi şaşırtır mı? Muhtemelen 
hayır çünkü ka bir tekerlektir ve nasıl dönece ğini bilir. 1977 yılında son kez 
ziyaret etti ğimizde hem ev, hem de Key-wadin Gölü'nün kıyısındak i kayıkhane 
beyaza boyanmı ştı ve ye şil süslemeleri vardı. Orayı '94'te satın alan 
Tassenbaumlar evi çok ho ş bir krem tonuna boyatmı ştı (süslemeler yoktu, irene 
Tassenbaum'a göre süslemeler kararsız insanlara gör eydi). Ayrıca giri ş yolunun 
hemen ba şına GÜNBATĐMĐ KULÜBESĐ yazan bir tabela koymu şlardı ve Sam Amca'ya göre 
bu, adreslerinin bir parçasıydı ama yerel halk için  Keywadin Gölü'nün güney 
ucundaki bu ev daima John Cullum'm yeri olarak kala caktı. 
irene kamyoneti koyu kırmızı Benz'in arkasına park etti ve içeri girdi. Bir 
yandan da David'e kasabanın levazımatçısınm kamyone tini kullanma sebebini 
açıklayan, makul bir hikâye uydurmaya çalı şıyordu, ama Günbatimi Kulübesi'ne 
sadece bo ş yerlere özgü o sessizlik hâkimdi ve Đrene'in bunu fark etmesi fazla 
zaman almadı. Geçen yıllar içinde bo ş mekânlara -önce apartman daireleri, sonra 
giderek büyüyen evler- pek S°k kez girmi şti. David dı şarıda içiyor veya 
kadınlarla gününü gün ediyor oldu ğundan de ğildi, Tanrı korusun. Hayır, David ve 
arkada şları ya bir ga. rajda ya da bodrum katında bir atöl yede, Beverage 
Barn'dan alınma ucuz şarap ve biralar e şli ğinde interneti ve onu desteklemek ve 
kullanıcı dostu haline getirmek için gerekli olan y azılımları üretiyor olurdu. 
Çoğu kimse buna inanmazdı ama kâr, onlar için bir yan etkiden ibaretti. Bir 
di ğer yan etki de e şlerinin eve girdikleri zaman sıkça kar şıla ştı ğı sessizlikti. 
Zamanla bu mırıldanan sessizlik insanın asabını boz uyor, çıldırtıyordu ama o gün 
değil. O gün evin sadece ona ait olması Irene'i çok me mnun etmi şti. 
Đsterse Şerif Dillon'la yatacak mısın? 
Bu sorunun cevabını dü şünmesine bile gerek yoktu. Cevap evetti, is-terse o nunla 
yatardı: köpek stili, misyoner, o nasıl tercih eder se. Ama adam genç 



(sai? o ğul?) 
dostu için yas tutuyor olmasaydı bile onunla yatmaz dı; yüzü kırı şıklıklarla 
dolu, saç dipleri grile şmiş, ünlü markalardan kıyafetlerinin sakla-yamadı ğı bir 
göbeğe sahip bir kadınla niye yatmak isteyecekti ki? Apt alca bir fikirdi. 
Ama evet. Đsterse onunla yatardı. 
Buzdolabına baktı ve üzerinde mıknatısla (B ĐZ POZĐTRONĐK' ĐZ, GELECEĞĐ DEVRE 
DEVRE ĐNŞA EDĐYORUZ yazıyordu mıknatısın üzerinde) tutturulmu ş kısa bir not 
oldu ğunu gördü. 
Ree, 
Rahatlamamı istedin, ben de rahatlıyorum i şte (kahretsin!). Sonny Emerson'la 
gölün di ğer ucuna balık tutmaya gidiyorum, evet, evet. Böcek ler çok kötü olmazsa 
aksam on dokuz gibi dönerim. Sana bir levrek getiri rsem temizler îi pi şirir 
misin? 
D. 
NOT: Levazımatçıda 3 polis arabasını gerektirecek k adar büyük bir olay var. 
GAĐPTEN-GELENLER mi yoksa???? © Bir şey ö ğrenirsen bana da anlatırsın. 
Kocasına o ö ğleden sonra oraya gidece ğini söylemi ş -yumurta ve süt imaya 
niyetliydi, ama alamamı ştı elbette- o da ba şını sallamı ştı. Evet, hayanı Tamam, 
hayatım. Ama notunda hiç endi şe belirtisi yoktu, söylediklerini hatırlıyor gibi 
bile de ğildi. Eh, ne beklemi şti ki? Söylenenler David'in bir kula ğından girer, 
di ğerinden çıkardı. Dâhi Dünyası'na ho ş geldiniz. 
Kâğıdın arkasını çevirdi, kalemle dolu fincandan bir k ur şunkalem aldı tereddüt 
etti, sonra yazmaya koyuldu: 
David, 
Bir şey oldu, bir süreli ğine gitmek zorundayım. En az 2, belki 3-4 gün. Lütf en 
beni merak etme ve kimseyi arama. ÖZELL ĐKLE DE POLĐSĐ. Kayıp kedi vakası. 
Bunu anlayacak mıydı? Nasıl tanı ştıklarını hatırladı ğı takdirde anlayaca ğını 
düşündü. Santa Monica AHZKKD'de,n arka taraftaki kulüb e sıralarının arasında 
tanı şmışlardı: köpekler havlarken a şkları tomurcuk-lanmı ştı. Kula ğa James 
Joyce'danmı ş gibi geliyordu, Tanrı a şkına. David yarım düzine arkada şıyla 
kaldı ğı apartman dairesinin yanındaki sokakta buldu ğu sahipsiz köpe ği derne ğe 
getirmi şti. Pek arkada şı olmayan irene ise renksiz hayatını canlandırması için 
bir kedi yavrusu almak niyetiyle oraya gitmi şti. O zamanlar David'in saçları 
dökülmemi şti. Ona gelince, kadınların saçlarını boyaması fikr i ona çok uzak 
geliyordu. Zaman bir hırsızdı ve ilk çaldı ğı şey de espri anlayı şıydı. 
Bir tereddütten sonra ekledi 
Seni seviyorum, Ree 
Bu hâlâ do ğru muydu? Neyse, de ğilse bile oldu ğu gibi bırakacaktı, kazılanın 
üzerini karalamak daima çok çirkin görünürdü. Notu buzdolabına yine aynı 
mıknatısla tutturdu. 
Amerika Hayvanları Zulme Kar şı Koruma Derne ği. 
Mercedes'in anahtarlarını kapının yanındaki sepetin  içinden al^ sonra hâlâ 
dükkânın arkasındaki iskeleye ba ğlı olan sandalı hatırla^ Orada kalmasında bir 
sorun yoktu. Ama sonra aklına ba şka bir şey geldj çocu ğun ona söyledi ği bir şey. 
O para kavramını bilmez. 
Elliliklerden olu şan ince bir tomar sakladıkları (ta şrada Master-Card'ın ne 
oldu ğunu ömrü boyunca duymamı ş insanlar vardı) kilere girdj ve üç ellilik aldı. 
Kapıya do ğru birkaç adım attıktan sonra durdu, omuz silkti, g eri döndü ve üç 
tane daha aldı. Neden olmasın? O günü tehlike içind e ya şıyordu. 
Dı şarı çıkmadan önce bir kez daha duraksayıp bıraktı ğı nota baktı. Sonra 
kesinlikle bilmedi ği bir sebeple Pozitronik mıknatısını alıp yerine po rtakal 
dilimi şeklinde bir mıknatıs koydu. Sonra evden ayrıldı. 
Gelece ği bo ş ver. Şimdiki zamanda yeterince me şguliyeti vardı zaten. 
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Acil durum arabası gitmi şti. Roland, yazarı en yakın hastaneye veya klini ğe 
götürmekte oldu ğunu tahmin etti. Barı ş memurları tam o ayrılırken gelmi ş ve 
Bryan Smith ile yarım saatlik bir görü şme yapmı ştı. Silah şor yapılan görü şmeyi 
bulundu ğu yerden duyabiliyordu. Memurun soruları sakin ve n et, Smith'in 
cevapları neredeyse birer gevelemeden ibaretti. Rol and çalı şmayı bırakmak için 
bir sebep göremedi. Memurlar geri dönüp onu bulacak  olursa onlarla ba şa 



çıkabilirdi. Hepsini zarar veremeyecek duruma getir mekle yetinecekti; tanrılar 
biliyordu ya bir gün için yeterince ölüm olmu ştu. Ama kendi ölüsünü gömecekti, 
öyle ya da böyle. 
Ölüsünü gömecekti. 
Açıklıktaki muhte şem altın rengi, ye şil ı şıltı koyula şmıştı. Sivrisinekler 
varlı ğını ke şfedip teninin açıkta kalan bölümlerine saldırdı ama  Roland onları 
kovalamaya tenezzül etmedi. Đçecekleri kadar kan içip uzakla şmalarına izin 
verdi. Mezarı elleriyle kazmayı bitirdi ği sıralarda motorların çalı ştı ğını 
duydu. Đki aracın düzenli, Smith'in mavi minibüsmobilin" ah enksiz homurtusunu. 
Đki memurun sesini duymu ştu, demek ki a ğzını crnayan üçüncü bir memur yoksa 
Smith'in tek ba şına sürüp gitmesine izin vermi şlerdi. Roland bunun tuhaf 
oldu ğunu dü şündü ama -King'in felç olup olmaması gibi- pek umur sadı ğı 
söylenemezdi. Tek umursadı ğı yapmakta oldu ğu i şti; ölüsünü gömmek. 
Taş toplamak için üç kez gidip geldi, çünkü elle kazıl an mezarlar yeterince 
derin olmazdı ve ne kadar güzel bir yer de olsa dün yanın o bölgesinde aç 
hayvanlar vardı. Ta şları çukurun ba şına koydu; siyah satene benzer kapkara 
toprakla çevrelenmi ş bir yara izi gibiydi. Oy hiçbir şey söyle-meksizin Jake'in 
başucunda yatıyor, Silah şor'un gidip gelmesini izliyordu. Daima hemcinslerin den 
farklı olmu ştu; hatta Roland, kendi tefinin onu çenesinin ola ğanüstü 
düşüklü ğünden dolayı kovdu ğunu dü şünürdü. Nazik davrandıklarım da sanmıyordu. 
Nehir Geçiti kasabasının yakınlarında bu yaratıkla kar şıla ştıklarında bir deri 
bir kemikti, açlıktan ölmek üzereydi ve bir tarafın da iyile şmeye yüz tutmu ş bir 
ısırık yarası vardı. Hantal Billy, Jake'i ilk görü şte sevmi şti: "Bu Dünya'nın 
gereksindi ği kadar açık," derdi Cort olsa (ya da Roland'ın ken di babası). Ve 
Hantal Billy en çok Jake ile konu şurdu. Roland, çocuk artık öldü ğüne göre Oy'un 
bir daha hiç konu şmayabilece ğim dü şündü ve bu dü şünce, kaybedilenin bir ba şka 
tanımı oldu. 
Çocuğun me şalelerin aydınlı ğında, Calla Bryn Sturgis halkının önünde duru şunu 
hatırladı. Yüzü sonsuza dek ya şayacakmı şçasına çok genç ve güzeldi. Ben Elmer'ın 
oğlu, Eld soyundan, Doksan Dokuz ka-tet'inden Jake Ch ambers, demi şti ve i şte 
Doksan Dokuz'daydı; mezarı kazılmı ş, hazırlanmı ş, onu bekliyordu. 
Roland tekrar a ğlamaya ba şladı. Elleriyle yüzünü örtüp dizleri üzerinde öne 
geriye sallanıyor, çam i ğnelerinin kokusunu alıyor ve ka denen 0 ya şlı ve 
sabırlı iblis, ona amacının gerçek bedelini gösterm eden önce yolundan dönmü ş 
olmayı diliyordu. Olanları de ği ştirebilmek, önündeki Çukuru içine hiçbir şey 
koymadan kapatabilmek için her şeyini feda eder-1 ama bu, zamanın tek yönde 
ilerledi ği dünyaydı. 
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Kontrolünü tekrar kazandı ğında Jake'i mavi brandayla dikkatlice sardı ve solg un 
yüzünün etrafına bir tür ba şlık yaptı. Mezarı doldururken yüzünü kapatacaktı am a 
o zamana kadar de ğil. 
"Oy?" dedi. "Vedala şacak mısın?" 
Oy, Roland'a baktı ve Silah şor bir an için hayvanın anlamadı ğını dü şündü. Sonra 
Hantal Billy ba şını uzattı ve diliyle çocu ğun yana ğını son bir kez ok şadı. "Kal, 
Ake." Ho şça kal, Jake veya Kal, Jake diyor olabilirdi. 
Silah şor, çocu ğun bedenini kuca ğına aldı (Benny Slightman ile ambarın ikinci 
katından saman yı ğınına atlayan, Peder Callahan ile vampirlerle sava şan çocuk ne 
kadar da hafifti; sanki ölümüyle a ğırlı ğı da yok olmu ştu) ve çukura bıraktı. 
Çocuğun yana ğına dü şen toprak parçalarını temizledi. Sonra gözlerini ka patıp 
düşündü. Ardından, sonunda -duraksa-yarak- ba şladı. Bu dünyanın diline yapılacak 
tercümenin aslının yerini tutmayaca ğını biliyordu ama elinden geleni yaptı. 
Jake'in ruh-adamı ya-kmlardaysa kendi dilini anlaya caktı elbette. 
"Zaman uçar, matem çanları çalar, hayat geçer, öyle yse duyun duamı. 
"Doğum hiçbir şeydir ama ölüm ba şlamı ştır, öyleyse duyun duamı. 
"Ölüm dilsizdir, öyleyse duyun sesimi." 
Kelimeler altın rengi ve ye şil lo şlu ğa do ğru süzüldü. Roland onlan gönderdi, 
sonra daha hızlı konu şmaya ba şladı. 
"Bu Jake, faz'sına ve ka-tet'vae, hizmet etti. Do ğru söylerim. 
"S'mana'nın ba ğı şlayıcı bakı şı yüre ğini iyile ştirsin. Lütfen derim. 
"Gan'ın kolları onu bu dünyanın karanlı ğından yukarı kaldırsın. Lütfen derim. 



"Onu ı şıkla sarmala, Gan. 
"Onu güçle doldur, Chloe. 
"Susamı şsa ona açıklıkta su verin. 
"Acıkmı şsa ona açıklıkta yemek verin. 
"Uyanan ruhu için bu dünyadaki hayatı ve ölümünün a cısı bir rüya lsun gözleri 
her şeyin en güzelini görsün; kaybetti ği dostlarını bulsun, ismini seslendi ği 
herkes onu duysun. 
"Bu iyi ya şayan, kendince seven ve A:a'nın istedi ğince ölen Jake. 
"Her ya şayanın bir ölüm borcu vardır. Bu Jake. Ona huzur ve rin." 
Elleri dizlerinin arasında, hüznün gerçek gücünü, p i şmanlı ğın hakiki acısını o 
ana dek anlamadı ğını dü şünerek bir süre daha durdu. 
Onu bırakmaya dayanamam. 
Ama o zalim paradoks kendini bir kez daha gösterdi:  yapmazsa Jake'in ölümü 
anlamsız olacaktı. 
Roland gözlerini açtı ve, "Ho şça kal, Jake," dedi. "Seni seviyorum, canım." 
Sonra çocu ğun yüzünü sonradan gelece ği muhakkak olan toprak ya ğmurundan 
koruyacak olan mavi brandayla örttü. 
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Roland mezarı doldurup ta şları üzerine yerle ştirdikten sonra yol kenarındaki 
açıklı ğa yürüdü ve çe şitli izlerin anlattı ğı hikâyeyi inceledi, çünkü yapılacak 
başka bir şey yoktu. Bu anlamsız i ş bitince devrilmi ş bir kütü ğün üzerine 
oturdu. Oy mezarın yanında kalmı ştı ve Roland Hantal Billy'nin oradan hiç 
ayrılmayabilece ğini dü şünüyordu. Bayan Tassenba-um döndü ğünde onu ça ğıracaktı, 
ama Oy'un gelmeyebilece ğini biliyordu; gelmemesi, açıklıktaki dostuyla bulu şmaya 
karar verdi ği anlamına gelirdi. Hantal Billy, Jake'in mezarı ba şında açlıktan 
ölene (veya yırtıcı bir hayvana yem olana) dek nöbe t tutacaktı. Bu dü şünce 
Roland'ın üzüntüsünü arttırdı ama Oy'un kararına sa ygı gösterecekti. 
Hantal Billy on dakika sonra ormandan kendili ğinden çıkageldi ve Roland'ın sol 
aya ğının dibine oturdu. "Uslu Oy," dedi Roland ve Hanta l "'Uy'nin ba şını ok şadı. 
Oy ya şamaya karar vermi şti. Küçük ama iyi bir gedmeydi. 
Bundan on dakika sonra koyu kırmızı bir araba nered eyse hiç gürültü çıkarmadan 
King'in yaralanıp Jake'in öldü ğü yere gelip durdu. Roland y0ı. cu tarafının 
kapısını açtı ve artık var olmayan acının dü şüncesiyle yüzünü buru şturarak 
bindi. Oy hiçbir şey söylenmesine fırsat vermeden sıçrayın ayaklarını n arasına 
geçti ve uyumaya niyetlenmi şçesine kıvrılıp yattı. 
"Oğlunla ilgilendin mi?" diye sordu Bayan Tassenbaum t ekrar yoia çıkarken. 
"Evet. Te şekkürler derim, sai." 
"Sanırım bir mezar ta şı koyamam," dedi kadın. "Ama daha sonra bir şey 
dikebilirim. Aklına çocu ğun ho şuna gidebilecek bir şey geliyor mu?" 
Roland ba şını kaldırdı ve Jake'in ölümünden sonra ilk kez gül ümsedi. "Evet," 
dedi. "Bir gül." 
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Yakla şık yirmi dakika boyunca hiç konu şmadan ilerlediler, irene, Bridgton kasaba 
sınırı üzerinde küçük bir dükkânda durup benzin ald ı: MOB ĐL, Roland'ın 
yolculuklarından tanıdı ğı bir markaydı. Kadın benzinin ücretini ödemeye 
gitti ğinde ba şını kaldırıp gökyüzünde durmaksızın ilerlemekte ola n los ângeles'e 
baktı. Hayal gücünün bir oyunu de ğilse I şm'ın Yolu daha şimdiden kuvvetlenmi ş 
görünüyordu. Yanılıyorsa bile önemli olmadı ğını dü şündü. I şın o an güçlü olmasa 
bile pek yakında olacak ve gücü giderek artacaktı. Onu kurtarmayı ba şarmı şlardı 
ama bu gerçek Ro-land'ı hiç ne şelendirmiyordu. 
Bayan Tassenbaum dükkândan çıktı ğında elinde, üzerinde bir at arabası -gerçek 
bir araba- resmi olan bir fanila vardı. Ayrıca fani lanın üzerindeki dairenin 
içine birtakım kelimeler yazılmı ştı. Roland sadece EV kelimesini okuyabilmi şti. 
Bayan Tassenbaum'a di ğerlerinin ne oldu ğunu sordu. 
"BRĐDGTON ESKĐ EV GÜNLERĐ, 27-30 TEMMUZ 1999," dedi kadın, ona-"Gö ğsünü örttü ğü 
sürece üzerinde ne yazdı ğının bir önemi yok. Er ya <» 
  
duraca ğız ve bu civarda bir deyi ş vardır: 'Gömlek yoksa, ayakkabı ksa hizmet de 
yok.' Çizmelerin çok eski ve tozlu görünüyor ama ço ğu erde sorun ya şayaca ğını 



sanmıyorum. Ama yarı çıplak? I-ıh, mümkün jesil Jos e. Daha sonra daha iyi bir 
gömlek alırım -yakalı bir gömlek- ve düzgün bir pan tolon. Kotun o kadar kirli 
görünüyor ki sen içinde yokken He dik duraca ğına bahse girerim." Kendisiyle kısa 
süreli ğine (ama ate şli bir şekilde) tartı ştıktan sonra devam etti. " Đki milyon 
civarı yara izin var. Ve bunlar sadece görebildi ğim yerlerinde olanlar." 
Roland buna bir kar şılık vermedi. "Paran var mı?" diye sordu. "Arabamı almak 
için eve döndü ğümde üç yüz dolar aldım, yanımda da otuz kırk dolar  vardı. Ayrıca 
kredi kartlarım da var, ama merhum arkada şın mümkün oldu ğunca nakit kullanmamı 
istedi. Olabilirse sen tek ba şına yola devam edene dek. Seni arayabilecek 
ki şiler olabilece ğini söyledi. Onlardan bahsederken 'sı ğ adamlar' diyordu." 
Roland ba şını salladı. Evet, sı ğ adamlar dı şarıda bir yerdeydi ve ka-tet'inin 
efendilerinin planını altüst etmesi kellelerini kop arma isteklerini ikiye 
katlamı ş olmalıydı. Duman tüten kopuk kafalarını bir sopanı n ucuna geçirmek için 
can attıklarına şüphe yoktu. Yaptıklarını ö ğrenirlerse sai Tassenbaum'un 
kellesini de listelerine ekleyeceklerdi muhakkak. " Jake, sana ba şka ne söyledi?" 
diye sordu Roland. "Gitmek istedi ğin takdirde seni New York City'ye götürmem 
gerekti ğini. Orda seni Faydag adında bir yere götürecek bir  kapı oldu ğunu 
söyledi." "Ba şka bir şey dedi mi?" 
"Evet. Kapıdan geçmeden önce gitmek isteyebilece ğin bir yer daha oldu ğunu 
söyledi." Roland'a göz ucuyla çekingence baktı. "Va r mı?" Roland bir süre 
düşündükten sonra ba şını salladı. "Köpekle de konu ştu. Sanki ona emirler... 
talimatlar veriyordu." Si-lah şor'a baktı. "Bu mümkün olabilir mi?" 
Roland olabilece ğini dü şündü. Jake, kadından sadece isteyebilirdi, ^a Oy sö z 
konusuyken... Jake ile kalmayı muhtemelen çok istey en antal Billy'nin mezarın 
başında kalmamasının sebebi bu olmalıydı. 
Bir süre yola sessizce devam ettiler. Đlerledikleri yol trafi ğin daha yo- ğun 
oldu ğu bir ba şkasıyla birle şti. Çok şeritli yoldaki arabalar ve kamyon-lar her 
iki yöne do ğru süratle ilerliyordu. Kadın bir gi şede durup devam etmek için para 
ödedi. Gi şe memuru kolunun olması gereken yerde sepet bulunan  bir robottu. 
Roland uyabilece ğini dü şünmüştü, ama gözlerini her kapayı şında Jake'i görüyordu. 
Ardından, alnını saran faydasız bandajla Eddie'nin yüzünü. Gözlerimi 
kapattı ğımda böyle oluyorsa rüyalarım nasıl olacak, diye dü şündü. 
Gözlerini açtı ve kadının düzgün bir manevrayla, hi ç duraksamadan yo ğun trafi ğin 
arasına girdi ğini gördü. E ğilip tekrar gökyüzüne baktı. Üzerlerindeki bulutlar , 
los ângeles de onlarla aynı yöne do ğru ilerliyordu. Hâlâ I şın'ın Yolu 
üzerindeydiler. 
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"Bayım? Roland?" 
Adamın gözleri açık uyudu ğunu dü şündü. Şimdiyse ellerini sa ğlara olan eksik 
olanı örtecek şekilde kuca ğında birle ştirmi ş halde oturmakta oldu ğu yolcu 
koltu ğunda dönüp ona bakıyordu, irene bir Mercedes-Benz'e  ait olmadı ğı bu kadar 
bariz ba şka birini daha görmedi ğini dü şündü. Ya da herhangi bir otomobile. Daha 
önce hiç bu kadar yorgun görünen bir adam da görmem i şti. 
Ama pili bitmi ş de ğil. Kendisi öyle dü şünebilir ama bu adamda daha çok i ş 
oldu ğundan eminim. 
"Hayvan... Oy?" 
"Oy, evet." Hantal Billy ismini duyunca ba şını kaldırdı ama bir gün önce 
şüphesiz yapaca ğı gibi tekrarlamadı. 
"Bir köpek mi? Tam sayılmaz, de ğil mi?" 
"Hayır. Oy bir köpek de ğil." 
irene Tassenbaum a ğzını açtı, sonra tekrar kapadı. Bu zordu, çünkü bir iyle 
birlikteyken ya şanan sessizli ğe pek alı şık de ğildi. Ayrıca kedere eulmu ş ve 
bitkin olsa da (belki bunlar sebebin bir parçasıydı ) çekici Idu ğu bir erkekle 
beraberdi. Ölmekte olan bir çocuk ondan bu adamı xT eW York'a, oradayken gitmesi 
gereken ba şka bir yer olursa oraya da gö-tirrnesini istemi şti. Arkada şının New 
York hakkındaki bilgisinin paradan hile az oldu ğunu söylemi ş, irene de ona 
inanmı ştı. Bildi ği bir şey daha vardı, o da bu adamın tehlikeli oldu ğuydu. Daha 
fazla sormak istiyordu ama cevap alabilece ği fikri onu ürkütüyordu. Ne kadar 
azını bilirse on üç kırk be şe dek ya şamakta oldu ğu hayata tekrar uyum sa ğlama 



şansının o kadar yüksek olaca ğının farkındaydı. Tali yoldan anayola çıkmak gibi. 
En iyisi bilmemekti. 
Radyoyu açtı ve "Amazing Grace" çalan bir kanal bul du. Garip yolda şına tekrar 
baktı ğında ba şını kararmakta olan gökyüzüne kaldırmı ş, a ğlamakta oldu ğunu gördü. 
Sonra bakı şları a şağı yöneldi ve daha tuhaf, yüre ğini en son on be ş yıl önce 
çocuk sahibi olmak için bulundukları tek giri şim dü şükle sonuçlandı ğında 
hissetti ği bir duyguyla dolduran bir şey gördü. 
Köpek olmayan hayvan... Oy... o da a ğlıyordu. 
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Massachusetts eyalet sınırının hemen ötesinde 95. K arayolu'ndan ayrıldı ve Sea 
Breeze• Inn adında bir çöplükte yan yana iki oda tu ttu. Böcek kıçı gözlükleri 
dedi ği ("Bunları taktı ğımda bir böce ğin kıçını bile görebiliyorum") araba 
kullanma gözlüklerini yanına almamı ştı ve karanlıkta araba kullanmayı da 
sevmezdi zaten. Böcek kıçı gözlükleri olsun olmasın  geceleri araba kullanmak 
sinirlerini geriyordu ve sinirlerinin gerilmesi Ço ğunlukla migrenini tetiklerdi. 
Migreni varken kimseye faydası olmazdı ve Imitrex'i  Do ğu Stoneham'de yata ğının 
başucundaki komodinin üzerinde öylece duruyordu: 
"Ayrıca," dedi Roland'a. "Aradı ğın Tet Şirketi bir i ş hanındaysa pazartesiye 
kadar içeri girmen mümkün de ğil zaten." Bu muhtemelen do ğru de ğildi, bu adam 
istedi ği takdirde her yere girebilecek biri gibi görünü, y ordu. Onu zorla 
dı şarıda tutmanın mümkün olabilece ğini sanmıyordu Bunun bazı kadınlara çok 
çekici geldi ğini tahmin etti. 
Roland motele itiraz etmedi. Hayır, irene ile dı şarıda yemeyecekti Bunun üzerine 
irene tek ba şına çıktı ve KFC'den geç saatte yedikleri hazır yem ekler getirdi. 
Roland'ın odasında yediler, irene, Oy için de bir t a-bak hazırlamı ştı. Oy 
patilerinin arasında kibarca tutarak tek bir parça tavuk yedi. Sonra banyoya 
girdi ve küvetin önündeki paspasın üzerinde uyudu. 
"Neden buraya Sea Breeze0 adını vermi şler?" diye sordu Roland. Oy'un aksine o 
her şeyden biraz yiyor ama zevk alıyor görünmüyordu. Đş yapan bir adam gibi 
yiyordu. "Okyanus kokusu almıyorum." 
"Eh, rüzgâr do ğru yönden kasırga şeklinde esti ğinde muhtemelen alabilirsin," 
dedi irene. 
Roland beklenmedik bir anlayı şla (en azından Irene'e göre) ba şını salladı. "Ho ş 
yalanlar." 
"Evet, sanırım öyle." 
Dikkatini da ğıtaca ğını dü şünerek televizyonu açtı ye tepkisi kar şısında şok oldu 
(ama o an kendisine sadece biraz şaşırdı ğını söyleyecekti). Roland, ona hiçbir 
şey görmedi ğini söyledi ğinde bu cevabı nasıl kar şılayaca ğını bilemedi. Đlk 
düşüncesi, medyaya imalı bir ele ştiride bulunmu ş olabilece ğiydi. Sonra (yine 
imalı bir şekilde) kederinden ve yas tutuyor olu şundan bahsediyor olabilece ğini 
düşündü. Roland, ona sesler duydu ğunu ama tek gördü ğünün gözlerini sulandıran 
çizgiler oldu ğunu söyledi ğinde kelimenin gerçek anlamıyla göremedi ğini anladı: 
Roland ekrandaki görüntüleri göremiyordu. Ne Rosena nne'in tekrar gösterimini, ne 
Ab-Flex reklamını, ne de yerel haberleri sunan konu şan kafayı. Stephen King 
(LifeFlight helikopteriyle ak şamın ilk saatlerinde yapılan ameliyatla sa ğ 
baca ğının kurtarıldı ğı Lewiston'daki Central Maine General Hastahanesi'n e 
götürülmü ştü... durumu hayati tehlike arz etmiyordu, ameliyat lar m edecekti, 
iyile şme süreci zorlu ve uzun olacaktı) hakkındaki haber sona erince televizyonu 
kapadı. 
Çöpü attı -nedense KFC'den alınan yiyecekler hep ar tardı- Roland'a kararsızca 
iyi geceler diledi (Roland, ona dalgınca, onu huzur suz edip üzen, aslında -
burada- de ğilim havasıyla dile ğine kar şılık vermi şti) ve biti şikteki odasına 
gitti. Yul Brynner'ın i şlevsiz hale gelmeden önce çıldıran robot bir kovboy u 
canlandırdı ğı bir filmi yarım saat boyunca izledikten sonra di şlerini fırçalamak 
için banyoya gitti. Đçeri girince -elbette- di ş fırçasını unutmu ş oldu ğunu 
anladı. Parma ğıyla di şlerini elinden geldi ğince temizledikten sonra iç 
çamaşırlarıyla yata ğa uzandı (geceli ği de yoktu). Kâ ğıt inceli ğindeki duvarın 
ötesinden ses gelmesini bekledi ğini fark etti ğinde yata ğa gireli bir saat 
olmu ştu. Özellikle bekledi ği bir ses vardı: dü şünceli davranıp arabadan motel 



odasına gidene dek takmadı ğı tabancanın sesi. Kederini en do ğrudan çözümle 
sonlandırdı ğını belirten tek el silah sesi. 
Duvarın ötesindeki sessizli ğe daha fazla tahammül edemeyece ğini anlayınca 
yataktan kalktı, giysilerini tekrar üzerine geçirdi  ve yıldızları seyretme 
niyetiyle dı şarı çıktı. Roland yanında köpek olmayan yaratıkla k aldırımda 
oturuyordu. Ona duyurmadan odadan çıkmayı nasıl ba şardı ğını sormayı dü şündü 
(duvarlar çok inceydi ve o da can kula ğıyla dinliyordu) ama sormadı. Onun yerine 
dı şarıda ne i şi oldu ğunu sordu ama hem verdi ği cevaba, hem de yüzündeki 
çıplaklı ğa hazırlıksızdı. Ondan bir medeniyet cilası sunması nı bekleyip 
duruyordu ama yoktu. Dürüstlü ğü deh şet vericiydi. 
"Uyumaya korkuyorum," dedi Roland. "Ölü arkada şlarımın rüyama gelmesinden ve 
onları görmenin beni öldürece ğinden korkuyorum." 
irene, ona ı şık karı şımı arasında (odasından gelen ve otoparkın Camlar 
Bayramı'nı hatırlatan korkunç lambalarının iç içe g eçmi ş ı şı ğı) bak-1 Kalbi tüm 
göğsünü sarsacak şiddette çarpıyordu ama konu ştu ğunda sesı yeterince sakin 
çıktı. "Seninle birlikte yatsam faydası olur mu?" 
Roland bunu bir süre dü şündükten sonra ba şını salladı. "Olur sam nm." 
irene, onun elini tuttu ve birlikte odaya girdiler.  Silah şor en ufak bir utanç 
belirtisi göstermeden soyundu, irene kar şısındaki çıplak bedeni saran yara 
izlerine hayret ve korkuyla bakakalmı ştı: bir kolda bıçak yarası-nın kırmızı 
izi, di ğer kolda bir yanı ğın beyazımsı lekesi, kürek kemikleri-nin arasında v e 
üzerinde zikzaklar halinde kamçı izleri, sadece esk i kur- şun delikleri 
olabilecek üç derin girinti. Ve elbette bir de sa ğ elindeki eksik parmaklar. Ne 
oldu ğunu merak ediyordu ama sormaya asla cesaret edemezd i. 
Üzerindekileri çıkardı, duraksadı, sonra sutyenini de çıkardı. Gö ğüsleri a şağı 
sarktı. Her ikisinin de üzerinde birer iz vardı ama  izlerin sebebi kur şunlar 
değil, lumpektomiydi. Ne olmu ştu yani? En güzel günlerinde bile bir Victoria's 
Secret mankeni kadar çarpıcı olmamı ştı. Ve en güzel günlerinde bile kendini bir 
yaşam formuna ba ğlı gö ğüsler ve kıç toplamı olarak görmemi şti. Ba şka kimsenin de 
-kocası dahil- aynı hataya dü şmesine izin vermemi şti. 
Bununla birlikte külotunu çıkarmadı. Apı ş arasını tıra ş etmi ş olsaydı onu da 
çıkarabilirdi. O sabah kalktı ğında geceyi ucuz bir motel odasında yabancı bir 
adam ve banyo paspasının üzerinde uyuyan tuhaf bir yaratıkla geçirece ğini 
bilseydi belki yapardı. Elbette o zaman yanına di ş fırçası ve di ş macunu almayı 
da ihmal etmezdi. 
Bedenine dolanan kollan hissedince yutkunup kasıldı , sonra gev şedi. Ama çok 
yava şça. Kalçası kalçasına dayanınca erkekli ğinin hafife alınmayacak a ğırlı ğını 
hissetti ama aklında rahatlamaktan ba şka bir şey yoktu anla şılan. Penisi sert 
değildi. 
Sol gö ğsünü avuçladı, sonra ba şparmağı gö ğsündeki lumpektomi izinin üzerinde 
durdu. "Nedir bu?" 
" Şey," dedi irene (sesi artık pek sakin de ğildi). "Doktorum be ş sene sonra 
kansere dönü şece ğini söyledi. Bu yüzden erken müdahale ederek-kesip aldı. Şeyden 
önce..." 
"Çiçek açmadan önce mi?" 
"Evet. Do ğru. Güzel." Gö ğüs ucu kaya gibi sertle şmişti ve o da bunu h'ssediyordu 
mutlaka. Of, bu çok acayip bir durumdu. 
"Kalbin niçin bu kadar hızlı atıyor?" diye sordu Ro land. "Seni korkutuyor 
muyum?" 
"Ben... evet." 
"Korkma," dedi. "Öldürme i şi sona erdi." Karanlıkta uzun bir duraksama oldu. 
Gi şedeki arabaların uzak homurtusunu duyabiliyorlardı.  " Şimdilik," diye ekledi 
sonra. 
"Ah," dedi irene cılız sesle. "Güzel." 
Eli hâlâ gö ğsündeydi. Nefesi ensesinde. Gerçekte bir saat veya sadece be ş dakika 
olabilecek, sonsuzlukmu ş gibi gelen bir süre sonra nefesleri derinle şti ve irene 
uykuya daldı ğını anladı. Kendini hem ho şnut, hem de dü ş kırıklı ğına u ğramı ş 
hissediyordu. Birkaç dakika sonra o da uykuya daldı  ve yıllardır olmadı ğı kadar 
iyi bir uyku çekti. Roland rüyasında ölmü ş dostlarınca ziyaret edildiyse bile 
onu rahatsız etmemi şti. Uyandı ğında saat sabah sekizdi ve Roland pencerenin 
önünde çırılçıplak duruyor, parma ğıyla araladı ğı perdeden dı şarı bakıyordu. 



"Uyudun mu?" diye sordu irene. 
"Biraz. Devam edecek miyiz?" 
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Saat on be ş civarı Manhattan'da olabilirlerdi ve şehre pazar günü gitmek 
pazartesi sabahı trafi ğin en yo ğun saatinde gitmekten çok daha kolay olurdu ama 
New York'taki otel odaları pahalıydı ve kredi kartı  kullanması gerekiyordu. Onun 
yerine Harwich, Connecticut'ta Motel 6'da kaldılar,  irene tek bir oda tuttu ve 
Roland o gece onunla sevi şti, irene 'am anlamıyla istedi ği için de ğil, Irene'in 
istedi ği bu oldu ğu için sevi şti ği-nı hissetti. Belki de ihtiyaç duydu ğu bu 
oldu ğu için. 
Nasıl oldu ğunu tam olarak açıklayamıyordu ama sıra dı şıydı; kimi sert, kimi 
yumuşak çok sayıda yara izini parmaklarının ucuyla hisse diyor olmasına ra ğmen 
bir hayalle sevi şmiş gibiydi. O gece bir rüya gördü. Gül. lerle dolu bi r tarla 
ve tarlanın uzak ucundan gökyüzüne yükselen kapkara  bir kule vardı. Kulenin 
katlarından birinde iki kırmızı lamba yanıyordu, am a içinden bir ses gerçekte 
lamba de ğil, göz olduklarını söylüyordu. 
Korkunç gözler. 
Şarkı söyleyen pek çok ses duydu, binlerce ses ve ba zılarının kayıp dostlara ait 
oldu ğunu anladı. Yanakları gözya şlarıyla ıslanmı ş, Roland yanında olmasına 
ra ğmen içini derin bir kayıp hissi sarmı ş olarak uyandı. O günden sonra onu bir 
daha asla görmeyecekti. Ve en iyisi buydu. Yine de onunla tekrar sevi şebilmek 
için her şeyini verirdi. Gerçekte sevi şti ği ki şinin kendisi olmadı ğını bilmesine 
ra ğmen. Đçine bo şaldı ğı anda bile dü şünceleri çok uzaklarda, o seslerle 
birlikteydi. 
O kayıp seslerle. 
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEKRAR NEW YORK (Roland Kimlik Gösteri yor) 
 
1 
1999 yılının 21 Haziran pazartesi günü sabahı güne ş New York şehri üzerine Jake 
Chambers bir dünyada, Eddie Dean bir di ğerinde mezarında yatmıyormu ş; Stephen 
King Lewiston'da bir hastanenin yo ğun bakım ünitesinde ya şam mücadelesi 
vermiyormu ş, bilinçlili ğin ı şı ğına sadece kısa müddetler için çıkmıyormu ş; 
Susannah Dean, Gök Gürültüsü'nün kara topraklarında , çok eski raylar üzerinde 
hayalet kasaba Fedic'e do ğru giden bir trende onulmaz kederiyle tek ba şına 
oturmuyormu ş gibi do ğdu. Yolculu ğunun hiç olmazsa Fedic'e kadar olan bölümü için 
ona e şlik et-meyı teklif edenler oldu ama Susannah yalnız  kalmak istedi ve onlar 
da u iste ğe saygı duydular. A ğlayabilse kendini daha iyi hissedece ğini biliyordu 
ama o zamana dek bu mümkün olmamı ştı -çöle dü şen anlamsız Tkaç damla ya ğmur gibi 
birkaç damla gözya şı dökmü ştü sadece- oysa de ner şeyin daha kötüye gitti ğine 
dair bir his vardı. 
Susannah karanlık, kayalık araziye, dünya ilerleyin ce terk edilip hâ rabeye 
dönmüş tek tük kasaba veya köy kalıntısına dalgınca bakar ken fc mis de ğil o 
kızım, dedi Detta derinlerdeki yerinden küçümseyici , cırtla], bir sesle. 
Sezgilerin do ğru! Cevabını veremedi ğin tek soru açıklıkta erke ğinL bulu şanın 
uzun boylu, çirkin ihtiyar mı yoksa Genç Tatlı Efen di mi oldu ğu 
"Hayır, lütfen," diye mırıldandı. " Đkisi de olmasın, Tanrı'm. Bir kayba daha 
dayanamam." 
Ama Tanrı'nın kula ğı duasına tıkalıydı, Jake hâlâ ölüydü ve gölgesi mi lyonlarca 
haykıran güle dü şen Kara Kule Can'-Ka No Rey'in ucunda hâlâ ihti şamla 
dikilmekteydi. New York'ta ise sıcak yaz güne şi ayrım yan. madan hem haklıların, 
hem de haksızların üzerine dü şüyordu. 
Şükürler olsun der misiniz? 
Teşekkürler derim, sai. 
Şimdi biri Đlah-bombası amin diye ba ğırsın. 
 
2 
Bayan Tassenbaum arabasını Altmı ş Üçüncü Sokak'taki Sir Spe-edy-Park'a bıraktı 
(kaldırımdaki levhanın üzerinde bir Cadillac'm dire ksiyonunun gerisinde oturan 
zırhlı bir şövalye resmi vardı, şövalyenin mızra ğı arabanın camından dı şarı 



çıkıyordu). David ile orada iki bölmeyi bir yıllı ğına kiralamı şlardı. O 
yakınlarda bir de apartman daireleri vardı, irene, Roland'a oraya gidip 
temizlenmek isteyip istemedi ğini sordu... ama adamın görünümünün pek de kötü 
olmadı ğını kabul etmeliydi. Ona yeni bir kot pantolon ve R oland'ın giydikten 
sonra kollarını dirseklerine kadar kıvırdı ğı beyaz bir gömlek almı ştı. Ayrıca 
bir tarak ve neredeyse tutkal kadar kuvvetli bir sa ç jölesi alıp saçlarını 
düzeltmesine yardım etmi şti-Gri tellerin karı ştı ğı saçları geriye do ğru 
tarayınca Roland'ın ilginç bff karı şımı hatırlatan kö şeli yüz hatları iyice 
ortaya çıkmı ştı. Bir Quaker ve Cherokee karı şımına benziyordu. Oriza kesesini 
yine omzuna asmı ştı- N' lifi içindeki tabancası da kesenin içindeydi . Meraklı 
gözlerden koruma için tabancayı Eski Ev Günleri ti şörtüne sarmı ştı. 
Roland ba şını iki yana salladı. "Teklife te şekkür ederim ama yapıl-gerekenleri 
bir an önce halledip ait oldu ğum yere dönmek istiyo-m" Kaldırımı dolduran, 
aceleyle yürüyen insanlara baktı. "Ait oldu ğum bir yer varsa tabi." 
"Dairede birkaç gün kalıp dinlenebilirsin," dedi ir ene. "Seninle kalının " Ve 
bükin dü şene kadar sevi şirim, diye dü şündü ve elinde olmadan hafifce gülümsedi. 
"Yani, yapmayaca ğını biliyorum ama teklifin her zaman geçerli oldu ğunu bil." 
Roland ba şını salladı. "Te şekkürler derim, ama en kısa sürede ona dönmemi 
bekleyen bir kadın var." Bu söyledi ği yalanmı ş gibi gelmi şti, hem de i ğrenç bir 
yalan. Tüm olan biten göz önüne alındı ğında benli ğinin bir kısmı Susannah 
Dean'in hayatında Gilead'lı Roland'a duydu ğu ihtiyacın bir bah-bo'nun biberonuna 
koyulacak fare zehri kadar oldu ğunu söylüyordu. Bununla birlikte irene 
Tassenbaum aldı ğı cevabı itiraz etmeden kabullendi. Ve onun da benl i ğinin bir 
kısmı kocasına geri dönmek için sabırsızlanıyordu. Önceki gece onu aramı ş 
(güvenli olması için motelden bir buçuk kilometre ö tede olan bir telefon 
kulübesini tercih etmi şti) ve David Seymour Tassenbaum'un dikkatini sonund a 
tekrar çekebildi ğini görmü ştü. Roland ile kar şıla şması baz alındı ğında David'in 
ilgisini tekrar çekmi ş olmak kesinlikle geri planda kalıyordu, ama hiç yo ktan 
iyiydi. Roland Deschain yakında hayatından çıkıp gi decek, irene ise New Eng-
land'a dönüp olanları elinden geldi ğince açıklamaya çalı şacaktı. Benli ğinin bir 
bölümü bu kayıp için şimdiden yas tutuyordu, ama son kırk sekiz saatte öm rü 
boyunca yetecek kadar macera ya şadı ğı da bir gerçekti. Ayrıca dü şünülecek pek 
çok şey oldu ğunu fark etmi şti. Örne ğin, dünya sandı ğından daha inceydi. Ve 
gerçeklik çok daha geni şti. 
"Pekâlâ," dedi. "Gitmek istedi ğin yer Đkinci Cadde ile Kırk Altıncı Hak'ın 
köşesi, de ğil mi?" 
"Evet." Susannah 'nın onlara Mia ortak bedenlerinin  kontrolünü ele gecirdikten 
sonra ya şadıklarından fazla bahsetme şansı olmamı ştı, ama an§or bo ş arsada şimdi 
yüksek bir bina -Eddie, Jake ve Susannah'nın gökdel en diye bahsetti ği- oldu ğunu 
biliyordu. Tet Şirketi onun içinde 0] malıydı mutlaka. "Bir taskiye  binmemiz 
gerekecek mi?" 
"Tüylü dostunla on yedi kısa ve birkaç uzun blok bo yunca yürüyebilir misin? 
Karar senin ama ben biraz egzersize hayır demem." 
Roland tasa ve uzun blokların ne kadar uzun oldu ğunu bilmiyordu ama kalçasındaki 
ağrı tamamen geçti ği için ö ğrenmeye epey hevesliydi Kırk kaburgalarında ve 
yanlan ba şının sa ğ tarafında olanlar gibi o acı ar-tık Stephen King'e  aitti. 
Roland, ona imrenmiyordu ama en azından ger. çek sa hiplerini bulmu şlardı. 
"Haydi gidelim," dedi. 
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On be ş dakika sonra yaz gö ğüne do ğru yükselen büyük, koyu renk yapının 
kar şısında duruyor, çenesinin gö ğsüne do ğru dü şmesine engel olmaya çalı şıyordu. 
Kara Kule de ğildi, en azından onun Kara Kule'si de ğildi (ama kar şısındaki binada 
çalı şan pek çok ki şinin -bazıları Roland'm maceralarının okuyucusu ola n- 2 
Hammarskjöld Plaza'ya bu adı verdi ğini duysa hiç şaşırmazdı) ama bo ş arsadaki 
gülün Kule'nin içinde yükseldi ği tarlayı temsil etti ği gibi Kule'nin bu Anahtar 
Dünya'daki temsilcisi oldu ğundan emindi. Sayısız rüyada gördü ğü tarla. 
Şarkı söyleyen sesleri trafi ğin gürültüsüne ra ğmen bulundu ğu yerden 
duyabiliyordu. Dikkatini çekmek için kadının adını üç kez seslenmesi yetmemi ş, 
kolunu çeki ştirmesi gerekmi şti. Ona -gönülsüzce- dönünce yolun kar şısındaki 
kuleye de ğil (Manhattan'a bir saatlik mesafede büyüdü ğü için gökdelenleri 



kanıksamı ştı), caddenin kendi taraflarında bulunan cep parkın a bakmakta oldu ğunu 
gördü. Yüzünde co şkulu bir ifade vardı. "Ne güzel bir yer, de ğil mi? Daha önce 
bu kö şeye belki yüz kez gelmi şinin ama bugüne kadar fark etmemi ştim. Fıskiyeyi 
görüyor musun? Ve kaplumba ğa heykelini?" 
Görüyordu. Ve Susannah onlara hikâyesinin bu bölümü nü anlaWa' mı ş olmasına 
ra ğmen Roland onun -hiçli ğin kızı Mia ile- oraya geldıg1 ve kaplumba ğanın ıslak 
kabu ğuna en yakın bankta oturdu ğunu biliyordu. Onu neredeyse görebiliyordu. 
" Đçeri girmek isterim," dedi kadın çekingence. "Gireb ilir miyiz? Za- 
juanvarmı?" 
"Evet," dedi Roland ve kadının ardından demir giri ş kapısından geçti. 
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Cep parkı huzur dolu ama tamamen sessiz de ğildi. 
" Şarkı söyleyen insanları duyuyor musun?" diye fısıld adı Bayan Tas-senbaum. "Bir 
yerlerden koro sesi geliyor sanki." 
"Son kuru şuna kadar bahse girebilirsin," dedi Roland ve içini  anında derin bir 
hüzün sardı. Bu sözü Eddie'den ö ğrenmi şti ve söylemek acı veriyordu. Kaplumba ğa 
heykelinin yanma gitti ve incelemek üzere tek dizi üzerine çöktü. A ğzından küçük 
bir parça kopmu ş, bir di şi eksikmi ş gibi görünmesine yol açmı ştı. Sırtında ise 
soru i şareti şeklinde bir çizik ve solmaya yüz tutmu ş pembe harfler vardı. 
"Ne yazıyor?" diye sordu irene. "Kaplumba ğayla ilgili bir şey ama 
çıkaramıyorum." 
"'Dev gövdeli KAPLUMBA ĞA'ya bakın.'" Ne oldu ğunu daha okumadan biliyordu. 
"Ne anlama geliyor?" 
Roland aya ğa kalktı. "Bu uzun ve derin bir konu. Ben içerdeyke n burda beklemek 
ister misin?" Siyah camları güne şte parlayan binayı basıyla i şaret etti. 
"Evet," dedi irene. "Olur. Güne ş alan bu bankta oturup seni bekleyece ğim. Burası 
insanı... tazeliyor. Bu kula ğa çılgınca geliyor mu?" 
"Hayır," dedi Roland. "Güvenilmez göründü ğünü dü şündüğün biri aninle konu şmaya 
kalkarsa -bunun pek olası oldu ğunu sanmıyorum, burası güvenli bir yer ama ne 
olur ne olmaz- yapabildi ğince konsantre olup ^ti Ça ğırmanı istiyorum, irene." 
Kadının gözleri irile şti. "Duyu ötesi algıdan mı bahsediyorsun?" 
Roland, kadının söyledi ği kelimeleri bilmiyordu ama ne sordu ğUriü anlamı ştı. 
Başını salladı. 
"Duyar mısın? Beni o şekilde duyabilir misin?" 
Buna kesin bir cevap veremezdi. Binada can-toi'ma t aktı ğı dü şünce kepleri gibi 
engelleyici bir mekanizma olabilirdi. 
"Bu mümkün olabilir. Dedi ğim gibi, sorun ya şayaca ğını sanmıyorum Burası güvenli 
bir yer." 
irene kabu ğu, fıskiyenin suları yüzünden parlayan kaplumba ğaya baktı. "Öyle, 
değil mi?" Gülümser gibi oldu, sonra durdu. "Geri döne ceksin, de ğil mi? Beni hiç 
olmazsa bir..." Tek omzunu silkti. Bu hareket çok g enç görünmesine yol açmı ştı. 
"Bir veda etmeden bırakıp gitmeyeceksin, de ğil mi?" 
"Asla. Ve kuledeki i şim uzun sürmez." Aslında bir i ş sayılmazdı. Tabi... Tet 
Şirketi'nin o anki yöneticisinin onunla bir i şi olmadı ğı sürece. "Gitmemiz 
gereken bir yer daha var. Oy ile sana orda veda ede ceğiz." 
"Tamam," dedi irene ve aya ğının dibinde Hantal Billy ile banka oturdu. Bankın 
ucu ıslaktı ve Irene'in üzerinde yeni bir pantolon vardı (Ro-land'a gömlek ve 
kot pantolon aldı ğı yerden almı ştı) ama rahatsız olmuyordu. Böyle ılık, güne şli 
bir günde hemen kururdu. Kaplumba ğa heykelinin yanında olmak istiyordu. Şarkı 
söyleyen tatlı sesleri dinlerken zamanın ötesindeki  küçük, siyah gözlerini 
incelemek istiyordu. Bunun çok dinlendirici olaca ğını dü şündü. New York gibi bir 
yer ile birlikte dü şünemeyece ği kelimelerden biriydi aslında bu ama sükûneti ve 
verdi ği huzurla burası hiç New York'a benzemeyen bir yerd i. David'i oraya 
getirebilece ğini, o bankta oturup anlattı ğı takdirde David'in üç günlük 
yoklu ğunun hikâyesini aklını kaçırdı ğını dü şünmeden dinleyebilece ğini dü şündü. 
Ya da fazla kaçırmadı ğm1' Roland rahat adımlarla uzakla ştı; hiç yorulmadan 
günlerce, hatta haftalarca yürüyebilirmi ş gibi görünüyordu. Ondan kaçıyor olmak 
«'*' mezdim, diye dü şündü irene ve bu fikir üzerine hafifçe titredi. Rol and 
giri§ kapısına vardı ve kaldırıma çıkmadan önce dön üp ona baktı, ^çak sesle bir 
şarkı söyledi. 



"Dev gövdeli KAPLUMBA ĞA'ya bakın! Kabu ğunda dünyayı ta şır, Aklı yava ş ama niyeti 
iyidir; Hepimizi zihninde barındırır. Sırtında tüm yeminler edilir, Yardım 
edemez ama gerçe ği görür. Topra ğı da sever denizi de, Hatta benim gibi bir 
çocu ğu bile." 
Sonra kendinden emin, zarif adımlarla arkasına bakm adan uzakla ştı, irene 
kar şıdan kar şıya geçmek için di ğerleriyle birlikte kaldırımda beklemesini 
izledi. Omzuna astı ğı deri çanta kalçasına hafifçe çarpıyordu. Sonra 2 
Hammarskjöld Plaza'nın önündeki basamakları tırmanı p içeri girmesini seyretti. 
Ardından arkasına yaslanıp gözlerini kapattı ve şarkı söyleyen sesleri dinlemeye 
koyuldu. Bir an geldi, söyledikleri şarkının sözlerinden ikisinin kendi ismi 
oldu ğunu fark etti. 
Roland'a binaya çok fazla insan giriyormu ş gibi geldi ama bu, yolculu ğunun son 
yıllarını ço ğunlukla ıssız yerlerde geçirmi ş bir adamın algılayı şıydı. On bire 
çeyrek kala yerine mesainin ba şladı ğı dokuza çeyrek kala gelmi ş olsaydı binaya 
giren insan seli nutkunun tutulmasına sebep olabili rdi. O sırada orada 
çalı şanların büyük bölümü masasının ba şında, kâ ğıtlar ve baytlar dolusu bilgi 
üretmekle me şguldü. 
Lobi camlan tertemizdi ve iki, hatta belki üç kat b oyunca yükseliyordu. °unun 
sonucu olarak lobi son derece aydınlıktı ve içeri g irdi ği an Pleasant-He de 
Eddie'nin yanında diz çökmesinden beri yüre ğine yerle şmiş olan et'er yok oldu. 
Şarkı söyleyen sesler burada daha yüksekti, koskocam an bir koro halinde 
söylüyorlardı. Ve onları tek duyanın kendisi olmadı öln gördü. Caddede insanlar 
başlarını önlerine e ğmiş, yüzlerinde dalgın, dik katsiz ifadelerle, sanki o nlara 
ihsan edilen günün narin ve her an yok olabilecek g üzelli ğini görmekten 
özellikle kaçınıyormu şçasına hızlı adımlarla vij. rüyordu. Ama içeride 
Silah şor'un çölde su bulmu ş gibi kana kana içine çe^. ti ği şeyin hiç olmazsa bir 
kısmını hissetmeden edemiyorlardı. 
Bir rüyadaymı ş gibi gül pembesi mermer zemin üzerinde ilerledi Çi zmelerinin 
topuklarının çıkardı ğı sesi, kesedeki Orizalar'ın hafif tıngır-tısını 
duyabiliyordu. Burada çalı şan insanlar burada ya şıyor olmayı diliyor diye 
düşündü. Kendileri bunun farkında olmayabilir, ama tem ennileri bu. Burada 
çalı şan insanlar fazla mesai yapmak için bahaneler üreti yor. Ve hepsi de uzun ve 
üretken bir ya şam sürecek. 
Seslerin yankılandı ğı yüksek odada pahalı mermer zemin küçük bir toprak  
parçasında son buldu. Etrafı koyu şarap renginde kadife kordonlarla çevrilmi şti, 
ama Roland kordonların orada bulunmasına gerek olma dı ğını biliyordu. Hiç kimse, 
dikkat çekmek isteyen intihara meyilli bir can-toi bile o toprak parçasına 
girmezdi. Orası kutsaldı. Üç eüce palmiye a ğacı ve Gilead'dan ayrılmasından beri 
görmedi ği bitkiler vardı: isminin Spathiphyllum oldu ğunu sanıyordu, ama bu 
dünyada farklı bir adı olabilirdi. Ba şka bitkiler de vardı ama sadece biri 
önemliydi. 
Kare şeklindeki toprak parçasının tam ortasında gül vardı . 
Roland gülün oraya sonradan getirilmedi ğini bir bakı şta anladı. Hayır. 1977 
yılında, binanın bulundu ğu yerde sadece kırık tu ğlalar ve çer çöple dolu bo ş bir 
arsa varken neredeyse şimdi de oradaydı. Arsayı çevreleyen tahta perde üze rinde 
Kaplumba ğa Koyu Lüks Apartmanlan'nm pek yakında Mills Đnşaat ve Sombra 
Emlakçilik tarafından in şa edilece ğini duyuran bir ilan vardı. Ama onun yerine 
yüz katlı bu bina in şa edilmi şti. Gülün etrafına. Binada yapılan i ş her neyse, 
bunun yanında ikinci plan-da kalıyordu. 
2 Hammaskjöld Plaza bir tapmaktı. 
Roland bir el omzuna dokununca öyle ani döndü ki al arma geçmi ş bir-. bakı şı 
üzerine çekti. Kendisi de aynı durumdaydı. Yıllardı r -belki ererdik günlerinden 
beri- hiç kimse omzuna dokunabilecek mesafeye ona d uyurmadan gelememi şti. Ve o 
mermer zeminde ayak seslerini mutlaka... 
Yanına gelen genç (ve son derece güzel) kadının, an i tepkisi kar şısında 
şaşırdı ğı belliydi. Ama omuzlarını kavramak için uzattı ğı elleri bo ş kaldı, 
sonra birbirine çarptı ve çıkan hafif alkı ş sesi en az Lud'un Be şi ği'ndeki kadar 
yüksek olan tavandan yankılanarak geri döndü. Kadın ın ye şil gözleri iri ve 
temkinliydi. Roland bu gözlerde kötü niyet olmadı ğına yemin edebilirdi ama önce 
o şekilde gafil avlanmak, ardından öyle ıskalaması... 



Kadının ayaklarına bakınca hiç olmazsa bir sorunun cevabını aldı. Daha önce hiç 
görmedi ği türde bir ayakkabı giyiyordu; sünger tabanlı kuma ş bir tür ayakkabı. 
Sert bir yüzeyde mokasenler kadar sessiz yürünebile cek türden. Kadına gelince... 
Ona bakarken tuhaf bir şekilde iki ayrı konudan emin oldu: birincisi, 'kadı nın 
geldi ği kayı ğı görmü ş' olmasıydı, Calla Bryn Sturgis'te bazen kullanılan , ailevi 
benzerli ğe i şaret eden bir deyi şti; ikincisiyse bu dünyada, bu özel Anahtar 
Dünya'da bir silah şor toplulu ğunun oldu ğu ve az önce onlardan biriyle 
kar şıla ştı ğıydı. 
Böyle bir kar şıla şma için gülün civarından daha iyi bir yer olabilir miydi? 
"Yüzünde babanı görüyorum ama isimlendiremiyorum," dedi Roland alçak sesle. 
"Bana kim oldu ğunu söyle, seni ho şnut ederse." 
Kadın gülümsedi ve aradı ğı isim Roland'ın dilinin ucuna kadar geldi. 
Sonra böyle anlarda sıkça oldu ğu gibi yine kaybolup gitti: hafıza utangaç 
olabiliyordu. "Onunla hiç tanı şmadınız... ama tanıdı ğınızı dü şünmenizin sebebini 
anlayabiliyorum. Dilerseniz size daha sonra anlatır ım ama şimdi kizi yukarı 
çıkarmam gerekiyor, Bay Deschain. Sizinle görü şmek..." Kendi şini komik duruma 
düşürece ğini dü şündüğü bir kelimeyi söylemek üze. reymi ş gibi duraksadıktan 
sonra gülümsedi. Ye şil gözleri benimle daha geçiyorlarsa bırak gülsünle r diye 
düşünürcesine kısılmı ştı, "...isti şare etmek istöyen biri var." 
"Pekâlâ," dedi Roland. 
Kadın oldu ğu yerde bir süre daha kalmasını sa ğlamak için omzuna hafifçe dokundu. 
"I şın Bahçesi'ndeki yazıyı okumanızı sa ğlamam istendi" dedi. "Okuyacak mısınız?" 
Roland'ın yanıtı biraz sert, biraz da özür diler to nda oldu. "Yapabi-lirsem 
okurum," dedi. "Ama kelimeler bu taraftayken a ğzımdan kolayca çıkmasına ra ğmen 
yazılarınızı okumakta daima zorluk çekmi şimdir." 
"Bunu okuyabilece ğinizi sanıyorum," dedi kadın. "Bir deneyin." Ve tek rar omzuna 
dokunarak nazikçe lobideki toprak parçasına do ğru dönmesini sa ğladı... bu 
toprak, binaya el arabalarıyla, i şçiler tarafından getirilmemi şti; zaten 
oradaydı ve belki i şlenmi ş ama kesinlikle yer de ği ştirmemi şti. 
Önce pirinç levha üzerindeki yazıları, ma ğazaların vitrinlerinde veya 
magazinlerin kapaklarında gördü ğü yazılar gibi okumakta zorlandı. Tam bunu 
söylemeye, tanıdık gelen kadından yazıyı ona yüksek  sesle okumasını rica etmeye 
niyetlenmi şti ki harfler de ği şti ve Gilead'ın Kadim Harfleri haline geldi. 
Pirinç levhanın üzerindeki yazıları artık kolayca o kuyabiliyordu. Okumayı 
bitirince harfler yine de ği şti. 
"Hoş bir numara," dedi. "Dü şüncelerime mi uyum sa ğladı?" Kadın gülümsedi -
dudakları şekere benzer pembe bir şeyle kaplıydı-ve ba şını salladı. "Evet. 
Yahudi olsaydınız Đbranice olacaklardı. Rus olsaydınız Kiril Alfabesi' ne 
dönüşeceklerdi." "Öyle mi?" "Öyle." 
Lobi yine normal ritmine kavu şmuştu... ama Roland buranın ritminin daima di ğer 
i şyerlerininkinden farklı olaca ğını biliyordu. Gök Gürü'' tüsü'nde ya şayanların 
tümü hayatları boyunca sivilceler, egzama, ba ş ao've kulak iltihabı gibi 
illetlerle u ğra şır, sonunda (muhtemelen erken sta) bütün organların ı harap eden 
ağır ve acılı bir hastalı ğa yakalana-. ölürdü. Burası ise tam tersiydi: sa ğlık 
ve ahenk, iyi niyet ve cömertlik ardı. Bu ahali gül ün şarkısını tam olarak 
duymuyordu, ama duymalarına erek yoktu. Çok şanslılardı ve bunu kalplerinin 
derinliklerinde bir yerde Kjüyorlardı... ve en büyü k şansları da buydu. Đçeri 
girip azanzör dedikleri vükselen kutulara canlı adı mlarla yürümelerini, 
ellerindekileri, çıkınlarını sallayarak zinde bir şekilde ilerlemelerini izledi. 
Ve hiçbiri düz bir hat çizerek ilerlemiyordu. Birka çı kadının I şın Bahçesi 
dedi ği yere geliyor gelmeyenler de çok güçlü bir mıknatı sın çekimine 
kapılmı şçasma o yöne do ğru dört be ş adım atıyordu. Peki ya biri güle zarar 
vermeye kalkarsa? Roland azanzörlerin yanındaki küç ük masanın gerisinde bir 
güvenlik görevlisi oldu ğunu gördü ama adam ya şlı ve şi şmandı, varlı ğının fazla 
bir önemi yoktu. Biri tehditkâr bir harekette bulun ursa lobideki herkes 
kafasının içinde sadece köpeklerin duyabildi ği düdük sesi gibi keskin ve 
emredici bir alarm çı ğlı ğı duyardı. Ve güle zarar vermek isteyenin üzerine 
çullanırlardı. Bunu çok çabuk ve kendi emniyetlerin i dü şünmeksizin yaparlardı. 
Gül bo ş arsada çöpler ve yabani otlar arasında kendini kor umayı (ya da en 
azından koruyabilecek ki şileri kendine çekmeyi) ba şarmı ş ve bu gerçek 
deği şmemişti. 



"Bay Deschain? Yukarı çıkmaya hazır mısınız?" "Evet ," dedi Roland. "Yolu göster, 
sana uyarsa." 
Kadının yüzünde neyin tanıdık oldu ğunu tam azanzöre vardıkları sırada çözdü. 
Belki profilini görmenin etkisiydi, belki de elmacı k kemi ğinin §ekli. Eddie'nin 
Jack Andolini ve George Biondi'nin Manhattan Zihin Lokantası'ndan ayrılmasından 
sonra Calvin Tower ile yaptıkları konu ş-madan bahsedi şini hatırladı. Tower en 
eski dostunun ailesinden bahsediyordu. New York'tak i, hatta tüm Birle şik 
Devletler'deki en e şsiz YASAL an-e sahip olmakla övünürler. Sadece "DEE PNEAU." 
"Sai Aaron Deepneau'nun kızı mısın?" diye sordu ona . "De ğilsin el. bette, fazla 
gençsin. Torunu belki?" 
Kadının gülümsemesi soldu. "Aaron'ın hiç çocu ğu olmadı Bay Dese-hain. Ben onun 
ağabeyinin torunuyum ama annemi, babamı ve büyükbabam ı küçük ya şta kaybettim. 
Beni Airy büyüttü." 
"Ona böyle mi diyordun? Airy?" Roland'ın çok ho şuna gitmi şti. 
"Çocukken öyle diyordum, sonra da öyle kaldı." Tekr ar gülümseye-rek elini 
uzattı. "Nancy Deepneau. Ve sizinle tanı ştı ğıma çok memnunum. Biraz ürktü ğümü 
itiraf etmeliyim ama memnunum." 
Roland uzatılan eli sıktı ama hareketi formalite ic abıydı, bir dokunu ştan biraz 
fazlasıydı. Sonra daha büyük bir ciddiyet ve daha y oğun duygularla (çünkü 
birlikte büyüdü ğü, anladı ğı usul buydu) yumru ğunu alnına götürüp bir baca ğını 
öne uzattı. "Uzun günler ve ho ş geceler, Nancy Deepneau." 
Kadının gülümsemesi geni şleyerek ne şe dolu bir sırıtı şa dönü ştü. " Đki katı sizin 
için olsun, Gilead'lı Roland! Đki katı sizin için olsun." 
Azanzör geldi, bindiler ve doksan dokuzuncu kata çı ktılar. 
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Kapılar çok geni ş bir fuayeye açıldı. Yerde gülün rengiyle kusursuz bir uyum 
gösteren koyu pembe bir halı vardı. Azanzörün kar şısında, üzerinde TET ŞĐRKETĐ 
yazan cam bir kapı bulunuyordu. Roland kapının ötes inde bir kadının kendi 
kendine konu şarak bir masanın ba şında oturdu ğu daha küçük bir lobi oldu ğunu 
gördü. Dı ş lobinin sa ğında takım elbiseler giymi ş iki i şadamı vardı. Elleri 
ceplerinde, rahat bir havada kendi aralarında sohbe t ediyormu ş gibi 
görünüyorlardı, ama Roland gerçe ğin tamamen farklı oldu ğunu gördü. Ayrıca 
silahlıydılar. Takımlarının ceketleri usta ellerce dikilmi şti ama bakmayı bilen 
biri, bir tabanca varsa mutlaka görürdü. Bu w adam fuayede bir, belki iki saat 
boyunca duracak (çok iyi adamların bile fazla uzun süre tetikte kalması zordu), 
azanzör kapılarının her açılı Ş'nC Đa hangi bir sorun çıkması halinde harekete 
geçmeye hazır halde sohbet H'vor görüneceklerdi. Ro land bunu be ğendi. 
Ama muhafızlara bakarak fazla vakit kaybetmedi. Ne olduklarını andıktan sonra 
bakı şları azanzörün kapılarının açılmasından beri gitmey e 
attıkları tarafa döndü. Sol tarafındaki duvarda büy ük bir siyah beyaz esim 
vardı. Bir buçuk metreye bir metre bir foto ğraftı (ama aklından ge-cen kelime 
fottegraftı) ve duvara çerçevelenmeden asılmı ştı. Duvarla öylesine bütünle şmişti 
ki do ğal olmayan, donuk bir gerçekli ğe açılan bir delik gibiydi. Kot pantolon ve 
yakası açık gömlekler giymi ş üç adam bir çitin üzerinde oturmu ş, çizmelerinin 
topuklarını çitin en alt sırasına takmı ştı. Roland kovboyların veya 
sı ğırtmaçların vah şi atların terbiye edilmesini, kementle yakalanmasın ı, i ğdi ş 
edilmesini veya damgalanmasını izlerken o şekilde oturdu ğunu daha önce kaç kez 
görmüştü? Kendisi de eski tet'inin -Cuthbert, Alain, Jami e Decurry- bir veya 
birkaç üyesiyle kaç kez John Cullum, Aaron Deepneau  ve aralarındaki altın 
çerçeveli gözlüklü, beyaz bıyıklı zenci adamın yapt ı ğı gibi yan yana oturmu ştu? 
Hatırlamak onu hüzünlendirdi, midesini sıkı ştırıp kalp atı şlarını hızlandırdı. 
Resimdeki üç ki şi bir şeye gülerken yakalanmı ştı ve elde edilen sonuç zamana 
kafa tutan bir kusursuzluktu; erkeklerin ne oldukla rından ve nerede 
olduklarından memnuniyet duydu ğu nadir anlardan biriydi. 
"Kurucu Babalar," dedi Nancy. Sesi hem takdir dolu,  hem üzgündü. "Bu foto ğraf 
1986'da idari tatil sırasında çekilmi ş. Taos, New Mexico'da. Sı ğırlar dünyasında 
üç şehirli adam, buna ne demeli. Hayatlarının en güzel anlarını ya şıyormu ş gibi 
görünmüyorlar mı?" 
"Doğru diyorsun," dedi Roland. 
"Üçünü de tanıyor musunuz?" 



Roland ba şını salladı. Ortadaki adamla, Moses Carver'la hiç t anı şmamış olmasına 
ra ğmen hepsini tanıyordu. Dan Holmes'un orta ğı, Odet-a nın vaftiz babasıydı. 
Resimde oldukça dinç, sa ğlıklı ve yetmi ş ya şların-üa görünüyordu ama 1986'da 
seksenine yakla şmış olmalıydı mutlaka. atta belki seksen be ş. Ama elbette burada 
çok güçlü bir etken oldu ğu unutulmamalıydı: binanın lobisindeki o ola ğanüstü 
şey. Gül de caddenin kar şısındaki cep parkındaki kaplumba ğa Maturin de bir 
gençlik pınarı de ğildi. Ama çok faydalı etkileri olabilece ği inkâr edilemezdi. 
Đyile ştirici etkileri? Evet, buna da inanıyordu. Aaron De epneau'nun 1977'den bu 
resmin çekildi ği 1986'ya kadar dokuz yıl ya şayabilmesinin tek sebebinin Prim'in 
eski insanların ilaçlarının ve tıbbi tedavilerinin yerini alması oldu ğuna 
inanıyor muydu? Hayır. Bu üç adam -Carver, Cullum v e Deepneau-o geç ya şlarında 
gül için sava şmak u ğruna neredeyse büyülü bir şekilde bir araya gelmi şti. 
Silah şor hikâyelerinin çok güzel ve heyecanlı bir kitap o laca ğından emindi. 
Roland'ın inandı ğı basitli ğin ta kendisiydi: gül minnetini göstermi şti. 
"Ne zaman öldüler?" diye sordu Nancy Deepneau'ya. 
"Önce John Cullum'ı kaybettik, 1989'da," dedi kadın . "Bir kur şuna hedef oldu. 
Hastanede on iki saat, herkesle vedala şmasına yetecek kadar dayandı. Yıllık 
yönetim kurulu toplantısı için New York'taydı. New York polisine göre kaldırımda 
soyguna u ğramı ş ve i ş çı ğırından çıkınca vurulmu ş. Biz ise bir Sombra veya Kuzey 
Pozitronik ajanı tarafından öldürüldü ğünü sanıyoruz. Muhtemelen can-toi'den 
biri. Daha önce ba şarısız giri şimlerde bulunmu şlardı." 
"Sombra ve Pozitronik temelde aynı," dedi Roland. " Kızıl Kral'ın bu dünyadaki 
temsilcileri." 
"Biliyoruz," dedi kadın ve resmin sol tarafındaki, çok benzedi ği adamı gösterdi. 
"Aaron Amca 1992'ye kadar ya şadı. Onunla tanı ştı ğınızda... 1977 miydi?" 
"Evet," dedi Roland. 
"1977'de kimse o kadar ya şayaca ğına ihtimal vermiyordu." 
"Onu da fayen-ahali mi öldürdü?" 
"Hayır, kanser yüzünü tekrar gösterdi, hepsi bu. Ya ta ğında öldü. Yanındaydım. 
Son sözleri, 'Roland'a elimizden geleni yaptı ğımızı söyle,' oldu. Ve i şte 
söyledim." 
"Te şekkürler derim, sal" Sesindeki sertli ği fark etti ve kadının onu rSledi ğini 
sanmamasını diledi. Çok ki şi onun için elinden geleni yapmı ş-de ğil mi? Uzun 
yıllar önce Susan Delgado ile ba şlayan pek çok ki şi. 
" Đyi misiniz?" diye sordu kadm alçak, ilgili bir sesl e. 
"Evet," dedi Roland. " Đyiyim. Ya Moses Carver? O ne zaman öldü?" 
Kadın ka şlarını kaldırdı ve güldü. 
"Ne?..." 
"Kendiniz görün." 
Cam kapıları i şaret ediyordu. Yüzü buru ş buru ş olmu ş, saçları ve ka şları kar 
gibi bembeyaz bir adam kendi kendine konu şur görünen kadının masasının önünden 
geçerek onlara do ğru ilerliyordu. Teninin rengi koyuydu ama koluna gi rip ona 
destek olan kadınınki çok daha koyuydu. Adamın boyu  uzundu -omurgasındaki e ğilme 
gözönüne alınmazsa bir doksana yakın olmalıydı- ama  kadın daha da uzundu, 
neredeyse iki metreydi. Yüzü güzel de ğildi, vah şi bir yakı şıklılı ğı oldu ğu 
söylenebilirdi. Bir sava şçının yüzüydü. Bir Silah şor'un yüzü. 
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Moses Carver'ın omurgası dik olsaydı Roland ile göz  göze olacaklardı. Onun 
yanında kısa kalan Carver ba şını bir ku ş gibi hafifçe yana e ğerek ona do ğru 
kaldırmak durumunda kalmı ştı. Boynunu e ğemiyormu ş gibi görünüyordu, kireçlenme 
yüzünden sabitlenmi ş olmalıydı. Gözleri kahverengiydi, ama akları o kad ar 
kararmı ştı ki, irislerinin nerede son-landı ğını seçmek güçtü. Altın çerçeveli 
gözlüklerin gerisinden bakan gözleri ne şe doluydu. Küçük beyaz bıyı ğı hâlâ 
duruyordu. 
"Gilead'lı Roland!" dedi. "Sizinle tanı şmaya nasıl da can atıyordum, etendim! 
John ve Aaron öldükten sonra bunca zaman hayatta ka lmamın tek sebebi sanırım bu. 
Beni bir dakikalı ğına bırak, Marian, bırak! Yapmam gereken bir şey var." 
Marian Carver adamı bırakıp Roland'a baktı. Roland,  kadının sesin, kafasının 
içinde duymadı, buna gerek de yoktu; kadının anlatm ak istedi ği gözlerinden açık 
seçik okunuyordu: Dü şerse onu yakalayın, sai. 



Ama Susânnah'nın Mose Baba dedi ği adam dü şmedi. Gev şek bir yumruk yaptı ğı elini 
alnına götürdü ve tüm a ğırlı ğını titreyen sa ğ baca ğı. na vererek sa ğ dizini 
kırdı. "Selam olsun Steven'ın o ğlu, Arthur Eld'in hakiki vârisi, Gilead'dan 
çıkan son Silah şor Roland Deschain. Araıruzda Gül ka-tet'i adını ve rdi ğimiz 
birli ğin hayatta kalan son üyesi olarak seni selamlıyorum ." 
Roland da yumru ğunu alnına götürdü ve dizini kırmakla yetinmeyip te k dizi 
üzerine çöktü. "Selam olsun Susânnah'nın vaftiz bab ası, Gül ka-tet'inm dinh'i 
Mose Baba. Seni tüm kalbimle selamlıyorum." 
"Te şekkürler derim," dedi ya şlı adam ve ardından küçük bir çocuk gibi güldü. 
"Gül'ün Evi'nde kar şıla şmamız hayırlı oldu! Bir zamanlar Gül'ün Mezarı hali ne 
getirilmek istenen yerde! Ha! Bize öyle yapmadı ğımızı söyle! Yapabilir misin?" 
"Hayır, çünkü yalan olur." 
"Söyle!" diye haykırdı adam ve ardından yine o cehe nnemin-dibine-ka-dar-yolun-
var kahkahasını patlattı. " Şaşkınlı ğımdan nezaket kurallarını unuttum, Silah şor. 
Bu yanımdaki güzel kadının torunum oldu ğunu dü şünebilirsin çünkü o do ğduğunda, 
yani bin dokuz yüz altmı ş dokuzda yetmi ş ya şındaydım ama gerçek şu ki bazen 
hayattaki en büyük zevkler geç ya şta tadılıyor, kanımca buna çocuk sahibi olmak 
da dahil. Uzun lafın kısası, bu benim kızım, Marian  Odetta Carver, doksan sekiz 
yaşında emekli oldu ğum '97'den beri Tet Şirketi'nin ba şkanıdır kendisi. Yakla şık 
on milyar dolar de ğerindeki bu şirketin bir kara derili tarafından yönetilmesi 
bazılarının küçük dilini yutmasına sebep olur mu se nce, Roland?" Giderek artan 
heyecanı ve ne şesi aksanının iyice koyula şmasına yol açmı ştı. 
"Yeter, baba," dedi yanındaki uzun boylu kadın. Ses i nazik ama tavizsizdi. 
"Yoksa kalbin bu heyecana isyan edecek. Ayrıca bu a damın vakti kısıtlı." 
"Beni bir koyun gibi güdüyor!" diye ba ğırdı ya şlı adam öfkeyle. Aynı da ba şını 
hafifçe çevirdi ve kızının görmeyece ğini bildi ği bir anda Roland'a muzipçe göz 
kırptı. 
Sanki kızın numaralarını bilmiyor, ya şlı adam, diye dü şündü Roland hüznüne 
ra ğmen hafifçe e ğlenerek. Sanki çok uzun yıllardır -delah- bilmiyor.  Sen öyle 
sanmaya devam et. 
"Seninle birazdan konu şaca ğız, Roland," dedi Marian Carver. "Ama Önce görmem 
gereken bir şey var." 
"Hiç de bile!" diye ba ğırdı ya şlı adam sesi hiddetle çatlayarak. "Hiç gerek yok 
ve sen de biliyorsun! Yoksa bir aptal mı büyüttüm?"  
"Muhtemelen haklı," dedi Marian. "Ama tedbirli olma k, sonradan..." 
"...üzülmekten iyidir," dedi Silah şor. "Evet, bu güzel bir ilke. Görmek 
istedi ğiniz nedir? Size söyledi ğim ki şi oldu ğumu ispatlayarak bana inanmanızı 
sağlayacak olan nedir?" 
"Tabancan," dedi kadın. 
Roland Eski Ev Günleri ti şörtünü deri çantasından çıkardı ve kılıfı içinden 
çekip aldı. Sonra sandal a ğacından kabzasını tutup tabancayı kılıfından çekti.  
Marian Carver'in keskin, hu şu dolu bir nefes aldı ğını duydu ama duymamı ş gibi 
yaptı. Takım elbiseli iki muhafızın irile şmiş gözlerle yakla ştı ğını fark 
etmi şti. 
"Bakın!" diye ba ğırdı Moses Carver. "Evet, her biriniz onu görün! Ta nrı deyin! 
Torunlarınıza Arthur'un kılıcı Excalibur'u gördü ğünüzü söyleyebilirsiniz çünkü 
bu aynı şey!" 
Roland, babasının tabancasını Marian'a uzattı. Kim oldu ğunu do ğrulamak için 
tabancayı alması gerekti ğini, onu Tet Şirketi'nin yumu şak karnına (yanlı ş 
ki şilerin korkunç zararlar verebilece ği) götürmeden önce kimli ğinden emin olması 
gerekti ğini biliyordu ama kadın bir an için görevini yerine  getiremedi. Sonra 
kendini toplayarak çelik gibi sertle şti ve tabancayı aldı. A ğırlı ğı kar şısında 
gözleri şaşkınlıkla irile şti. Parmaklarını tetikten uzak tutarak namluyu göz 
hizasına kaldırdı ve namlunun yakınındaki i şlemeyi inceledi: 
"Bana bunun ne anlama geldi ğini söyler misiniz, Bay Deschain?" dj. ye sordu ona . 
"Evet ama bana Roland demen şartıyla." " Đstedi ğiniz buysa denerim." 
"Bu Arthur'un ni şanı," dedi Roland parma ğını şeklin üzerinde gezdi, rerek. 
"Kabrinin kapısındaki yegâne ni şan. Onun dinh ni şanı ve BEYA£ anlamına gelir." 
Yaşlı adam sessiz ama emredici bir tavırla titreyen el lerini uzattı. "Dolu mu?" 
diye sordu kadın. Sonra cevabını beklemeden: "Elbet te dolu." 
"Tabancayı ona ver," dedi Roland. 



Marian şüpheli görünüyordu. Đki muhafız ondan da şüpheli gibiydi ama Mose Baba 
titreyen ellerini hâlâ dulbırakana do ğru uzatmı ş, bekliyordu. Roland ba şını 
salladı. Kadın tabancayı gönülsüzce babasına uzattı . Ya şlı adam silahı aldı, iki 
eliyle tuttu ve Silah şor'un yüre ğini hem ısıtan, hem de buz kesmesine yol açan 
bir şey yaptı: ya şlı, buru şuk dudaklarıyla namluyu öptü. 
"Ne tadı aldın?" diye sordu Roland merakla. 
"Yılların tadını, Silah şor," dedi Moses Carver. "Yılların tadını aldım." Ve  
tabancayı kabzası kar şıya gelecek şekilde tekrar kızma uzattı. 
Kadın, öldürücü a ğırlı ğından kurtuldu ğuna memnun olmu ş gibi silahı Roland'a 
verdi ve o da tekrar kılıfına koydu. 
" Đçeri gelin," dedi kadın. "Vaktimiz az olmasına ra ğmen burda geçirdi ğiniz 
sürenin kederinizin elverdi ğince iyi olması için elimizden geleni yapaca ğız." 
"Buna amin derim!" dedi ya şlı adam ve Roland'ın omzunu tuttu. "Sizin Susannah 
dedi ğiniz Odetta'm hâlâ hayatta. Bunu bilmenin seni memn un edebilece ğini 
düşündüm." 
Roland gerçekten memnun olmu ştu ve ba şını sallayarak te şekkür etti. "Haydi, 
Roland," dedi Marian Carver. "Gel ve kendini evinde  hisset çünkü burası sana da 
ait ve bir daha ziyaretimize gelme ihtimalinin çoK düşük oldu ğunu biliyoruz." 
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Marian Carver'ın ofisi doksan dokuzuncu katın kuzey batı kö şesin-, JJ Duvarlar 
yekpare camdı ve manzara Silah şor'un nefesini kesti. Kösede durup dı şarı bakmak 
herhangi bir aklın hayal edebilece ğinin öte-inde bir ihti şama sahip bir ufuk 
çizgisinin üzerinde havada asılı durmak gibiydi- Am a kar şısındaki manzara 
tanıdıktı, asma köprüyü ve bu tarafındaki yüksek bi nalardan bazılarını daha önce 
görmüştü. Köprüyü tanıması gerekirdi zira bir ba şka dünyada o köprü üzerinde 
neredeyse ölüyorlardı. Bıçakçı, Jake'i kaçırıp Tik- Tak Adam'a götürmü ştü. Burası 
Lud Şehri'nin en parlak günlerindeki haliydi. 
"Buraya New York mu diyorsunuz?" diye sordu. "Öyle,  de ğil mi?" "Evet," dedi 
Nancy Deepneau. "Peki şu köprüye?" 
"George Washington," dedi Marian Carver. "Buralılar  kısaca GWK der." 
Demek bu köprü onları Lud'a götüren köprü olmakla k almıyordu. Aynı zamanda Peder 
Callahan'ın yolculuklarına ba şlamadan önce New York'tan ayrılırken üzerinde 
yürüdü ğü köprüydü. Roland, pederin hikâyesinin o kısmını ç ok iyi hatırlıyordu. 
" Đçecek bir şey alır mıydınız?" diye sordu Nancy Deepneau. 
Reddedecekti ki ba şının döndü ğünü hissederek fikrini de ği ştirdi. Evet, bir 
içecek alırdı ama sadece duyularını keskinle ştirecekse. "Varsa çay içerim," 
dedi. "Sıcak, demli çay. Şeker veya balla. Mümkün mü?" 
"Mümkün," dedi Marian ve masasının üzerinde bir dü ğmeye bastı. Roland'ın 
göremedi ği bir kadınla konu ştu ve Silah şor bir anda dı ş ofiste-h kadının -kendi 
kendine konu şuyormu ş gibi görünen- varlı ğının sebebini anladı. 
Sıcak içecekler ve sandviçler sipari ş edildikten sonra Marian öne e ğ'ldi ve 
Roland'ın gözlerine baktı. "New York'ta kar şıla şmamız hayırlı oldu, Roland, öyle 
oldu ğunu umuyorum ama burdaki zamanımız... hayan de ğil. Ve sebebini bildi ğini 
sanıyorum." 
Silah şor bir süre dü şündükten sonra ba şını salladı. Biraz ihtiyatla ama ihtiyat, 
yıllar içinde yapısının bir parçası olmu ştu. Tedbirin karakter-lerinin do ğal bir 
parçası oldu ğu insanlar vardı -mesela Alain Johns ve Ja. mie DeC urry- ama Roland 
onlardan biri olmamı ş, daima önce ate ş etmi ş sonra soru sormu ştu. 
"Nancy I şın Bahçesi'ndeki pirinç plakada yazanları okudu ğunu söv-ledi," dedi 
Marian. "Sen..." 
"I şın'ın Bahçesi, Đlah deyin!" diye araya girdi Moses Carver. Kızının ofisine 
doğru yürürlerken koridordaki bir portmantodan bir bas ton almı ştı ve şimdi o 
bastonu söylediklerini vurgulamak istercesine halıy a vuruyordu. Marian buna 
sabırla katlandı, "//a/ı-bombası deyin!" 
"Babamın Rahip Harrigan'la son zamanlardaki dostlu ğunun hayatımın önemli 
alanlarından biri oldu ğunu söyleyemem," dedi Marian iç geçirerek. "Ama bo ş ver. 
Plakayı okudun mu, Roland?" 
Silah şor ba şını salladı. Nancy Deepneau farklı bir kelime kulla nmıştı ama 
kastedileni anlıyordu. "Harfler Kadim Harfler'e dön üştü. Kolayca okuyabildim." 
"Ne yazıyordu?" 



"EDWARD CANTOR DEAN VE JOHN 'JAKE' CHAMBERS ONURUNA TET ŞĐRKETĐ 
TARAFINDAN VERĐLMĐŞTĐR." Duraksadı. "Sonra 'Cam-a-cam-mal, Pria-toi, gan  delah,' 
diyordu yani BEYAZ K ĐRMĐZĐNĐN ÜZERĐNDE, GAN BÖYLE BUYURDU." 
"Bizim için de ĐYĐ KÖTÜDEN ÜSTÜNDÜR, BU TANRĐ'N ĐN ĐRADESĐDĐR," dedi Marian. 
"Tanrı'ya şükürler olsun!" dedi Moses Carver ve bastonunu yere  vurdu. "Prim 
yükselsin!" 
Kapı formalite icabı çalındı ve hemen ardından dı ş ofiste oturmakta olan kadın 
elinde gümü ş bir tepsiyle içeri girdi. Kadının dudaklarının önü nde havada duran 
küçük, siyah top ve kula ğının arkasında, saçlarının arasında kayb0]an ince s iyah 
düzenek Roland'ı büyülemi şti. Bir tür uzak... konu ş-cihazı oldu ğuna şüphe yoktu. 
Nancy Deepneau ve Marian Carver duanı tüten çay ve kahvelerin servis edilmesine 
yardım etti. Şeker, bal ve krema dolu kâseler masaya yerle ştirildi. Ayrıca bir 
tabak dolusu sandviç ardı. Roland'ın midesi gurulda dı. Topra ğın altındaki 
dostlarını -onlar için tljj yemek yoktu- ve caddeni n kar şısındaki küçük parkta 
sabırla onu bekleyen irene Tassenbaum'u dü şündü. Bu dü şüncelerden birinin bile 
i ştahını kapamaya yetmesi gerekirdi, ama midesinden b ir ba şka edepsiz gurultu 
yükseldi. Đnsanların bazı parçaları vicdansızdı, bu gerçe ği çocuklu ğundan beri 
bilirdi. Tabaktan bir sandviç aldı, çayına bir ka şık şeker boca etti ve ardından 
bolca da bal ekledi. Buradaki i şini mümkün oldu ğunca çabuk halledip Irene'in 
yanına dönecekti ama.o arada... 
"Sana yarasın, Silah şor," dedi Moses Carver ve fincanındaki kahveye üfle di. 
"Di şlerden geçer ve bo ğazdan, dikkat et ey mide, i şte geliyor çorban! Hee!" 
"Babamla Montauk Point'te bir evimiz var," dedi Mar ian kahvesine krema eklerken. 
"Ve bu hafta sonu ordaydık. Cumartesi günü saat be şi çeyrek geçe civarı burdaki 
güvenlik ekibimizin bir üyesinden bir telefon aldım . Onları i şe Hammarskjöld 
Plaza Birli ği i şe alıyor, ama Tet Şirketi onlara... şey, ilgi çekici bilgiler 
diyelim... bunları anında vermeleri için ekstra ücr et ödüyor. 19 Haziran 
yakla ştıkça lobideki plakayı daha da artan bir ilgiyle ta kip ediyorduk, Roland. 
O gün saat be şi biraz geçinceye kadar üzerinde ĐŞĐN 
AĐLESĐ VE GILEAD ANISINA TET ŞĐRKETĐ TARAFINDAN VERĐLMĐŞTĐR yazdl ğini 
bilmek seni şaşırtır mı?" 
Roland bunu dü şündü, çayından bir yudum aldı (sıcak, demli ve güze ldi) ve ba şını 
iki yana salladı. "Hayır." 
Kadın gözleri parlayarak öne e ğildi. "Neden öyle diyorsun?" "Çünkü o cumartesi 
günü saat on altı ve on be ş arasına dek hiçbir ^y kesin de ğildi. Kırıcılar 
durdurulmu ş olmasına ra ğmen Stephen King Varılmadı ğı sürece hiçbir şey kesin 
olamazdı." Di ğerlerine baktı. "Kırı-cılar'ı biliyor musunuz?" 
Marian ba şını salladı. "Ayrıntıları de ğil ama yok etmeye çalı ştıklar I şın'ın 
artık güvende oldu ğunu ve yenilenemeyecek kadar fazla hasar görmedi ğini 
biliyoruz." Bir anlık tereddütten sonra devam etti.  "Ve kaybı. nı biliyoruz. Her 
ikisini de. Çok üzgünüz, Roland." 
"O çocuklar Đsa'nın kuca ğında güvende," dedi Marian'ın babası. "or. da 
değillerse bile açıklıkta birlikteler." 
Buna inanmak isteyen Roland ba şını salladı ve te şekkürler dedi Sonra tekrar 
Marian'a döndü. "Yazarın ölmesine ramak kalmı ştı. A ğır yaralandı. Jake, onu 
kurtarırken öldü. King ve ona çarpacak olan mini-bü smobilin arasına girdi." 
"King ya şayacak," dedi Nancy. "Ve tekrar yazacak. Bunu yetki n bir kaynaktan 
öğrendik." 
"Kimden?" 
Marian tekrar öne e ğildi. "Birazdan," dedi. "Asıl nokta şu, Roland; buna 
inanıyoruz, bundan eminiz ve King'in önümüzdeki bir kaç yıldaki güvenli ği I şınlar 
konusundaki görevinizi yerine getirdi ğiniz anlamına geliyor: Ves'-Ka Gan." 
Roland ba şını salladı. Şarkı devam edecekti. 
"Önümüzde yapılacak çok i ş var," diye devam etti Marian. "Hesaplarımıza göre en 
az otuz yıl sürecek ama..." 
"Ama bu sizin de ğil, bizim i şimiz," dedi Nancy. 
"Bunu da aynı 'yetkin kaynak' mı belirtiyor?" diye sordu Roland çayını 
yudumlamadan önce. Sıcak olmasına ra ğmen fincandaki çayı yarılamı ştı bile. 
"Evet. Kızıl Kral'ın kuvvetlerini ma ğlup etme görevin ba şarıyla sonuçlandı. 
Kızıl Kral da..." 



"O söyledi ğin asla bu adamın görevi olmadı ve sen de bunu çok ıyı biliyorsun!" 
dedi zenci kadının yanında oturmakta olan yüzlük ih tiyar-Bastonunu yine yere 
vurmu ştu. "Onun amacı..." 
"Baba, bu kadarı yeter." Sesi, ya şlı adamın gözlerini kırpı ştırması^ yol açacak 
kadar sertti." 
"Hayır- bırak konu şsun," dedi Roland ve kırbaç gibi saklayan sesi ■■ erine 
herkes ona şaşkınca (ve biraz da korkuyla) baktı. "Bırak konu ş- 
çünkü do ğruyu söylüyor. Her şeyi açıkça konu şalım. Benim için I şın-ı r sadece 
birer vasıta oldu. Kırılsalardı Kule devrilirdi. Ku le devrilseydi ona asla 
ula şamaz ve tepesine tırmanamazdım." 
"Kara Kule'yi evrenin varlı ğından daha fazla umursadı ğını söylüyorsun " dedi 
Nancy Deepneau. Şunu-bir-açıklı ğa-kavu şturalım ses tonuyla konu şuyor, Roland'a 
hayret ve küçümsemeyle karı şık bir ifadeyle bakıyordu. "Tüm evrenlerin 
varlı ğından." 
"Kara Kule varlı ğın kendisidir," dedi Roland. "Ve ona ula şmak için harcadı ğım 
yıllarda bana baba diyen bir çocuk da dahil olmak ü zere pek çok dost feda ettim, 
hanım-Mi, bu yüzden o küstah bakı şlarını üzerimden çek. Kısa zamanda ve iyi bir 
şekilde yap, yalvarırım." 
Sesi nazik ama buz gibi so ğuktu. Nancy Deepneau'nun yüzü kâ ğıt gibi oldu ve 
elleri öylesine titremeye ba şladı ki Roland çayını üzerine döküp yanmasına 
fırsat vermeden fincanı elinden aldı. 
"Beni yanlı ş anlamayın," dedi. "Beni iyice dinleyin ve iyi anla yın, çünkü bir 
daha asla konu şmayacağız. Her iki dünyada da yapılan yapıldı, olan oldu. Đyi ya 
da kötü, ka için veya ka'ya kar şı. Ama bildi ğiniz tüm dünyaların ötesinde dahası 
var ve onların da ardında tahmin edebilece ğinizden fazlası var. Zamanım dar, o 
yüzden ilerleyelim." 
" Đyi dedin!" diye homurdandı Moses Carver ve bastonun u yine yere vurdu. 
"Gücendirdiysem gerçekten üzgünüm," dedi Nancy. 
Roland buna kar şılık vermedi, çünkü bir nebze bile üzgün olmadı ğını biliyordu, 
kadın ondan sadece korkuyordu. Bir süre gergin bir sessizlik °ldu. Sonra Marian 
Carver sessizli ği bozdu. "Bizim Kırıcılar'ımız yok, Roland. Ama Tao s'taki 
çiftlikte i şe aldı ğımız bir düzine telepat ve önbili-0 var. Birlikte ü rettikleri 
bazen de ği şken olabiliyor ama daima bölümle-nnın toplamından b üyük. ' Đyi-akıl' 
terimini biliyor musun?" 
Silah şor ba şını salladı. 
"Onun farklı bir biçimini üretiyorlar," dedi kadın.  "Gerçi Gök Gürü] tüsü'ndeki 
Kırıcılar'ın üretti ği kadar güçlü olmadı ğından eminim." 
"Çünkü onların elinde yüzlercesi vardı," diye homur dandı yası adam. "Ve daha iyi 
besleniyorlardı." 
"Ayrıca Kral'ın hizmetkârları özellikle en güçlü ol anları toplamaya 
çalı şıyordu," dedi Nancy. '"Pastanın kreması' dedi ğimiz kısmı hep onlar ele 
geçirdi. Yine de elimizdekiler bize gayet iyi hizme t etti." 
"Böyle insanları i şe almak kimin fikriydi?" diye sordu Roland. 
"Sana garip gelebilir, ortak," dedi Moses. "Ama fik ir Cal Tower'dan çıktı. 
Hiçbir zaman fazla katkısı olmadı, kitap koleksiyon undan ba şka hiçbir şeyi 
önemsemeyen huysuz pezevengin tekiydi..." 
Kızı, ona uyaran bir bakı ş fırlattı. Roland gülmemek için epey çaba sarf etme k 
zorunda kalmı ştı. Moses Carver yüz ya şında olabilirdi, ama Calvin Tower'i tek 
bir cümleyle anlatabilmi şti. 
"Her neyse, okudu ğu birkaç bilimkurgu kitabında telepatlardan bah-sed iliyormu ş. 
Bilimkurgunun ne oldu ğunu biliyor musun?" 
Roland ba şını iki yana salladı. 
"Eh, bo ş ver. Ço ğu saçmalık ama arada sırada içlerinden iyi bir fiki r 
çıkabiliyor. Dinle bak, sana iyilerinden birini anl ataca ğım. Yirmi iki yıl önce 
arkada şın Bay Dean, Tower'i iki köpekten kurtardıktan sonr a Tower ile aralarında 
geçen konu şmayı biliyorsan anlarsın." 
"Baba," dedi Marian uyarırcasına. "Zenci konu şmasını bırak. Ya şlısın ama aptal 
değilsin." 
Đhtiyar çamurlu ya şlı gözlerinde muzip bir ne şeyle kızına baktıktan sonra 
Roland'a dönüp tekrar bilmi şçe göz kırptı. "O iki serseri!" 
"Eddie bahsetmi şti, evet," dedi Roland. 



Carver'ın aksanı yok oldu ve kelimeler net bir şekilde a ğzından döküldü. "O 
halde Benjamin Slightman'ın yazdı ğı Hogan isimli kitap üzerine konu ştuklarını 
bilirsin. Kitabın adı yanlı ş basılmı ştı. Yazarın ismi de öyle. Tam da bizim 
yaşlı şi şkoyu heyecanlandıracak şeyler." 
“Ka-tet," dedi Roland. Kitabın ismi aslında Dogan'â ı ve bu kelimenin Roland ve 
tet'\ için anlamı çok büyüktü. 
"Eh, Cal Tower, dostunun ziyaretinden sonra yazarla  daha yakından lendi ve 
Daniel Holmes adı altında dört kitap daha yazmı ş oldu ğunu ke şfetti- Şu Slightman 
bir Klansman's kâ ğıdı gibi beyazdı ama di ğer ki- olarını Odetta'nın babasının 
adıyla yazmayı tercih etmi şti. Ve bahse gi-rerim ki bu seni hiç şaşırtmadı, 
değil mi?" 
"Hayır," dedi Roland. Ka 'nın şifre dü ğmesinin dönerken çıkardı ğı bir ba şka 
hafif tık sesiydi. 
"Ve Holmes adıyla yazdı ğı bütün kitaplar bilimkurguydu; hükümetin bilgi edi nmek 
için telepatlarla önbilicileri i şe almasıyla ilgili kitaplar. Đşte fikri ordan 
aldık." Roland'a baktı ve bastonunu yere zafer kaza nmış bir edayla vurdu. 
"Aslında daha anlatılacak çok şey var, ama vaktin oldu ğunu sanmıyorum. Her şey 
aynı noktaya gelip dayanıyor, de ğil mi? Zaman. Ve bu dünyada tek yöne do ğru 
ilerliyor." Yüzünde özlem dolu bir ifade belirdi. " Vaftiz kızımı tekrar 
görebilmek için çok şey verirdim, Silah şor ama bunun mümkün oldu ğunu sanmıyorum. 
Öyle de ğil mi? Açıklıkta bulu şursak görü şebilece ğiz." 
"Doğru diyorsun," dedi Roland. "Ama ona mesajını iletec eğim ve seni nasıl dinç 
ve ate şli gördü ğümü anlataca ğım..." 
" Đlah de, Đlah -bombası de!" diye lafını kesti ya şlı adam ve bastonuyla yere 
vurdu: "Söyle ona, karde şim! Anlat ona!" 
"Anlataca ğım." Roland çayını bitirip bo ş fincanı Marian Carver'ın masasına 
bıraktı ve sa ğ eliyle kalçasına destek olarak aya ğa kalktı. Artık orada a ğrısı 
olmadı ğı gerçe ğine alı şması uzun zaman alacaktı, muhtemelen kalan vaktinde n daha 
fazlası gerekecekti. " Şimdi gitmeliyim. Gitmem gereken, buraya fazla uzakt a 
olmayan bir yer var." 
"Neresi oldu ğunu biliyoruz," dedi Marian. "Oraya vardı ğında seni kar şılayacak 
biri olacak. Mekân senin için güvenli hale getirild i, aradı ğın topı hâlâ ordaysa 
ve hâlâ çalı şıyorsa ordan gideceksin." 
Roland hafifçe e ğildi. "Te şekkürler derim, sai." 
"Ama birkaç dakika daha otur, senin için uygunsa. S enin için arma&an larımız 
var, Roland. Yaptı ğın onca şeyin -senin seçimin olsalar da olmasa lar da- 
kar şılı ğı olamazlar elbette ama yine de isteyebilece ğini sanıyor^ Biri, 
Taos'taki iyi-akıl ahalisi dostlarımızdan bir haber . Bir ba şkası daha " Bir an 
düşündü "...daha normal ara ştırmacılarımızdan. Bu binada bizim için 
çalı şıyorlar. Kendilerine Calvinler diyorlar ama dinsel bir grup de ğilıer Belki 
de dokuz yıl önce yeni dükkânında kalp krizinden öl en Bay Tower'a küçük bir 
sadakat göstergesi. Ya da belki sadece bir espridir ." 
"Öyleyse kötü bir espri," diye söylendi Moses Carve r. 
"Ve iki tane daha var... bizden. Nancy'den, benden,  babamdan ve açıklı ğa 
gidenden. Bizimle kısa bir süre daha kalacak mısın? " 
Roland gitmek için sabırsızlanmasına ra ğmen kalmayı kabul etti. Ja-ke'in 
ölümünden beri ilk kez kederden ba şka bir duyguya kapılmı ştı. 
Merak. 
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"Önce, New Mexico'dakilerden gelen haber," dedi Mar ian, Roland tekrar 
oturdu ğunda. "Sizi ellerinden geldi ğince izlediler ve Gök Gürültüsü tarafında 
görebildikleri ço ğunlukla bulanık olmasına ra ğmen Ed-die'nin ölmeden kısa bir 
süre önce Jake Chambers'a bir şey -önemli bir şey- söyledi ğine inanıyorlar. 
Muhtemelen yatıyorken ve... bilmiyorum..." 
"Alacakaranlı ğa kaymadan önce mi?" dedi Roland. 
"Evet," dedi Nancy Deepneau. "Öyle sanıyoruz. Daha doğrusu öyle sanıyorlar. 
Bizim Kırıcılar'ımız." 
Marian, ona sözünün kesilmesinden ho şlanmadı ğını belirten bir ifadeyle ka şlarını 
çatarak baktı. Sonra tekrar Roland'a döndü. "Bu tar afta bazı şeyleri görmek 
çalı şanlarımız için daha kolay ve içlerinden birkaçı. Ja ke'in ölmeden önce bu 



mesajı bir ba şkasına iletti ğinden oldukça emin-Duraksadı. "Birlikte yolculuk 
yaptı ğın şu kadın, Bayan Tannenbaum-" 
"Tassenbaum," diye düzeltti Roland. Bunu hiç dü şünmeden yapmı ş" çünkü zihni 
başka bir şeyle me şguldü. Arı gibi vızıldıyordu. 
"Tassenbaum," dedi Marian. " Şüphesiz sana, Jake'in ölmeden önce i ğliklerinin bir 
kısmını iletmi ştir ama ba şka bir şey daha olabilir. Özelle sayadı ğından de ğil, 
önemsemedi ğinden söylemedi ği bir şey. Yollarınız vnlrnadan önce ona, Jake ile 
konu ştuklarını tekrar sorar mısın?" 
"Tamam," dedi Roland ve soracaktı elbette ama Jake' in Eddie'nin mesajını Bayan 
Tassenbaum'a iletti ğini sanmıyordu. Hayır, ona de ğil. Trene'in arabasını park 
etmelerinden beri Oy'u neredeyse hiç dü şünmedi ğini fark etti ama Oy onlarla 
birlikteydi elbette; o an caddenin kar şısındaki küçük parkta, Irene'in 
ayaklarının dibinde yatmı ş, güne şlenerek onu bekliyor olmalıydı. 
"Pekâlâ," dedi kadın. "Bunu belirtti ğimize göre devam edebiliriz." Marian 
masasının ortasındaki geni ş çekmeceyi açtı ve içinden büyükçe bir zarfla küçük , 
ahşap bir kutu çıkardı. Zarfı Nancy Deepneau'ya uzattı . Kutuyu ise önüne, 
masasının üzerine koydu. 
"Bir sonrakini Nancy anlatacak," dedi. "Ve olabildi ğince kısa kesmeni rica etmek 
durumundayım, Nancy, çünkü bu adam gitmek için sabı r-sızlanıyormu ş gibi 
görünüyor." 
"Anlat," dedi Moses ve bastonunu yere vurdu. 
Nancy, ona baktı, sonra Roland'a döndü... ya da Rol and'm civarına. Yanakları 
pembele şmişti ve heyecanlı görünüyordu. "Stephen King," dedi. Sonra bo ğazını 
temizledi ve tekrarladı. Nasıl devam edece ğini bilemiyormu ş gibi görünüyordu. 
Yanaklarının rengi daha da koyula ştı. 
"Derin bir nefes al," dedi Roland. "Ve tut." 
Kadın söyleneni yaptı. 
" Şimdi bırak." 
Nancy bunu da yaptı. 
" Şimdi bana söyleyece ğini söyle, Aaron'ın ye ğeni Nancy." 
"Stephen King yakla şık kırk kitap yazdı," dedi kadın ve yüzü hâlâ kı-za rık 
olmasına ra ğmen (Roland bunun sebebini yakında ö ğrenece ğini dü-* nc*ü) sesi daha 
sakindi. "Bu kitapların inanılmaz bir miktarı, en e ski olanlar bile bir şekilde 
Kara Kule ile ilgili. Sanki yazdı ğı ilk kitaptan be • aklındaymı ş gibi." 
"Bildi ğimin do ğru oldu ğunu söylüyorsun," dedi Roland ellerini bir le ştirerek. 
"Te şekkürler derim." 
Bu kadını daha da sakinle ştirmi ş gibiydi. "Bu yüzden Calvinler, çot bilgili üç 
erkek ve iki kadın, sabah sekizden on altıya kadar günlerce Stephen King'in 
kitaplarını okudu." 
"Sadece okumakla kalmadılar," dedi Marian. "Mekânla rı, karakterle-ri, temaları, 
hatta içlerinde bahsedilen ünlü markaları hem ayrı ayrı analiz ettiler, hem de 
birbirleriyle kar şıla ştırdılar." 
"Görevlerinin bir bölümü, Anahtar Dünya'da ya şayan veya ya şamış olan insanlarla 
ilgili bilgiler aramaktı," dedi Nancy. "Bir ba şka deyi şle gerçek insanlar. Ve 
elbette Kara Kule'ye göndermeler arıyorlardı." Büyü k zarfı Roland'a uzattı. 
Zarfı alan Roland içindekinin kö şelerini hissedince bir kitap olabilece ğini 
düşündü. "King bir anahtar kitap yazdıysa, Roland -Kar a Kule kitapları haricinde 
tabi- o kitabın bu olması gerekti ğini dü şünüyoruz." 
Zarfın a ğzı bir kancayla tutturulmu ştu. Roland, Marian ve Nancy'ye sorarcasına 
baktı. Đkisi de ba şını salladı. Silah şor zarfı açıp içinden kırmızı beyaz 
kapaklı, çok kalın bir kitap çıkardı. Üzerinde resi m yoktu. Sadece Stephen 
King'in ismi ve tek bir kelime vardı. 
Kırmızı, Kral; Beyaz ise Arthur Eld için, diye dü şündü Roland. Beyaz Kırmızı'nın 
üzerinde, Gan böyle buyurdu. 
Belki de sadece tesadüftü. 
"Bu kelime nedir?" diye sordu Roland kitabın adını göstererek. 
"Uykusuzluk," dedi Nancy. "Anlamı..." 
"Kitabı neden bana veriyorsunuz?" 
"Çünkü hikâye Kara Kule'yle ba ğlantılı," dedi Nancy. "Ve içinde Ed Deepneau 
adında bir karakter var. Kitaptaki kötü adam." 
Kötü adam, diye dü şündü Roland. Yüzünün kızarmasına şaşmamak 



"Ailende bu isimde biri var mı?" 
"Vardı," dedi Nancy. "Bangor'da ya şıyordu, King'in Derry hakkında 
jjgj hikâyelerde mekân olarak kullandı ğı kasaba. Bu kitapta da oldu-- eibi. 
Gerçek Ed Deepneau, King'in do ğduğu yıl olan 1947'de öldü. ... ve kurabiyeler 
kadar zararsız, kitapçılık yapan bir adamdı. Uykusu z-ı Haki ise Kızıl Kral'm 
etkisi altına girmi ş bir kaçık. Bir uça ğı bomba ha-l'ne getirip bir binaya 
çarptırmaya ve binlerce insanı öldürmeye te şebbüs ediyor." 
"Dua edelim de hiçbir zaman gerçekle şmesin," dedi ya şlı adam New York'un 
gökdelenlerine hüzünle bakarak. "Can kaybı korkunç olur." 
"Hikâyede plan ba şarısız oluyor," dedi Nancy. "Bazı insanlar ölüyor, ama kitabın 
ana karakteri, Ralph Roberts adındaki adam en kötü ihtimalin gerçekle şmesine 
engel oluyor." 
Roland, Aaron Deepneau'nun ye ğenine dikkatle bakıyordu. "Kızıl Kral' dan 
bahsediliyor mu? Đsmi geçiyor mu?" 
"Evet," dedi kadın. "Bangor'daki Ed Deepneau -gerçe k Ed Deepneau-babamın dört 
veya be şinci göbekten kuzeniydi. Đstersen Calvinler sana so-ya ğacını 
gösterebilir ama Aaron Amca'nın bölümüyle fazla bir  ba ğlantı yok. King'in ismi 
kitapta kullanmaktaki amacının dikkatinizi -veya bi zimkini-çekmek oldu ğunu ama 
bunu bilinçsizce yaptı ğını dü şünüyoruz." 
"Bilincinin gerisinden bir mesaj," dedi Silah şor dü şünceli bir ifadeyle. 
Nancy'nin yüzü aydınlandı. "Evet, bilinçaltından! D üşündüğümüz tam olarak o!" 
Roland'ın dü şündüğü tam olarak bu de ğildi. Silah şor, 1977 yılında King'i 
hipnotize edi şini, ona Ves'-Ka Gan'ı, Kaplumba ğa'nın Şarkısı'nı dinlemesini 
söyleyi şini dü şünüyordu. King'in bilincinin gerisi, hipnotik komut a itaat etmeye 
çalı şmayı asla bırakmayacak olan bilinçaltı, Kaplumba ğa'nın Şarkısı'nın bir 
kısmını bu kitaba mı koymu ştu? "Kara Kule terisi"nin bir parçası olmadı ğı için 
Kral'ın hizmetkârlarının gözden kaçırı ş olabilece ği bir kitaba? Roland bunun 
mümkün oldu ğunu dü şündü, aynca Deepneau ismi bir sigul olabilirdi. Ama ... 
"Bunu okuyamam," dedi. "Belki bir iki kelimeyi çöze bilirim ama d ha fazlası 
imkânsız." 
"Sen okuyamazsın ama kızım okuyabilir," dedi Moses Carver. "Si2; Susannah 
dedi ğiniz, kızım Odetta." 
Roland ba şını yava şça salladı. Đçinde şimdiden şüpheler filizlenme olmasına 
ra ğmen zihninde ikisinin ate şin ba şında -büyük bir ate şti çünkü gece çok 
soğuktu- aralarında Oy ile oturuyor haldeki görüntüsü canlandı Yukarıdaki 
kayalıklarda kı ş rüzgârı acı acı uluyor ama onlar umursanu. yordu, çünkü 
karınları tok, öldürdükleri hayvanların derilerinde n yaptık-lan giysiler 
içindeki bedenleri sıcaktı ve onları e ğlendirecek bir hikâyeleri vardı. 
Stephen King'in uykusuzluk hakkındaki kitabı. 
"Sana kitabı yolculu ğunuz sırasında okuyabilir," dedi Moses. "Son yolcul uğunuz, 
Tanrı yücedir!" 
Evet, diye dü şündü Roland. Dinleyecek son bir hikâye, çıkılacak s on bir 
yolculuk. Can'-Ka No Rey'e ve Kara Kale'ye do ğru. Öyle olaca ğını dü şünmek güzel. 
"Kızıl Kral hikâyede Ed Deepneau'yu Patrick Danvill e adında bir çocu ğu öldürmek 
için kullanıyor," dedi Nancy. "Saldırıdan hemen önc e Patrick Danville, annesiyle 
birlikte bir kadının konu şma yapmasını beklerken bir resim çiziyor. Resimde s en 
varsın, Roland. Ve Kara Kule'nin en üst katında hap solmu ş görünen Kızıl Kral." 
Roland irkildi. "En üst mü? En üst katta hapsolmu ş, öyle mi?" 
"Sakin ol," dedi Marian. "Sakin ol, Roland. Calvinl er, King'in yazdıklarım 
yıllardır kelimesi kelimesine inceliyor. Ürettikler inin tümü daha sonra New 
Mexico'daki iyi-akıl ahalisine iletiliyor. Bu iki g rup birbirini hiç görmedi ama 
birlikte çalı ştıklarını söylemek yanlı ş olmaz." 
"Her konuda görü ş birli ğine vardıkları da söylenemez," dedi Nancy. 
"Orası muhakkak!" Marian iki grup arasında pek çok kez hakemlik g°" revi 
üstlenmi ş birinin bezginli ğiyle konu şmuştu. "Ama aynı fikirde olduklaulardan 
biri Stephen King'in Kara Kule'ye göndermelerinin n eredeyse üstü kapalı oldu ğu 
ve bazen de hiçbir anlam ifade etmedi ği." Roland ba şını salladı. "Ondan 
bahsediyor, çünkü bilincinin gerisi dama onunla me şgul. Ama bazen 
anlamsızla şabiliyor." "Evet," dedi Nancy. 
"Ama bu kitapta yanlı ş yönlendirmeler oldu ğunu dü şünmüyorsunuz, öyle olsa bana 
vermezdiniz." 



"Vermezdik, evet," dedi Nancy. "Ama bu, Kızıl Kral' ın Kule'nin en üst katında 
hapsoldu ğu anlamına gelmez. Ama korkarım aksi de kesin bir d ille söylenemez." 
Roland Kızıl Kral'ın Kule'nin dı şında, bir tür balkonda hapsoldu ğu-na dair 
inancını dü şündü. Bu gerçek bir sezgi mi yoksa sadece inanmayı diledi ği şey 
miydi? 
"Her neyse, şu Patrick Danville'e dikkat etmen gerekti ğini dü şünüyoruz," dedi 
Marian. "Gerçek bir insan oldu ğuna dair görü ş birli ği var ama onu burda 
bulamadık. Belki siz Gök Gürültüsü'nde bulabilirsin iz." 
"Ya da ötesinde," dedi Moses. 
Marian ba şını sallıyordu. "King'in Uykusuzlukla anlattı ğı hikâyeye göre -kendin 
de göreceksin- Patrick Danville genç ya şta ölüyor. Ama bu do ğru olmayabilir. 
Anlıyor musun?" 
"Pek sayılmaz." 
"Patrick Danville'i buldu ğunda ya da o seni buldu ğunda hâlâ kitapta tarif 
edildi ği gibi bir çocuk olabilir," dedi Nancy. "Ama Mose A mca kadar ya şlı da 
olabilir." 
"E ğer öyleyse onun için pek yazık!" dedi ya şlı adam ve güldü. 
Roland kitabı kaldırdı, kırmızı beyaz kapa ğına baktı, okuyamadı ğı Kümeyi 
olu şturan kabarık harfler üzerinde parma ğını gezdirdi. "Ama bu sadece bir 
hikâye, de ğil mi?" 
"1970 yılının baharında Siyahlı Adam çölde kaçıyord u, silah şor da pe-Pıdeydi 
satırını yazmasından sonra Stephen King'in üretti ği pek az eser için 'sadece 
hikâye' denebilir," dedi Marian. "O buna inanmıyor olab' ama biz inanıyoruz." 
Ama Kızıl Kral ile uzun yıllar u ğra şmak gölgelerin üzerine atlanıaı yol açıyor 
olabilir, sizi ho şnut etsin, diye dü şündü Roland. "Hikâye de* lerse ne bunlar?" 
diye sordu sonra. 
Sorusunu cevaplayan Moses Carver oldu. " Şi şeler içindeki mesajı olabileceklerini 
düşünüyoruz." Aksanında bir şey Roland'a Susannah'yı' tırlattı ve yüre ğini 
sızlattı. Đçinde onu görmek ve iyi oldu ğunu bilmek i ani bir istek belirdi. O 
kadar güçlü bir istekti ki dilinde acımsı bir tat b ir 
"...o engin denize." 
"Ba ğı şla," dedi Silah şor. "Dalmı şım." 
"Stephen King'in bu şi şeleri o engin denize attı ğını söylüyord Prim dedi ğimiz 
denize. Sana ula şmaları umuduyla atıyor. Đçlerindeki sajlar hedefinize ula şmanız 
için Odetta'ma ve sana yardım edecek." 
"Bu da bizi son hediyelerimize getiriyor," dedi Mar ian. "Asıl he lerimize. 
Önce..." Roland'a kutuyu uzattı. 
Kutunun kapa ğı bir mente şeyle gövdeye ba ğlıydı. Roland sol eli geriye do ğru 
kaldırıp açma amacıyla kapa ğın üzerine koydu ama so~ duraksadı ve odadakilerin 
yüzlerine teker teker baktı. Ona, onu huzur eden um ut ve şüpheyle karı şık ilgi 
dolu ifadelerle bakıyorlardı. Aklı çılgınca (ama şaşırtıcı derecede ikna edici) 
bir fikir geldi: bunlar Kral'ın asıl hizmetkârlarıy dı ve kutuyu açınca kurulmu ş 
ve patlam bir saniye kalmı ş bir sneetch görecekti. Havaya uçmadan önce duyulan  
son ses ise muzaffer kahkahaları ve Kızıl Kral'a se lam olsun! Nidaları çaktı. Bu 
imkânsız de ğildi ama güvenmek zorunda oldu ğu noktaya misti. Ya güvenecek ya da 
çılgınlı ğa teslim olacaktı. 
Ka öyle diyorsa bırak öyle olsun, diye dü şündü ve kutuyu açtı. 
 
12 
Koyu mavi (belki biliyorlardı, belki bilmiyorlardı ama bu, bu Kraliyet 
Sarayı'nın rengiydi) kadifenin üzerinde, zincir ucu nda bir vardı. Altın 
kapa ğının üzerine üç nesne oyulmu ştu: bir anahtar, bir gül ve -aralarında ve 
hafifçe üstlerinde- üzerinde spiral şeklinde yükselen minik pencereleriyle bir 
kule. 
Gözlerinin yine ya şlarla dolması Roland'ı şaşırttı. Tekrar di ğerlerine döndü -
iki genç kadına ve bir ya şlı adama, Tet Şirketi'nin beynini ve kalbini olu şturan 
insanlara- ama önce üç yerine altı ki şi gördü. Gözlerini kırpı ştırınca hayalet 
çiftler yok oldu.  
"Kapa ğı aç ve içine bak," dedi Moses Carver. "Ve bizim ya nımızda gözya şlarını 
gizlemeye çalı şmana gerek yok, Steven'ın o ğlu, çünkü biz istediklerini 
yapabilselerdi yerimize koyacakları makinelerden de ğiliz." 



Roland, adamın do ğru söyledi ğini gördü, onun da buru şuk yanaklarından a şağı 
yaşlar süzülüyordu. Nancy Deepneau da a ğlıyordu. Duygusallık gibi zayıflıklardan 
uzak olmakla şüphesiz gurur duyan Marian Car-ver'ın gözlerinde de  gözya şları 
olabilecek bir ı şıltı vardı. 
Roland saatin tepesindeki hafif çıkıntıya bastırınc a kapak açıldı. Đçindeki ince 
i şçilik ürünü kollar saati ve dakikayı şaşmaz bir do ğrulukla gösteriyordu, 
Roland'ın bundan hiç şüphesi yoktu. A şağıda, daha küçük bir kol kendi küçük 
dairesinde dönerek saniyeleri i şaret ediyordu. Kapa ğın içine şu yazı i şlenmi şti: 
MOSES ISAAC CARVER 
MARIAN ODETTA CARVER 
NANCY REBECCA DEEPNEAU'dan 
ROLAND DESCHAIN'in Eline 
Minnetimizin Göstergesi Olarak 
Beyaz Kırmızının Üzerinde, Gan Böyle Buyurdu 
"Te şekkürler derim, sai," dedi Roland titrek, bo ğuk bir sesle. "Te şekkür ederim. 
Burda olsalardı dostlarım da te şekkür ederdi." 
"Kalplerimizin içinde konu şuyorlar, Roland," dedi Marian. "Ve yüzünde onları ç ok 
iyi görüyoruz." 
  
Moses Carver gülümsüyordu. "Bizim dünyamızda bir ad ama altın bir saat vermek 
özel bir anlam ifade eder, Roland." 
"Nedir?" diye sordu Roland. Saati -kesinlikle ömrün de gördü ğü en kusursuz zaman 
göstericiydi- kula ğına götürdü ve mekanizmanın mükemmel tıkırtısını di nledi. 
"Artık görevinin sona erdi ği ve torunlarıyla oynama zamanının geldi ği anlamına 
gelir," dedi Nancy Deepneau. "Ama sana veri ş sebebimiz farklı. Umarız hedefine 
varana kadar olan saatleri sayar ve yakla ştı ğında sana haber verir." 
"Bunu nasıl yapacak?" 
"New Mexico'da ola ğanüstü bir yetene ğe sahip bir iyi-akıl çalı şanımız var," dedi 
Marian. " Đsmi Fred Towne. Çok fazla şey görür ve nadiren yanılır. Bu saat bir 
Patek Philippe, Roland. De ğeri on dokuz bin dolar ve üreticisi geri kalır veya  
ileri giderse ücretin tamamını iade etmeyi garanti ediyor. Kurmak gerekmiyor, 
çünkü yüz yıl boyunca çalı şmasını sa ğlayacak bir pili var. Pilin Kuzey Merkez 
Pozitronik veya herhangi bir yan şirketinin ürünü de ğil. Fred'e göre Kara 
Kule'ye yakla ştı ğında saat her şeye ra ğmen durabilirmi ş." 
"Ya da ters yönde çalı şmaya ba şlayabilir," dedi Nancy. "Dikkatle izle." "Zaten 
öyle yapacaksın, de ğil mi?" dedi Moses Carver. "Evet," dedi Roland. Alt m kapak 
üzerine oyulmu ş şekillere uzunca bir süre baktıktan sonra saati dikk atle cebine 
koydu. Kutuyu da di ğer cebine yerle ştirdi. "Bu saati dikkatle izleyece ğim." 
"Dikkat etmen gereken bir konu daha var," dedi Mari an. "Mordred." Roland bir şey 
söylemeden bekledi. 
"Walter adındakini öldürdü ğüne inanmak için kuvvetli sebeplerimiz var." 
Duraksadı. "Görüyorum ki bu seni şaşırtmadı. Nedenini sorabilir miyim?" 
"A ğrının kalçamı ve ba şımı terk etmesi gibi Walter da rüyalarımı terk etti ," 
dedi Roland. "Rüyalarımı son ziyaret edi şi Calla Bryn Stur-gis'te, I şın 
Depremi'nin oldu ğu geceydi." Gördü ğü rüyaların ne kadar 
korkunç oldu ğunu onlara söylemeyecekti. Rüyalarında tek ba şınaydı ve bir şatonun 
örümcek a ğlarıyla kaplı koridorlarında kaybolmu ştu. Zifiri karanlı ğın içinde 
arkasından (veya belki üzerinden) bir yaratı ğın yakla ştı ğını duyuyor ve 
uyanmadan hemen önce kıpkırmızı gözlerin ı şıltısını görüp bir insana ait olmayan 
o sesin fısıltısını duyuyordu: "Baba." 
Ona yüzlerinde ciddi ifadelerle bakıyorlardı. Maria n sonunda konu ştu. "Ondan 
sakın, Roland. Fred Towne, şu bahsetti ğim ki şi, 'Mordred aç,' diyor. Fiziksel 
bir açlıkmı ş. Fred cesur bir adamdır ama senin... dü şmanından korkuyor." 
Neden o ğlum oldu ğunu söylemiyorsun, diye dü şündü Roland ama cevabı biliyordu 
galiba. Kadın duygularını incitmek istemedi ği için o sözcü ğü kullanmaktan 
kaçınmı ştı. 
Moses Carver aya ğa kalktı ve bastonunu kızının masasına dayadı. "San a bir şey 
daha verece ğim," dedi. "Ama zaten en ba ştan beri sana aitti. Boynunda ta şıyıp 
zamanı geldi ğinde, kaderinin seni götürece ği yere bırakman için verilmi şti." 
Roland'ın kafası karı şmıştı. Şaşkınlı ğı, ya şlı adam gömle ğinin dü ğmelerini 
çözmeye ba şladı ğında daha da arttı. Marian yardım etmeye kalkınca i htiyar, ona 



kabaca uzak durmasını i şaret etti. Gömle ğinin altında pamuklu bir fanila vardı. 
Roland fanilanın altından belli olan şekli hemen tanıdı ve kalbi gö ğsünde 
donakalmı ş gibi oldu. Bir an için göl kenarındaki kulübeye -y anında Eddie'nin 
oldu ğu Beckhardt'ın kulübesine-döndü ve kendi sözlerini duydu. Teyzenin haçını 
boynuna tak. Ve sai Carver ile görü ştü ğünde haçı ona göster. Onu ikna etmende 
sana çok yardımı olabilir. Ama önce... 
Haç şimdi ince, altın bir zincirin ucundan sarkıyordu. M oses Carver zinciri 
tutarak haçı fanilasının altından çıkardı, bir süre  baktı, yüzünde hafif bir 
gülümsemeyle Roland'a döndü, sonra tekrar haça bakt ı. Üfledi. Susannah'nın çok 
uzaklardan gelen sesi duyuldu ve Roland'ın kolların daki tüyler diken diken oldu. 
"Pimsey'yi elma a ğacının altına gömdük..." 
Sonra duyulmaz oldu. Bir süre için hiçbir şey olmadı. Ka şlarım çatan Carver haça 
tekrar üflemek niyetiyle derin bir soluk aldı. Ama üflemesine gerek kalmadı. 
Solu ğunu veremeden John Cullum'ın sesi duyuldu. Haçın ke ndisinden de ğil, 
üzerindeki havadan yayılıyor gibiydi. 
"Elimizden geleni yaptık, ortak" -oo ğrtak- "ve umarım yaptı ğımız yeterince 
iyidir. Bunun bana ödünç verilmi ş oldu ğunu biliyordum, i şte şimdi ait oldu ğu 
yere dönüyor. Nerde son bulaca ğını biliyorsun, ben..." Đşte şimdi kısmından 
sonra hafifleyen ses artık iyice duyulamaz olmu ştu. Ro-land'ın keskin kulakları 
bile algılayamıyordu. Ama yeteri kadar duymu ştu. Talitha Teyze'nin Kara Kule'nin 
önünde yere bırakaca ğına söz verdi ği haçını aldı ve tekrar boynuna taktı. Ona 
geri dönmü ştü. Neden dönmeyecekti? Ka bir tekerlek de ğil miydi? 
"Te şekkür ederim, sai Carver," dedi. "Kendim, bir zaman lar var olan ka-tet'im ve 
bunu bana veren kadın adına." 
"Bana te şekkür etme," dedi Moses Carver. "Johnny Cullum'a et . Bana bunu ölüm 
döşeğinde verdi. Adam tam bir eski topraktı." 
"Ben..." diye ba şladı Roland, ama devam edemedi. Kalbi patlayacak-mı ş gibiydi. 
"Hepinize te şekkür ederim," dedi sonunda. Gözlerini kapatıp sa ğ yumru ğunu ka şına 
götürdü ve ba şını e ğdi. 
Gözlerini açtı ğında Moses Carver'ın sıska kollarını, ona uzatmı ş oldu ğunu gördü. 
"Artık kendi yollarımıza gitme vakti geldi," dedi. "Bana sarıl ve yana ğıma bir 
veda öpücü ğü kondur, Roland, sana uyarsa. Ve bunu yaparken kız ımı dü şün, çünkü 
yapabilirsem ona veda etmek istiyorum." 
Roland söyleneni yaptı ve bir ba şka dünyada, Fedic'e giden bir trende Susannah 
elini yana ğına götürdü. Sanki Mose Baba, ona sarılmı ş, yana ğından öpmü ş, ona iyi 
şanslar ve iyi yolculuklar dilemi şti. 
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Roland lobide azanzörden dı şarı adımını attı ğında gri ye şil kazak ve yosun rengi 
pantolon giymi ş bir kadının, yamnda sessiz ve hu şu dolu bir-kaç ki şiyle bahçenin 
önünde durmakta oldu ğunu görünce pek şaşırmadı. Tam olarak köpek denemeyecek bir 
hayvan kadının sol aya ğının dibinde oturuyordu. Roland, kadının yanına git ti ve 
dirse ğine dokundu, irene Tassenbaum şaşkınlıkla irile şmiş gözlerini ona çevirdi. 
"Duyuyor musun?" diye sordu kadın. "Lovell'da duydu ğumuz şarkıya benziyor ama 
ondan yüz kat daha güzel." 
"Duyuyorum," dedi Roland. Sonra e ğilip Oy'u kuca ğına aldı. Sesler şarkı 
söylerken Hantal Billy'nin altın halkalı parlak göz lerine baktı. "Jake'in 
dostu," dedi. "Bıraktı ğı mesaj neydi?" 
Oy çabaladı ama tek söyleyebildi ği kula ğa Dandy-o gibi gelen, Ro-land'ın eski 
bir sarho ş şarkısından hayal meyal hatırladı ğı bir sözcüktü. Sonrasında gelen 
dize Adelina heriflere sırna ştı idi. 
Roland alnını Oy'un alnına dayadı ve gözlerini kapa dı. Hantal Billy' nin sıcak 
nefesinin kokusunu alabiliyordu. Daha da fazlası: k ürkünün derinliklerine, Jake 
ve Benny Slightman'ın fazla uzun sayılmayacak bir s üre önce sırayla atladı ğı 
saman yı ğınının kokusu sinmi şti. Zihninde, Jake Chambers'ın şarkı söyleyen tatlı 
seslere karı şan sesini son kez duydu: Ona Eddie'nin, "Dandelo'ya  dikkat edin," 
dedi ğini söyle. Unutma! Oy unutmamı ştı. 
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2 Hammarskjöld Plaza'nın önündeki basamaklardan ind ikleri sırada saygı dolu bir 
ses duydular. "Bayım? Hanımefendi?" 



Siyah bir takım elbise giymi ş ve yumu şak, siyah şapka takmı ş bir adamdı. 
Roland'ın gördü ğü en uzun, en kara arabanın yanında ayakta duruyord u. Arabaya 
bakan Silah şor huzursuz oldu. 
"Bize kim bir cenaze arabası göndermi ş?" diye sordu. 
Irene Tassenbaum gülümsedi. Gül onu tazelemi şti -aynı zamanda heyecanlandırmı ş 
ve keyiflendirmi şti- ama hâlâ yorgundu. Ve endi şeden cıldırmak üzere oldu ğunu 
bildi ği David'le bir an önce konu şmak istiyordu. 
"Bu bir cenaze arabası de ğil, bir limuzin," dedi. "Özel insanlar... ya da 
kendini özel sananlar için bir araba." Sonra şoföre döndü. "Giderken ofisinizden 
biri benim için uçu ş tarifelerini ö ğrenebilir mi?" 
"Elbette, hanımefendi. Gidece ğiniz yeri ve tercih etti ğiniz havayolu şirketini 
öğrenebilir miyim?" 
"Portland, Maine'e gidece ğim ve tercih etti ğim şirket de Rubber-band 
Havayolları. Tabi bu ö ğleden sonra oraya bir uçu şları varsa." 
Limuzinin camları koyu renkti. Đçerisi lo ştu, renkli ı şıklar hafif bir aydınlık 
sağlıyordu. Oy koltuklardan birine sıçradı ve akıp gid en şehri pencereden 
ilgiyle izledi. Roland uzun yolcu bölümünün bir tar afında eksiksiz bir içki 
dolabı oldu ğunu görünce şaşırmı ştı. Bir bira içmeyi aklından geçirdi ama sonra, 
o kadar hafif bir içkinin bile kendi ı şıklarını lo şla ştırmaya yetece ğini dü şünüp 
vazgeçti. Irene'in böyle bir endi şesi yoktu, kendine küçük bir şi şeden viskiye 
benzer bir içki koydu ve sonra barda ğı Roland'a do ğru kaldırdı. 
"Yolun hep açık, rüzgâr hep arkanda olsun, sevgili dostum," dedi. Roland ba şını 
salladı. "Güzel bir temenni. Te şekkürler derim, sai." "Hayatımın en inanılmaz üç 
gününü ya şadım. Asıl ben sana te şekkürler derim, sai. Beni seçti ğin için." Ve 
benimle yattı ğın için, diye dü şündü ama söylemedi. David ile sevi şmek, eski 
sıklı ğında olmasa da ho ştu, ama önceki gece ya şadı ğıyla kıyaslanamazdı. Ya 
Roland'ın aklı ba şka yerde olmasaydı? Büyük ihtimalle fele ğini şaşırırdı. 
Roland ba şını salladı ve arabanın penceresinden Lud'un hâlâ g enç ve canlı bir 
versiyonu olan şehri seyretmeye koyuldu. "Senin aracın ne olacak?" diye sordu. 
"New York'a dönmeden önce istersek biri bizim için Maine'e getirir. Ama David'in 
Beemer'ı• muhtemelen bize yeter. Zengin olmanın ava ntajlarından biri i şte... 
neden bana öyle bakıyorsun?" "Beamed adında bir ara bamobiliniz mi var?" 
"Argo," dedi kadın. "Aslında BMW. Bavarian Motor Wo rks'un ba ş- harfleri." 
"Ah." Roland anlamı ş görünmeye çalı ştı. 
"Roland, sana bir soru sorabilir miyim?" 
Silah şor parma ğını çevirerek devam etmesini i şaret etti. 
"Yazarı kurtardı ğımızda dünyayı da kurtardık mı? Bir şekilde kurtardık, de ğil 
mi?" 
"Evet." 
"Bir yazar, hem de o kadar iyi olmayan bir yazar -b unu söyleyebiliyorum çünkü 
dört be ş kitabını okudum- nasıl dünyanın kaderi üzerinde bu  kadar büyük bir 
etkiye sahip olur? Ya da tüm evrenlerin?" 
"O kadar iyi de ğilse neden ilk kitaptan sonra okumayı bırakmadın?" 
Bayan Tassenbaum gülümsedi. "Beni mat ettin! Tamam,  okunabilir bir yazar, o 
kadarını itiraf edeyim, anlattı ğı hikâyeler güzel ama aynı şeyi kullandı ğı dil 
için söyleyemeyece ğim. Ben senin sorunu cevapladım, şimdi de sen benimkini 
cevapla. Tanrı biliyor ya dünyanın kaderinin elleri nde oldu ğunu dü şündüren 
yazarlar var. Akla ilk gelen Norman Mailer, mesela.  Shirley Hazzard ve John 
Updike da var. Ama görünü şe bakılırsa o dü şünce bu olayda gerçe ğe dönmü ş. Bu 
nasıl oldu?" 
Roland omuz silkti. "Do ğru sesleri duyup do ğru şarkıları söylüyor. Yani/ta." 
Anlamı ş gibi yapma sırası irene Tassenbaum'daydı. 
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Limuzin, ye şil tenteli bir binanın önünde durdu. Kapıda iyi kes imli takım elbise 
içinde bir ba şka adam bekliyordu. Kaldırımdan yükselen basamaklar ın etrafı sarı 
bir şeritle çevrelenmi şti. Şeridin üzerinde Roland'ın okuyamadı ğı kelimeler 
vardı. 
"suç MAHALL Đ, UZAK DURUNUZ yazıyor," dedi Bayan Tassenbaum. "Am a uzun zamandır 
orda duruyormu ş gibi görünüyor. Foto ğraf makineleri ve küçük fırçalarıyla olan 



i şlerini bitirdikten sonra sarı bandı kaldırdıklarını  sanırdım. Çok güçlü 
dostların olmalı." 
Roland sarı şeridin bir süredir orada oldu ğundan emindi; yakla şık üç haftalık 
bir süre. Jake ve Peder Callahan öleceklerinden emi n bir şekilde Dixie Pig'e o 
zaman girmi şti. Irene'in barda ğının dibinde bir yudum içki kalmı ş oldu ğunu gördü 
ve içti. Alkolün keskin tadı yüzünün buru şmasına yol açmı ştı. Bo ğazından a şağı 
inen yanma hissinin tadım çıkardı. "Daha iyi misin? " diye sordu kadın. 
"Evet, te şekkürler." Orizaların bulundu ğu keseyi omzuna iyice yerle ştirdikten 
sonra Oy ile birlikte limuzinden indi. irene, uçu ş ayrıntılarını halletmi şe 
benzeyen şoförle konu şmak için bir süre duraksadı. Roland e ğilerek sarı şeridin 
altından geçti ve oldu ğu yerde bir süre durdu. Kornaları ve gürültüyü dinl eyerek 
o parlak haziran gününde hayat dolu şehrin tadını çıkardı. Bir daha asla bir 
şehir göremeyecekti, bundan emindi. Belki de en iyis i buydu. Đçinden bir ses, 
New York'un yanında hepsinin sönük kalaca ğını söylüyordu. 
Kapıdaki görevli - şehrin memurlarından biri olmayıp Tet Şirketi çalı şanı oldu ğu 
belliydi- yürürken ona katıldı. " Đçeri girmeye niyetliyseniz bana bir şey 
göstermeniz gerek, efendim." 
Roland tabancasının ti şörte sarılmı ş kılıfını çantasından bir kez daha çıkardı 
ve babasının silahını kılıfından çekip görevliye gö sterdi. Bu kez tabancayı 
verme teklifinde bulunmadı, görevli de almaya kalkm adı. Namlunun ucundaki 
i şlemeyi inceledikten sonra ba şını hürmetle sallayarak bir adım geriledi. 
"Kapının kilidini açaca ğım. Đçeri girdi ğiniz andan itibaren tek basmasınız. 
Anlıyorsunuz, de ğil mi?" 
Hayatının büyük bölümü boyunca tek ba şına olan Roland ba şını salladı. 
Irene adım atmasına izin vermeden dirse ğini tuttu, onu döndürdü ve kollarını 
boynuna doladı. Kendine alçak topuklu yeni ayakkabı lar almı ştı, bu yüzden 
gözlerine bakabilmek için ba şını hafifçe geri atması yetmi şti. 
"Kendine dikkat et, kovboy." Dudaklarına küçük bir öpücük kondurdu -bir 
arkada şın öpece ği gibi- ve e ğilip Oy'un ba şını ok şadı. "Küçük kovboya da dikkat 
et." 
"Elimden geleni yaparım," dedi Roland. "Jake'in mez arı için verdi ğin sözü 
unutmayacaksın, de ğil mi?" 
"Bir gül," dedi kadın. "Unutmam." 
"Te şekkürler derim." Đçindeki sesi-sezgi-dü şüncesi-dinleyerek ona bir süre 
dikkatle baktıktan sonra bir karara vardı. Orizalar ın durdu ğu keseden içinde 
kalın kitabın bulundu ğu zarfı çıkardı... Susannah'nın zaten ona okumayaca ğı 
kitabı. Ve Irene'e verdi. 
Kadın ka şlarını çatarak kitaba baktı. " Đçindeki nedir? Bir kitaba benziyor." 
"Evet. Stephen King'in kitaplarından biri. Adı Uyku suzluk. Okumu ş muydun?" 
irene hafifçe gülümsedi. "Hayır. Ya sen?" 
"Hayır. Ve okumayaca ğım. Kafa karı ştırıcı gibi geliyor." 
"Anlamıyorum." 
" Đnce... gibi geliyor." Mejis'teki Eyebolt Kanyonu'nu  dü şünüyordu. 
irene zarfı hafifçe kaldırdı. "Epey kalın gibi. Bir  Stephen King kitabı oldu ğuna 
şüphe yok. O santimle satıyor, Amerika kiloyla alıyo r." 
Roland ba şını iki yana salladı. Anlamamı ştı. 
"Bo ş ver," dedi irene. "Ukalalık ediyorum, çünkü Ree ve daları sevmez, hiçbir 
zaman da sevmedi. Bunun bende kalmasını istiyorsun,  de ğiî mi?" 
"Evet." 
"Pekâlâ. Belki Koca Steve hastaneden çıktı ğında imzalattırırım. Bence bana en 
azından o kadarım borçlu." 
"Ya da bir öpücük," dedi Roland ve kendi için bir t ane aldı. Kitabı verdikten 
sonra kendini daha hafif hissetmeye ba şlamı ştı. Daha özgür. Daha güvende. Kadmı 
kendine çekip sıkıca sarıldı, irene Tassenbaum da a ynı şekilde kar şılık verdi. 
Sonra Roland, onu bıraktı ve yumru ğuyla alnına kısaca dokunduktan sonra Dixie 
Pig'in kapısına yöneldi. Kapıyı açıp ardına hiç bak madan 'Çeri girdi. Bunun en 
kolayı oldu ğunu ö ğrenmi şti 
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Jake ve Peder Callahan'ın geldi ği gece kapının önünde duran ayaklı levha içeri 
alınmı ştı. Roland levhaya çarptı, ama refleksleri her zama nki gibi çabuktu, yere 



düşmeden yakaladı. Üzerindeki yazıyı yava şça okudu ve kula ğına gelen kendi 
sesinden tekbir anlam çıkardı: KAPAL Đ. Yemek salonunu aydınlatan turuncu 
elektrikli lambalar sönüktü, ama acil durum ı şıkları yanıyor, lobinin ötesindeki 
alanı ve barı sert bir ı şıkla aydınlatıyordu. Sol tarafta bir kemer, ötesind e 
bir ba şka yemek salonu vardı. Orada acil durum ı şıkları yoktu, Dixie Pig'in o 
bölümü bir ma ğara gibi karanlıktı. Ana yemek salonundaki aydınlık , bu bölümün 
bir buçuk metre kadar içine uzanıyor -uzun masanın ucunu aydınlatacak kadar- ve 
ardından yok oluyordu. Ja-ke'in bahsetti ği perde kaldırılmı ştı. En yakın polis 
karakolunun delil odasında veya garip nesneler biri ktiren bir koleksiyoncunun 
duvarında olabilirdi. Roland kızarmı ş etin hafif ve naho ş kokusunu alabiliyordu. 
Ana yemek salonunda birkaç masa devrilmi şti. Roland kırmızı halı üzerinde 
lekeler gördü; kan oldu ğu neredeyse muhakkak koyu lekeler ve... ba şka bir şeye 
ait sarımsı bir leke. 
Elindekini at! Çoban tanrının adi süsü. Cesaretin v arsa at onu elinden! Ve 
pederin korkusuz sesi Roland'ın kulaklarında yankıl andı: Đnancımı senin gibi bir 
yaratı ğın meydan okumasıyla tehlikeye atacak de ğilim, sal Peder. Ardında 
bıraktıklarından biri daha. 
Roland bo ş arsada buldukları çantanın astarının içine dikilmi ş olan kaplumba ğa 
heykelci ğini dü şündü, ama aramakla vakit harcamadı. Orada olsaydı s essizlikte 
onu ça ğıran sesini mutlaka duyardı. Hayır, vampir şövalyelerin yemek sahnesinin 
resmedildi ği perdeyi her kim almı şsa sköldpadda'yı da gerçekte ne oldu ğunu 
bilmeden, sadece acayip harika ve ba şka bir dünyaya aitmi ş gibi oldu ğunu 
düşünerek almı ş olmalıydı. Çok yazık. Đşe yarayabilirdi. 
Silah şor pe şinde Oy oldu ğu halde masaların arasında yürümeye devam etti. 
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New York güvenlik memurlarının orayı gördü ğünde ne dü şündüğünü merak ederek 
mutfakta bir süre duraksadı. Daha önce böyle bir ye r görmediklerine bahse 
girebilirdi; temiz makinelerin ve parlak elektrik ı şıklarının oldu ğu bu şehirde 
görmeleri mümkün de ğildi. Bu mutfak gençlik günlerinden hatırladı ğı a şçı Hax'in 
(en iyi arkada şıyla a şçının ölü ayaklarının altında ku şlara ekmek kırıntıları 
atmı şlardı) kendini evinde gibi hissedebilece ği bir yerdi. Oca ğın ate şi haftalar 
önce sönmü ştü, ama üzerinde kızaran etin kokusu hâlâ güçlü ve çirkindi. Mutfakta 
başka mücadele belirtileri oldu ğunu gördü (yerdeki ye şil karolar üzerinde ters 
dönmüş bir tencere, ocaklardan birinin üzerinde yanıp kap kara olmu ş kan vardı). 
Bunları gören Roland, Jake'in oradan çarpı şarak geçi şini zihninde 
canlandırabiliyordu. Ama Jake panik içinde de ğildi, hayır, o de ğil. Pani ğe 
kapılmak şöyle dursun, a şçı yama ğından yol tarifi bile istemi şti. 
Adın nedir, ahbap? 
Jochabim, Hossa 'nın o ğlu. 
Jake onlara hikâyesinin bu kısmını anlatmı ştı ama Roland'la o an konu şan, 
hafızası de ğildi. Ölülerin sesiydi. Bu sesleri daha önce de duy muştu ve ne 
olduklarını biliyordu. 
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Oy geçen sefer oldu ğu gibi öne dü şüp yolu gösterdi. Ake'in hafif ve hüzünlü 
kokusunu alabiliyordu. Ake artık gitmi şti ama fazla uza ğa de ğil, 'yiydi, Ake 
iyiydi, Ake bekleyecekti ve zamanı geldi ğinde -Ake'in ona verdi ği görev 
tamamlandı ğında- Oy ona yeti şecek ve her zaman oldu ğu gibi onunla gidecekti. 
Burnu güçlüydü ve zamanı geldi ğinde bundan daha taze bir koku bulacaktı. Ake, 
onu ölümden kurtarmı ştı ve bunun önemi yoktu. Oy tefi tarafından dı şlandıktan 
sonra Ake, onu yalnızlık ve utançtan kurtarmı ştı. Đşte bu çok önemliydi. 
Bu arada bitirmesi gereken bir i şi vardı. Olan adlı adama kilerin yolunu 
gösterdi. Merdivenlere açılan gizli kapı kapalıydı,  ama Olan konserveler ve 
kutularla dolu rafları sabırla yoklayarak açmanın y olunu buldu. Her şey daha 
önce oldu ğu gibiydi, tavandaki ampuller a şağı inen basamakları hafifçe 
aydınlatıyordu. Küfle karı şık rutubet kokusu havaya hâkimdi. Duvarların içinde  
koşuşturan sıçanların kokusunu alabiliyordu; sıçanların ve ba şka şeylerin, 
bazıları Ake ile son geli şlerinde öldürdü ğü böcekler olan yaratıklar. Onları 
öldürmek güzeldi ve önüne bir fırsat çıkarsa yine z evkle öldürürdü. Oy 
böceklerin ortaya çıkıp ona kafa tutmasını diledi, ama elbette ortalıkta 



görünmediler. Korkuyorlardı ve korkmakta haklıydıla r, çünkü iki tür birbirinin 
doğal dü şmanıydı. 
Basamakları inmeye ba şladı ve Olan adındaki adam onu takip etti. 
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Üzerinde sararmı ş afi şler olan (NEW YORK HATJRASI SATIN ALMAK içiN SON ŞANS ve u 
EYLÜL 20üi 1 Z ĐYARET EDĐN!) terk edilmi ş büfenin önünden geçtiler ve on be ş 
dakika sonra -Roland zamandan emin olmak için yeni saatini kontrol etti- tozlu 
koridor zemini üzerine saçılmı ş bolca cam kırı ğının bulundu ğu bir yere geldiler. 
Roland patilerinin altının kesilmemesi için Oy'u ku cağına aldı. Her iki duvarda 
da bir zamanlar üzerleri camla kaplı oldu ğu anla şılan yuvalardan geri kalanları 
görebiliyordu. Đçlerine baktı ğında karma şık makineler gördü. Jake'i burada az 
daha yakalayacaklardı. Bir akıl tuza ğıyla onu yava şlatmı şlar ama Jake 
kurtulabilecek kadar zeki ve cesur oldu ğunu bir kez daha göstermi şti. Aracını 
boş bir yolda do ğru düzgün kullanmak gibi basit bir i şi bile yapamayacak kadar 
aptal ve dikkatsiz bir adam dı şında her şeyden kurtulmayı ba şardı, diye acıyla 
düşündü Roland. Ve onu oraya götüren adamdan... ondan da kurtulamadı Oy ona 
havlayınca Roland, Bryan Smith'e (ve kendine) duydu ğu öfkeyle hayvanca ğızı 
gere ğinden fazla sıkmakta oldu ğunu anladı. "Ba ğı şla, Oy," dedi ve Hantal 
Billy'yi yere bıraktı. 
Oy herhangi bir kar şılık vermeden yürümeye devam etti ve kısa süre sonr a o ğlunu 
Dixie Pig'den oraya kadar kovalayan adamların da ğınık cesetlerinin bulundu ğu 
yere vardılar. Ayrıca Eddie ile oraya vardıklarında  bu çok eski koridorun tozlu 
zemin üzerinde bıraktıkları izler de duruyordu. Yin e bir hayaletin sesini duydu. 
Bu seferki adamların liderinin sesiydi. 
Evet! Adını yüzünden, yüzünü a ğzından biliyorum. John Farson'ı şevkle emen 
annenin a ğzıyla aynı. 
Roland çizmesinin burnuyla cesedi çevirdi (babasını n içine ejderha korkusu 
ekti ği Flaherty adında bir insandı ama bunlar Silah şor'un umurunda bile de ğildi) 
ve şimdiden üzerinde bir tabaka küf birikmi ş ölü suratına baktı. Yanında, son 
sözleri o halde kahrol, chary-ka olan taheen'in ces edi vardı. Onların ve 
yolda şlarının cesetlerinin olu şturdu ğu yı ğının gerisinde onu Anahtar Dünya'dan 
bir daha dönmemecesine çıkaracak olan kapı duruyord u. 
Tabi hâlâ çalı şıyorsa. 
Oy kapıya do ğru yürüyüp önünde oturdu ve Roland'a baktı. Hantal Billy hızlı 
hızlı soluyordu ama o eski, şirin sırıtı şı artık yoktu. Roland kapıya vardı ve 
ellerini hayaleta ğacımn üzerine dayadı. Derinlerde alçak ve düzensiz bir 
titre şim hissetti. Kapı hâlâ çalı şıyordu ama i şlevini yitirmesi an meselesiydi. 
Gözlerini kapadı ve küçük yata ğında yatarken (be şikten yata ğa terfi edeli ne 
kadar olmu ştu bilmiyordu ama fazla bir zaman olmadı ğından emindi) bebek odasının 
pencerelerinin renkli camlarının yansıması yüzünde dans ederek üzerine e ğilen, 
daha sonra şefkatle ok şadı ğı öz evladının eliyle öldürülecek olan annesini 
düşündü; Uzun Candor'un kızı, Steven'ın karısı, Roland 'ın annesi Gabrielle 
Deschain. O ğluna uyuması ve sadece çocukların bildi ği diyarları rüyasında 
görmesi için ninni söyleyen kadın. 
Canım bebe ğim, güzel bebe ğim Hep kok/ayayım öpeyim Chussit, chissit, chassit!  
Yetmesi gerek, dolacak sepet! 
Bu kadar uza ğa geldim, diye dü şündü Roland elleri hayaleta ğacından kapıya 
dayanmı ş halde. Bunca yol a ştım, çok ki şiyi incittim, incittim veya öldürdüm, 
kurtarmı ş olabileceklerim sadece tesadüfen kurtuldu ve ruhum u asla kurtaramaz, 
eğer bir ruhum varsa. Yine de şu var: son yolun ba şına geldim ve bu yolculu ğa 
tek ba şıma çıkmamam gerek. Susannah benimle gelirse... Bel ki hâlâ sepetimi 
doldurmaya yetecek kadarı vardır. 
"Chassit," dedi Roland ve kapı açılırken o da gözle rini açtı. Oy'un temkinli 
adımlarla di ğer tarafa geçti ğini gördü. Dünyalar arasındaki bo şlu ğun tiz 
çı ğlı ğını duydu ve sonra kendisi de di ğer dünyaya geçti. Kapıyı arkasından 
kapatırken yine ardına bakmamı ştı. 
  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM FEDIC (ĐKĐ MANZARA)  
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Şuranın ne kadar aydınlık oldu ğuna bakın hele! 
Daha önce geldi ğimizde Fedic gölgesiz ve donuktu, ama öyle olması i çin bir sebep 
vardı: gerçek Fedic de ğil, sadece bir geçi ş kopyasıydı; Mia'nın çok iyi bilip 
hatırladı ğı ( şartlar -Walter o'Dim olarak vücut bulmu şlardı- ona fiziksel bir 
beden vermeden önce sık sık gitti ği cehennem kıyısı şatosunu hatırladı ğı gibi) 
ve dolayısıyla tekrar yaratabildi ği Fedic'in bir kopyasıydı. Bununla birlikte 
bugün, terk edilmi ş kasaba neredeyse bakılamayacak kadar aydınlık (ama  elbette 
Gök Gürültüsü'nün ve Dixie Pig'in altındaki geçitin  lo şlu ğuna alı şmış gözlerimiz 
bu aydınlı ğa adapte oldu ğunda daha iyi görebilece ğiz). Her gölge keskin; kapkara 
kadifeden kesilip topra ğın üzerine serilmi ş gibi. Bulutsuz gökyüzü masmavi. Hava 
serin. Bo ş binaların çatılarının saçakları arasında ve Discor dia Şato-su'nun 
mazgallı siperlerinde inleyerek esen rüzgâr sonbaha rın habercisi. Fedic 
Đstasyonu'nda, burnunun her iki tarafında TOPEKA'NIN  RUHU yazan atomik bir 
lokomotif -eski insanlar kızgın-makine derdi- duruy or. Önündeki zarif camlar 
yüzyıllardır biriken çöl kumu yüzünden neredeyse gö rülmez halde ama bunun pek 
önemi yok; Topeka'nın Ruhu son seferini yaptı ve se ferlerini düzenli bir şekilde 
yaptı ğı zamanlarda da bir insanın yönlendirmesine ihtiyac ı yoktu. Lokomotifin 
gerisinde sadece üç vagon var. Son seferinde Gök Gü rültüsü Đstasyonu'ndan yola 
çıktı ğında ve bu hayalet kasabaya ula ştı ğında sayıları bir düzineydi ama... 
Ah şey, bu hikâyeyi anlatmak Susannah'ya dü şer ve liderli ğine gerek duyulan bir 
ka-tet'va oldu ğu günlerde dinh'i olan adama anlatırken dinleyece ğiz. Đşte 
Susannah da burada, onu daha önce otururken gördü ğümüz yerde, Gin-Puppy 
Meyhanesi'nin önünde oturuyor. Eddie'nin Suzie'nin Gezinti Bisikleti adını 
verdi ği aracını park etmi ş. Ü şüyor ve üzerine giyebilece ği bir kaza ğı bile yok, 
ama kalbinin sesi ona bekleyi şinin sona ermek üzere oldu ğunu söylüyor. Kalbinin 
sesinin haklı olması için dua ediyor çünkü bu kasab a hayaletli. Rüzgârın 
iniltisi Susannah'nm kulaklarına bedenlerinin defor me edilip beyinlerinin 
boşaltılması için zorla oraya getirilen deh şet içindeki çocukların 
çı ğlıklarıymı ş gibi geliyor. 
Yolun sonundaki paslı Quonset kulübenin (16. Kavis Deney Đstasyonu, hatırlayın, 
size uyarsa) yanında gri robot atlar var. Son ziyar etimizden sonra birkaçı daha 
devrilmi ş, gelip kendilerini çözecek binicileri görmeye çalı şıyormu ş gibi 
başlarını sabırsızca öne arkaya sallayanların sayısı i se artmı ş. Ama kimse 
onları çözmeyecek, çünkü Kırıcılar durdurulup salıv erildi. Artık o yetenekli 
beyinlerini beslemek için çocukların getirilmesine gerek kalmadı. 
Ve şimdi bakın! Hanımın o uzun gün boyunca ve ondan önc eki gün Ted Brautigan, 
Dinky Earnshaw ve di ğer birkaçıyla (Sheemie aralarında yoktu, o yolun so nundaki 
açıklı ğa gitmi şti, üzgünüm derim) vedala ştı ğı ondan önceki günden beri bekledi ği 
ki şi geliyor. Dogan'ın kapısı açılıyor ve bir adam dı şarı çıkıyor. Susannah'nm 
ilk gördü ğü, artık topallamadı ğı. Sonra yeni gömle ğini ve kot pantolonunu fark 
ediyor. Şık kıyafet ama o da bu so ğuk havaya en az Susannah'nm oldu ğu kadar 
hazırlıksız. Yeni gelenin kuca ğında kulaklarını geriye yatırmı ş tüylü bir hayvan 
var. Buraya kadar iyi ama hayvanı kuca ğında tutuyor olması gereken çocuk yok. 
Çocuk yok... kalbi kederle doluyor. Ama şaşkın de ğil, çünkü biliyordu, şu adamın 
( şu chary adamın) açıklı ğa gidenin Susannah oldu ğu takdirde bilece ği gibi. 
Oturdu ğu yerden a şağı kaydı ve elleri ve kesik bacakları üzerinde ilerl eyerek 
kaldırımdan yola indi. Yola inince tek elini kaldır ıp salladı. "Roland!" diye 
seslendi. "Hey Silah şor! Burdayım!" 
Roland, onu gördü ve o da el salladı. Sonra e ğilip hayvanı yere bıraktı. Oy 
başını e ğip kulaklarını kafasına yapı ştırarak kar üzerindeki bir sansar gibi 
çılgınca ko şmaya ba şladı. Susannah'nm yanına varmasına iki metre (en az ) 
kalmı şken havaya sıçradı. Gölgesi toprak yol üzerinde hız la süzüldü. Susannah, 
onu yakaladı ama çarpı şmanın şiddetiyle sırtüstü dü ştü. Ci ğerlerindeki nefes 
boşalmı ştı. Ama yeni solu ğunu kahkahalar e şli ğinde aldı. Ön ayaklarını gö ğsüne, 
arka ayaklarını karnına dayayan Oy üzerinde durup k uyruk sallayarak yanaklarını, 
burnunu, gözlerini yalarken hâlâ gülüyordu. 
"Yava ş ol!" diye ba ğırdı gülerek. "Dur yoksa beni öldüreceksin!" A ğzından 
fütursuzca çıkan sözleri duyunca kahkahaları kesild i. Oy üzerinden indi, oturdu, 
burnunu gökyüzüne kaldırdı ve ona bilmesi gereken h er şeyi tek bir acı ulumayla 
anlattı. 



Susannah do ğrulup oturdu ve gömle ğindeki tozları silkeledi. O sırada üzerine bir 
gölge dü ştü. Ba şını kaldırdı, ama Roland'ın yüzünü göremedi. Ba şı tam güne şin 
önündeydi ve alevlerden olu şan bir taç takıyormu ş gibiydi. Yüz hatları gölgede 
kalmı ş, seçilmiyordu. Ama ellerini ona uzatmı ştı. 
Susannah'nm benli ğinin bir bölümü uzatılan elleri tutmak istemedi, ve  bu 
anla şılabilir bir şeydi, de ğil mi? Bir bölümü her şeyi burada sonlan-dınp onu 
kötü topraklara yalnız göndermek istiyordu. Eddie'n in istedi ği ou olmasa da. 
Jake'in de şüphesiz. Güne şin kafasının etrafında göz kama ştıran bir taç 
olu şturdu ğu bu koyu şekil onu ço ğunlukla konforlu olan ya şamından (ah evet, 
hayaletleri vardı -ve en az bir kötü kalpli iblisi-  ama hangimizin yok ki?) 
çekip almı ştı. Onu önce a şkla, sonra acıyla, deh şetle ve kayıpla tanı ştırmı ştı. 
Bir ba şka deyi şle her şey giderek kötüye gitmi şti. Kederinin sorumlusu eski bir 
dünyadan eski çizmeleri ve kalçalarından sarkan esk i ölüm makineleriyle 
çıkagelen, elleri ölümcül, u ğursuz bir yetene ğe sahip, macera arayan bu tozlu 
şövalyeydi. Bunlar duygusal dü şünceler, mor görüntülerdi ve eski Odetta bunlara 
hiç şüphesiz kahkahalarla gülerdi. Ama artık de ği şmişti, bu adam, onu 
deği ştirmi şti ve kederli dü şüncelere kapılmayı hak eden biri varsa o da Dan'in 
kızı Susannah'ydı. 
Benli ğinin bir parçası onu reddetmek istiyordu, yolculu ğunu sonlan-dırmak veya 
kararlılı ğını kırmak de ğil (bunlara sadece ölüm muktedirdi) kasti olmayan o  
insafsız acımasızlı ğını cezalandırmak istiyordu. Ama ka hepimizin hükmü  altında 
oldu ğu bir tekerlektir ve tekerlek döndü ğünde biz de mecburen onunla birlikte 
döneriz. Ba şımız önce cennete yükselir, sonra içindeki beynin y anıyormu ş gibi 
oldu ğu cehenneme iner. Bu yüzden, reddetmek yerine... 
 
2 
Bu yüzden reddetmek yerine benli ğinin bir di ğer parçasının yapmasını istedi ği 
gibi ellerini Roland'a uzattı. Roland, onu çekerek kaldırdı (aya ğa de ğil, bir 
süre ödünç alınmı ş ayakları olmu ştu ama artık yoktu) ve kuca ğına aldı. Yana ğını 
öpmeye çalı şınca Susannah dudaklarının birle şmesi için ba şını çevirdi. Bunun yan 
yola kadar olmayaca ğını anlasın, diye dü şündü nefesini ona verip onunkini 
alırken. Bu iste sonuna kadar oldu ğumu anlasın. Tanrı yardımcım olsun, sonuna 
kadar onunlayım. 
 
3 
Fedic Şapkacılık & Bayan Giyim'de kıyafetler vardı, ama do kunur dokunmaz 
parçalanıyorlardı, güveler ve geçen yıllar hepsini mahvetmi şti. Roland, Fedic 
Hotel'de (SESS ĐZ ODALAR, ĐYĐ YATAKLAR) bir dolapta onları en azından ak şamüstü 
serinli ğinden koruyabilecek battaniyeler buldu. Rüzgârın üz erlerine sinen 
rutubet kokusunu nispeten tahammül edilir . kildi ğj battaniyelere sarındılar ve 
Susannah acısını bir an önce ya şayıp ardında bırakabilmek için Jake'i sordu. 
"Yine yazar," dedi olanları dinledikten sonra gözya şlarını acıyla silerek- 
"Tanrı" onu kahretsin." 
"Kalçam tutmadı ve ço... ve Jake bir an bile teredd üt etmedi." Roland, Jake'e 
neredeyse Walter'a yakla ştıkları sırada kendi kendine El-mer'ın o ğlunu 
düşünürken kullanmayı telkin etti ği sözcük olan çocuk diyecekti. Đkinci bir şans 
verilmi ş olsa bunu asla tekrarlamayaca ğına söz verdi. 
"Elbette etmemi ştir," dedi Susannah gülümseyerek. "Etmezdi. Ja-ke'i miz çok 
cesurdu. Onunla ilgilendin mi? Ona hak etti ğini verdin mi? O kısmı dinlemek 
isterim." 
Roland, Irene Tassenbaum'un gül için verdi ği söz de dahil olmak üzere 
yaptıklarını anlattı. Susannah .ba şını salladı ve, "Ke şke aynısını dostun 
Sheemie için de yapabilseydik," dedi. "Trende öldü.  Üzgünüm, Roland." 
Roland ba şını salladı. Tütünü olmasını diledi ama yoktu elbet te. Đki tabancası 
yine yanındaydı, ayrıca yedi Oriza vardı. Bunların dı şında erzak namına hiçbir 
şeyleri yoktu. 
"Buraya gelirken yine kapı açması mı gerekti? Galib a öyle. Bir giri şimde daha 
bulunursa ölece ğini biliyordum. Sai Brautigan da öyle dü şünüyordu. Ve Dinky." 
"Ama öyle olmadı, Roland. Sorun aya ğıydı." 
Silah şor anlamayarak ona baktı. 



"Mavi Cennet'teki çarpı şma sırasında aya ğını kırık bir cam parçasıyla kesmi ş. 
Oranın hem havası, hem topra ğı zehirli!" Son kelimeyi tükürür-cesine söyleyen 
Detta'ydı. Aksanı o kadar a ğırdı ki Silah şor ne söyledi ğini güçlükle anladı. 
"Kahrolası aya ğı balon gibi şi şti... parmakları sosis gibi °ldu... sonra 
yanakları ve bo ğazı morarmı ş gibi renk de ği ştirdi... ate şi çıktı.." Derin bir 
nefes alarak üzerindeki iki battaniyeye daha sıkı s arındı. Sürekli sayıklıyordu 
ama sonlara do ğru bilinci yerine geldi. Senden ve 
Susan Delgado'dan bahsetti. Sesinde yo ğun bir sevgi ve pi şmanlık vardı..." Bir 
an duraksadıktan sonra patladı. "Oraya gidece ğiz, Roland, gide. ce ğiz ve 
Kule'nin tüm bunlara de ğmedi ğini görürsek de ğmesini sa ğlayaca- ğız? 
"Gidece ğiz," dedi Roland. "Kara Kule'yi bulaca ğız ve kimse bize engel 
olamayacak. Ve içeri girmeden önce hepsinin adını s öyleyece ğim. Tüm 
kaybettiklerimizin." 
"Senin listen benimkinden uzun olacak," dedi Susann ah. "Ama benimki de pek kısa 
olmayacak." 
Roland buna kar şılık vermedi ama belki duydu ğu seslerle uzun uykusundan şaşkınca 
uyanmı ş olan robotun sesi duyuldu. "Kızlar, kızlar, kızlar !" diye ba ğırdı Ho ş-
Vakit Meyhanesi'nin yaylı kapılarının gerisinden. " Bazıları insan bazıları 
biyonik, ama kimin umurunda, farkı anlayamazsınız, sizi..." Bir duraksama oldu 
ve ardından pazarlama robotunun sesi tekrar yükseld i. "TATM ĐN EDERLER? Ve 
ardından sesi tamamen kesildi. 
"Tanrılar adına, burası içler acısı bir yer," dedi Roland. "Geceyi geçirip 
burdan dönmemecesine gidelim." 
"Hiç olmazsa güne ş var ve Gök Gürültüsü'nden sonra insanı rahatlatıyo r ama ne 
soğuk, de ğil mi?" 
Roland ba şını salladı ve di ğerlerini sordu. 
"Devam ettiler," dedi Susannah. "Ama öyle bir an ol du ki hiçbirimizin şu 
yarıktan ba şka bir yere gidemeyece ğini sandım." 
Fedic'in tek caddesinin şatonun aksi yönündeki ucunu gösterdi. 
"Vagonlardan bazılarında hâlâ çalı şan televizyon ekranları var. Kasabaya 
yakla şırken yok olmu ş köprüyü gördük. Bo şlu ğun iki yanındaki uçları görüyorduk, 
ama aradaki bo şluk en azından yüz metre vardı. Hatta daha da fazla . Tren yolunu 
da görebiliyorduk. Oldu ğu gibi duruyordu. Tren o sıralarda yava şlamı ştı ama 
aşağı atlayabilece ğimiz kadar de ğil-Ayrıca vakit kalmamı ştı. Atlayanın ölmesiyse 
neredeyse muhakkaktı. Saatte seksen kilometre civar ı bir süratle ilerliyorduk. 
Tren sehpasına varır 
varmaz kahrolası şey çıtırdayıp inlemeye ba şladı. Ya da James Turber okuduysan 
gıcırdayıp mızıldanmaya ama okudu ğunu sanmıyorum. Trende müzik yayını vardı. 
Blaine'deki gibi, hatırlıyor musun?" 
"Evet." 
"Ama sehpanın yıkılaca ğını müzik sesine ra ğmen anladık. Sonra her şey iki yana 
sallanmaya ba şladı. Bir ses -çok so ğukkanlı, sakin- 'Küçük bir sorun ya şıyoruz, 
lütfen yerlerinize oturun,' dedi. Dinky o küçük Rus  kız Dani'yi tutuyordu. Ted 
ellerimi tuttu ve, 'Sizinle tanı şmak benim için büyük bir zevk oldu, 
hanımefendi,' dedi. Öyle sert bir sarsıntı oldu ki neredeyse koltu ğumdan 
fırlayacaktım -Ted, beni tutmasa fırlardım- ve 'Bur aya kadar, sonumuz geldi, 
Tanrı'm a şağıda her ne varsa di şlerini etime geçirmeden önce öleyim ne olur,' 
diye dü şündüm ve bir iki saniyeli ğine geri gittik. Geri Roland! Tüm vagonun 
havalandı ğını görebiliyordum; lokomotifin hemen arkasındaki v agondaydık. 
Yırtılan metalin sesi duyuldu. Sonra sevgili Topeka 'mn Ruhu aniden hızlandı. 
Eski insanlar hakkında istedi ğini söyle, pek çok konuda hata yaptıklarını 
biliyorum, ama yaptıkları makineler çok esaslıymı ş. 
"Sonra bir baktım ki istasyona giriyoruz. Yine aynı  sakinle ştirici ses duyuldu. 
Bu kez etrafımıza iyice bakmamızı ve bir şey unutmamamızı istiyordu. Sanki yeni 
inmi ş bir TWA uça ğmdaydık! Platforma inene dek trenin dokuz vagonunun  gitmi ş 
oldu ğunu görmedik. Tanrı'ya şükür hepsi bo ştu." Caddenin sonuna u ğursuzca (aynı 
zamanda korkuyla) baktı. "A şağıda her ne varsa umarım bo ğazında kalırlar ve 
boğulur." 
Sonra yüzü aydınlandı. 



"Bir iyi yönü var -saatte be ş yüz kilometre hızla gitti ğimiz göz önüne alınırsa- 
Topeka'mn Ruhu'nun ne-kadar-da- şeniz sesinin söyledi ği buydu -Örümcek- Çocuk 
Efendi'yi epey geride bırakmı ş olmalıyız." 
"Ben o kadar emin olmazdım," dedi Roland. 
Susannah gözlerini bezgince devirdi. "Öyle deme." 
"Ama diyorum. Mordred ile zamanı geldi ğinde ilgilenece ğiz. O zamanın bugün 
oldu ğunu sanmıyorum." 
"Güzel." 
"Yine Dogan'm altına mı gittin? Sanırım öyle." 
Susannah'nm gözleri irile şti. "Etkileyici, de ğil mi? Grand Central onun yanında 
Sticksville'de bir yerde bir tren istasyonu gibi ka lıyor. Yukarı çıkan yolu 
bulman ne kadar sürdü?" 
"Tek ba şıma olsaydım hâlâ a şağıda dolanıyor olurdum," dedi Roland. "Yolu Oy 
buldu. Sanırım senin kokunu takip ediyordu." 
Susannah bunu dü şündü. "Belki. Jake'in kokusunu takip etmi ş olması daha 
muhtemel. Üzerinde SADECE TURUNCU GEÇ ĐŞ KARTĐNĐ GÖSTERĐN, MAVĐ KARTLAR 
GEÇERSĐZDĐR yazan bir duvarın bulundu ğu geni ş bir geçitten geçtin mi?" 
Roland ba şını salladı ama duvardaki rengi solmu ş yazı onun için hiçbir anlam 
ifade etmemi şti. Đki hareketsiz gri atı ve sırıtan maskeyi görünce Ku rtların 
akınlarının ba şlangıç noktasına yakla ştı ğını anlamı ştı. Ayrıca çok iyi 
hatırladı ğı, lastikten yapılma tek bir mokasen görmü ştü. Ted veya Dinky'nin 
olması gerekti ğini dü şündü; Sheemie'ninkiler şüphesiz onunla birlikte mezara 
gömülmüştü. 
"Eee," dedi. "Trenden indi ğinizde kaç ki şiydiniz?" 
"Sheemie'yi kaybedince be ş ki şi kaldık," dedi Susannah. "Ben, Ted, Dinky, Dani 
Rostov ve Fred Worthington... Fred'i hatırlıyor mus un?" 
Roland ba şını salladı. Takım elbiseli, bankacıya benzeyen ada mdı. 
"Rehberleri olup onlara bir Do ğan turu yaptırdım," dedi Susannah. "En azından 
yapabildi ğim kadar. Çocukların beyinlerini çaldıkları ve Mia' nın canavarını 
doğurdu ğu yatakları, Fedic ve New York'taki Dixie Pig arası ndaki tek yönlü 
kapıyı ve Nigel'ın dairesini gösterdim. 
"Ted ve arkada şları kapıların dip dibe sıralandı ğı daire şeklindeki odayı 
görünce bir hayli şaşırdı. Özellikle de Ba şkan Kennedy'nin öldürüldü ğü zaman ve 
mekân olan 1963 Dallas'ına açılan kapıyı gördükleri nde. Đki kat a şağıda -
geçitlerin ço ğu o katta- Ba şkan Lincoln'ün 1865'te suikasta kurban gitti ği Ford 
Tiyatrosu'na açılan bir ba şka kapı bulduk. Bo0th onu öldürdü ğü sırada izlemekte 
oldu ğu oyunun bir afi şi bile vardı. Amerikalı Kuzenimiz idi adı. Ne tür b ir 
insan gidip öyle bir şeyi izler?" 
Roland pek çok insanın gidebilece ğini dü şündü ama söylememeyi tercih etti. 
"Her şey çok eski," dedi Susannah. "Ve sıcak. Ve do ğruyu söylemek gerekirse 
insanın altına ettirecek kadar korkutucu. Makineler den ço ğu durmu ş ve her yerde 
su, ya ğ ve ne oldu ğunu sadece Tanrı'nın bildi ği bir sıvının birikintileri var. 
Bazı birikintiler hafifçe ı şıldıyordu. Dinky radyoaktif olabileceklerini 
söyledi. Kemiklerimin irile şmesi ve saçlarımın dökülmeye ba şlaması fikri hiç 
hoşuma gitmiyor. O korkunç çınlamaların yayıldı ğı kapılar da vardı... insanın 
di şlerini kama ştıran çınlamaların." 
"Geçi çınlamaları." 
"Evet. Ve bazılarının gerisindeki şeyler insanın tüylerini ürpertiyor. Kaygan 
şeyler. Geçi ş karanlı ğında canavarlar oldu ğunu bana söyleyen sen miydin Mia mı?" 
"Ben olabilirim." Tanrılar biliyordu ya geçi ş karanlı ğında canavarlar vardı. 
"Kasabanın ötesindeki derin yarıkta da yaratıklar v ar. Mia söylemi şti. 'Aldatan, 
kandıran, kaçmak için fırsat kollayan yaratıklar,' demi şti. Ve sonra Ted, Dinky, 
Dani ve Fred el ele tutu ştu. Ted'in 'iyi akıl' dedi ği şeyi yaptılar. Çembere 
dahil olmadı ğım halde hissedebiliyordum ve hissetti ğim için mutluydum çünkü o 
eski yer gerçekten insanı ürkütüyor." Battaniyeleri  iyice üzerine sardı. "Tekrar 
gitmeye can attı ğım kesinlikle söylenemez." 
"Ama gitmemiz gerekece ğini dü şünüyorsun." 
" Şatonun altında ilerleyip Discordia'ya açılan bir ge çit var. Ted ve arkada şları 
bu geçiti Ted'in hayalet-dü şünceler dedi ği eski dü şünceleri bularak tespit etti. 
Fred'in cebinde bir tebe şir varmı ş. Kapıyı onunla i şaretledi ama bulmak yine de 



zor olacak. A şağısı eski bir Yunan hikâyesinde bo ğa-canavarın kaçması gerekti ği 
söylenen labirent gibi. Tekrar bulaca ğımızı sanıyorum..." 
Roland e ğilip Oy'un kürkünü ok şadı. "Bulaca ğız. Küçük dostumuz kokunu geriye 
doğru takip edebilir. De ğil mi, Oy?" 
Oy ba şını kaldırıp altın halkalı gözleriyle ona baktı ama  hiçbir şey söylemedi. 
"Her neyse," diye devam etti Susannah. "Ted ve di ğerleri kasabanın dı şındaki 
yarıkta ya şayan yaratıklara dokundu. Đstemeden oldu ama dokundular. O şeyler 
Kızıl Kral'ın ne yanda şı ne de kar şıtı. Sadece kendileri için varlar ama 
düşünebiliyorlar. Ve telepati yetenekleri var. Orada o ldu ğumuzu biliyorlardı. 
Temas kurulduktan sonra sohbet etmeye pek istekli g ölündüler. Ted ve 
arkada şlarının dedi ğine göre çok uzun zamandır Deney Đstasyonu'nun altından 
yeraltı mezarlı ğına do ğru bir tünel kazıyorlar-mı ş ve yüzeye çıkmalarına çok az 
kalmı ş. Çıktıktan sonra dünya üzerinde istedikleri yere g idebileceklermi ş." 
Roland çizmelerinin a şınmı ş topukları üzerinde ileri geri sallanarak bunu bir 
süre sessizce dü şündü. Yüzeye çıkmalarından uzun zaman önce Susannah  ile oradan 
gitmi ş olacaklarını umdu... ama belki yaratıklar Mordred oraya geldi ği sırada 
çıkmı ş olurdu. O zaman buçuklu ğun takibe devam etmek için onlarla yüzle şmesi 
gerekirdi. Bebek Mordred yeraltı-nın eski canavarla rına kar şı. Bu ho ş bir 
düşünceydi. 
Sonunda ba şını sallayarak Susannah'ya devam etmesini i şaret etti. 
"Geçi ş çınlaması bazı geçitlerden de geliyordu. Giri şlerini kapatacak kapılar 
olmayan geçitlerden! Bunun ne anlama geldi ğini biliyor musun?" 
Biliyordu. Yanlı ş geçite girerlerse -ya da Ted ve arkada şları yanlı ş kapıyı 
i şaretlemi şse- o, Susannah ve Oy Discordia Şatosu'nun tarafına varmak yerine 
sonsuza dek yok olacaktı. 
"Beni orda tek ba şıma bırakmak istemediler -yollarına devam etmeden ö nce benimle 
revire kadar geldiler- ve ben de buna çok memnun ol dum. Yolumu tek ba şıma 
bulmaya hiç hevesli de ğildim. Zaten muhtemelen asla bulamazdım." 
Roland bir kolunu ona dolayarak sarıldı. "Planları Kurtların kullandı ğı kapıdan 
geçmek miydi?" 
"Hı-hı, TURUNCU GEÇ ĐŞ'KARTĐ koridorunun sonundaki Kurtların çık-tl5i yere 
çıkacaklar, Whye Nehri'ni bulup Calla Bryn Sturgis' e geçecekler. Calla ahalisi 
onları aralarına alır, de ğil mi?" 
"Evet." 
"Bütün hikâyeyi dinlediklerinde onları... onları li nç falan etmezler, de ğil mi?" 
"Etmeyeceklerinden eminim. Kimse olmasa bile Henchi ck do ğru söylediklerini 
anlayıp onları savunacaktır." 
"Geçit Ma ğarası'ndaki kapıyı kullanıp Amerika tarafına dönmey i umuyorlar." Đçini 
çekti. "Umarım her şey istedikleri gibi olur ama şüpheliyim do ğrusu." 
Roland'ın da şüpheleri vardı. Ama o dördü çok güçlüydü ve Ted, on a son derece 
sebatkâr ve kararlı biri gibi görünmü ştü. Manniler de kendilerine göre güçlüydü 
ve dünyalar arasında yolculuk söz konusu oldu ğunda çok ustalardı. Ted ve 
arkada şlarının er ya da geç Amerika tarafına döneceklerine  inanıyordu. 
Susannah'ya ka isterse olaca ğını söylemeyi dü şündü ama bunun akıllıca 
olmayaca ğına karar vererek vazgeçti. Ka o an Susannah'nın se vdi ği bir kelime 
sayılmazdı ve bu yüzden onu suçlayamazdı. 
" Şimdi bana kulak ver ve iyice dü şün, Susannah. Dandelo sözcü ğü senin için 
herhangi bir anlam ifade ediyor mu?" 
Oy ba şını kaldırıp parlak gözlerle onlara baktı. 
Susannah bir süre dü şündü. "Bir yerlerden hatırlıyor gibiyim," dedi. "Am a 
çıkaramadım. Neden?" 
Roland, ona ölüm dö şeğinde yatarken Eddie'ye bir şey... bir yer... veya bir ki şi 
hakkında bir imgelem ba ğı şlandı ğına inandı ğını söyledi. Dandelo adında bir şey. 
Eddie bu kelimeyi Jake'e, Jake Oy'a, Oy da Ro-land' a nakletmi şti. 
Susannah'nın ka şları ku şkuyla çatılmı ştı. "Belki çok fazla dola ştırıldı. 
Çocukken bir oyun oynardık. Đsmi 'kulaktan kula ğa' idi. Đlk çocuk bir cümle veya 
kelime dü şünür ve yanındaki çocu ğun kula ğına fısıldardı. Sadece bir kez 
söylemeye izin vardı, tekrar etmek yasaktı. Yanında ki çocuk ne duyduysa di ğer 
yanmdakinin kula ğına fısıldar, böylece devam ederdi. Son çocu ğa söylendi ğinde 
bambaşka bir cümle veya kelimeye dönü şür, herkes kahkahalara bo ğulurdu. Ama bu 
kelime de ği şmişse gülece ğimi hiç sanmıyorum." 



"Eh," dedi Roland. "Kelimeyi aklımızda tutup yanlı ş olmadı ğını ummaktan ba şka 
yapacak şey yok. Belki de hiçbir anlamı yoktur." Ama buna in anmıyordu. 
"Kıyafet konusunu ne yapaca ğız? Ya hava daha da so ğursa?" 
" Đhtiyaç duyarsak kendimiz yapaca ğız. Nasıl yapıldı ğını biliyorum. Bugün bu konu 
için endi şelenmek yersiz. Asıl sorun yiyecek bulmak. Sanırım mecbur kalırsak 
Nigel'ın kilerinden..." 
"Dogan'ın altına mecbur kalmadıkça gitmek istemiyor um," dedi Susannah. "Revirin 
yanında bir mutfak olmalı. Zavallı çocuklara yemek veriyorlardı herhalde." 
Roland bunu dü şündükten sonra ba şını salladı. Đyi fikirdi. 
"Haydi şimdi gidelim," dedi Susannah. "Hava karardıktan son ra oranın en üst 
katında bile olmak istemiyorum." 
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Stephen King Turtleback Yolu'nda, '02 yılının a ğustos ayında Fedic'i gördü ğü bir 
hayalden gerçek dünyaya döner. "Hava karardıktan so nra oranın en üst katında 
bile olmak istemiyorum" yazar. Sözcükler önündeki e kranda belirir. Bir alt bölüm 
dedi ği kısmın sonuna gelmi ştir, ama bu her zaman o günkü i şinin bitti ği anlamına 
gelmez. O günkü i şinin bitmesi ne duydu ğuna ba ğlıdır. Ya da daha do ğrusu ne 
duymadı ğına. Ves'-Ka Gan'ı, Kaplumba ğa'nın Şarkısı'nı dinlemektedir. Bazı 
günlerde belli belirsiz, bazı günlerdeyse kulakları nı sa ğır edecek kadar yüksek 
olan müzik bu kez susmu ş görünür. Ertesi gün geri dönecektir. En azından o güne 
dek hep öyle olmu ştur. 
Çtrl ve S tu şlarına aynı anda basar. Bilgisayar, o gün yazdıklar ının 
kaydedildi ğini belirten hafif bir bip sesi çıkarır. Sonra kalç asmdaki a ğrı 
vüzünden suratını buru şturarak aya ğa kalkar ve ofisinin penceresine do ğru yürür. 
Pencere, artık nadiren yürüdü ğü yola do ğru uzanan dik bir giri ş voluna 
bakmaktadır. (Ana yol olan 7. Karayolu'nda artık hi ç yürümemektedir.) Kalçası o 
sabah çok kötüdür ve bacak kasları alev almı ş gibidir. Dı şarı bakarken kalçasını 
dalgınca ovar. 
Roland seni piç kurusu, bana a ğrıyı geri verdin, diye dü şünür. Sancı kalçasından 
aşağı erimi ş kur şun gibi iner, Đlah diyebilir misiniz, Đlah-bombası diyebilir 
misiniz, sonunda onun ba şına kalmı ştır. Neredeyse canını kaybetti ği kazanın 
üzerinden üç yıl geçmi ştir, ama a ğrısı hâlâ kesilmemi ştir. Artık şiddeti daha 
hafiftir, insan bedeni kendi kendini iyile ştirmekte çok usta, inanılmaz bir 
makinedir (bir kızgın-makine diye dü şünür ve gülümser) ama a ğrı ara sıra 
kötüle şir. Yazarken pek aklına gelmez, yazmak bir anlamda geçi ş yapmak gibidir, 
ama masa ba şında birkaç saat geçirdikten sonra hep tutulur. 
Jake'i dü şünür. Jake öldü ğü için son derece üzgündür ve son kitap basıldı ğında 
okuyucuların çılgına dönece ğini tahmin etmektedir. Neden olmasın? Bazıları Jake  
Chambers'ı yirmi yıldır, neredeyse çocu ğun ya şadı ğı hayat süresinin iki katı 
kadar bir zamandır tanır. Evet, çılgına döneceklerd ir. Peki onlara cevap verse 
ve en az onlar kadar üzgün, en az onlar kadar şaşkın oldu ğunu söylese ona 
inanırlar mı? Büyükbabasının diyece ği gibi, daha çok bekler. Sadist'i, Annie 
Wilkes'in Paul Sheldon'a o aptal, kaz kafalı Misery  Chastain'den kurtulmaya 
kalktı ğı için şımarık piç deyi şini dü şünür. Annie Paul'e yazarın karakterler 
için Tanrı oldu ğunu ve yazar istemezse karakterlerin ölmeyece ğini söylemi ştir. 
Ama o Tanrı de ğildir. En azından bu hikâyede. Kaza gününde Jake Ch ambers'ın da 
Roland Deschain'in de orada olmadı ğını adı gibi bilmektedir -fikir çok saçmadır, 
bunlar kurgu karakterler, Tanrı a şkına- ama fiyakalı Macintosh yazı makinesinin 
başında otururken duydu ğu şarkının w noktada Jake'in ölüm şarkısı oldu ğunun 
farkındadır ve bunu göz ardı etmek Ves'-Ka Gan ile teması tamamen kaybetmek 
anlamına gelir. Bunu yapmamalıdır. Bitirmek istiyor sa yapmamalıdır. Dikti ği bu 
şaşırtıcı hikâye ormanından çıkmak istiyorsa takip etm esi gereken ekmek 
kırıntılarından yol, sahip oldu ğu tek çıkı ş haritası o şarkıdır ve... 
Onu kendin dikti ğinden emin misin? 
Şey... hayır. Aslında de ğil. O zaman beyaz önlüklü adamları ça ğırın. 
Jake'in o gün orada olmadı ğından kesinlikle emin misin? Kahrolası kazanın ne 
kadarını hatırlıyorsun ki zaten? 
Pek fazlasını de ğil. Bryan Smith'in minibüsünün tepesinin yoku şun ba şında 
belirdi ğini ve aracın olması gerekti ği gibi yolda de ğil, yolun sol kenarında 
oldu ğunu fark edi şini hatırlamaktadır. Ondan sonra ilk hatırladı ğı Smith'in ta ş 



duvara oturmu ş halde ona bakması ve baca ğının altı, belki yedi yerden kırılmı ş 
oldu ğunu söyleyi şi. Ama bu iki anının arasında -minibüsün yakla şması ve olayın 
ardı- hafızası kapkara bir bo şluktan ibarettir. 
Ya da neredeyse kapkara. 
Bazen geceler, tam olarak hatırlayamadı ğı rüyalardan uyandı ğında... 
Bazen... şey... 
"Bazen sesler oluyor," der. "Neden söyleyivermiyors un?" 
Sonra gülerek: "Sanırım şimdi söylemi ş oldum." 
Koridordan tırnakların zemine çarpmasıyla meydana g elen tıkırtılar gelir ve 
Marlowe uzun burnunu ofis kapısından içeri sokar. K ısa bacaklı, uzun kulaklı bir 
Đrlanda Corgi'sidir ve artık iyice ya şlanmı ştır. Onun da kendince a ğrıları, 
sancıları vardır. Önceki sene kanser yüzünden bir g özünü kaybetmesi de cabası. 
Veteriner büyük ihtimalle operasyonu kaldıramayaca ğını söylemi ş, ama o hayatta 
kalmayı ba şarmı ştır. Ne uslu bir köpek. Ne çetinceviz hayvan. Ba şını yazara 
doğru kaldırır ve yüzünde o tanıdık, şeytani sırıtı şla bakar. N'aber ahbap, der 
gibidir bakı şı. Bugün iyi is çıkardın mı? Kitap nasıl gidiyor? 
" Đyidir," der Marlowe'a. " Đdare ediyorum. Senden ne haber?" 
Marlowe (bazen Ustaburun olarak bilinir) kar şılık olarak kuyru ğunu sallar- 
"Yme sen." Ona böyle demi ştim. O da bana sormu ştu. "Beni hatırladın mT Ya da 
belki "Beni hatırladın," demi şti. Ona susadı ğımı söyledim. Đçecek u;r şeyi 
yoktu, üzgün oldu ğunu söyledi ve ben de ona yalancı dedim. Ve öyle de mekte 
sonuna kadar haklıydım çünkü zerre kadar üzülmemi şti. Susuzlu ğum umurunda bile 
değildi, çünkü Jake ölmü ştü ve suçu benim üstüme atmaya çalı ştı, orospu çocu ğu 
kabahati bana atmaya çalı ştı... 
"Ama bunlar aslında olmadı," der King, Marlowe'un u zun şekerlemelerinden birini 
yapmadan önce mama kâsesini kontrol etmek için mutf ağa gidi şini izlerken. Evde 
sadece ikisi vardır ve böyle anlarda sık sık kendi kendine konu şur. "Bunu 
biliyorsun, de ğil mi? Hiçbirinin gerçekte olmadı ğını?" 
Biliyordur galiba ama Jake'in o şekilde ölmesi çok tuhaftır. Jake bütün 
notlarında var ve bu bir sürpriz de ğil zira sonuna dek etrafta olaca ğını 
varsaymı ştır. Aslında bu hepsi için geçerlidir. Elbette kötü  bir hikâye hariç 
hiçbir hikâye tamamen yazarın kontrolü altında de ğildir, ama bu hikâye 
kontrolden öylesine çıkmı ştır ki aptalca gelir. Kahrolası bir kurgu hikâye 
yazmak yerine bir olayın gerçekle şmesini izlemek -veya bir şarkıyı dinlemek- 
gibidir. 
Öğle yeme ği için kendine fıstık ezmeli jöleli bir sandviç yap maya ve lanet 
hikâyeyi ertesi güne dek unutmaya kadar verir. O ak şam yeni Clint Eastwood filmi 
Kan Borcu'mı görmeye gidecektir. Bir yere gidip bir  şeyler yapabildi ği için 
mutludur. Ertesi gün yine çalı şma masasının ba şına geçecektir. Belki filmden bir 
şey kitaba eklenir... mesela Roland, kısmen Sergio L eone'nin Đsmi Olmayan Adam'ı 
Clint Eastwood'dur. 
Ve... kitaplardan bahsetmi şken... 
Sehpanın üzerinde o sabah FedEx ile Bangor'daki ofi sinden gelmi ş bir kitap 
vardır. Robert Browning'in Bütün Şiirleri. Đçinde elbette "Childe Roland Kara 
Kule'ye Geldi" de vardır; King'in uzun (ve yorucu) hikâyesi-n'n kökünde yatan 
öykü şiir. Aklına aniden bir fikir gelir ve yüzünde kahka hanın hemen öncesindeki 
ifade belirir. Marlowe'un şeytani sırıtı şı aklından geçenleri 
okuyabiliyormu şçasına (ve muhtemelen okuyordur King köpeklerin büy ük ne-
hissetti ğini-çok-iyi-biliyorum diyarı Empathi-ca'nın dünyaya  göçmü ş sakinleri 
oldu ğundan daima şüphelenir) geni şle. mi ş gibi görünür. 
" Şiir için bir yer, ya şlı dostum," der King ve kitabı tekrar sehpanın üzer ine 
atar. Kalın kitap sehpaya gürültüyle çarpar. "Bir y er, sadece bir tek yer." 
Sonra koltu ğa iyice yerle şir ve gözlerini kapar. Sadece bir iki dakikalı ğına 
oturaca ğım, diye dü şünür kendi kendini kandırdı ğını, uyuyakalmasının an meselesi 
oldu ğunu bilerek. Ve uyuyakalır. 
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Gerçekten de 16. Kavis Deney Đstasyonu'nun zemin katında, revirin hemen 
yakınında büyük bir mutfak ve biti şi ğinde bir kiler buldular. Bir şey daha 
bulmu şlardı: bir zamanlar Kızıl Kral'in Operasyon Şeyi olan, şimdiyse Susannah 
Dean'in hızlı sa ğ eli sayesinde yolun sonundaki açıklı ğa varmı ş olan Richard P. 
Sayre'm ofisi. Sayre'ın masasının üzerinde dördü ha kkında ayrıntılı dosyalar 
vardı. Dosyaları imha ettiler. Dosyalarda Eddie ve Jake'e ait, acı veren 
foto ğraflar vardı. Anılar daha iyiydi. 
Sayre'ın ofisinin duvarında iki ya ğlıboya tablo vardı. Birinde güçlü kuvvetli, 
yakı şıklı bir genç resmedilmi şti. Belden yukarısı ve ayakları çıplak, saçları 
dağınıktı ve gülümsüyordu. Altında bir kot pantolon, o mzunda bir tabanca askısı 
vardı. Jake'in ya şlarında görünüyordu. Resim insanda ho ş duygular 
uyandırmıyordu. Susannah ressamın, Sayre'ın veya he r 'ki şinin birden Village'da 
homoseksüeller için kullanılan bir deyim olan lavan ta Tepesi Takımı'ndan 
olabilece ğini dü şündü. Çocu ğun saçları si-Vah» gözleri maviydi. Dudakları 
kıpkırmızıydı. Bedeninin yan tarafında morumsu bir yara izi, sol topu ğunda ise 
dudakları kadar kırmızı bir do ğum lekesi vardı. Kar beyazı bir at, önünde ölü 
yatıyordu. Sırıtan dudaklarının arasından görünen d i şlerinde kan vardı. Çocuk, 
lekeli sol aya ğım atın üzerine koymu ştu ve zafer kazanmı ş bir edayla 
gülümsüyordu. 
"Bu Arthur Eld'in atı, Llamrei," dedi Roland. "Resm i Gilead'ın sanca ğı üzerinde 
sava şlara ta şınırdı ve tüm Đç-Dünya'nın sigul'uydu. 
"Yani bu resme göre Kızıl Kral mı yeniyor?" diye so rdu Susannah. "O de ğilse bile 
oğlu Mordred?" 
Roland ka şlarını kaldırdı. "Kızıl Kral John Farson sayesinde Đç-Dünya 
topraklarını çok uzun zaman önce ele geçirdi," dedi . Ama sonra gülümsedi. Her 
zamanki görüntüsüne öylesine zıt, öyle aydınlık bir  ifadeydi ki görmek 
Susannah'nın daima ba şını döndürürdü. "Ama bence önemli olan tek sava şı biz 
kazandık. Bu tabloda gösterilen birinin dile ğinden, bir peri masalından ötesi 
değil." Sonra Susannah'yı şaşırtan bir şiddet gösterisiyle çerçevenin camını 
yumruklayarak kırdı ve resmi yırtarak çıkardı. Tam parçalara ayıracakken 
Susannah resmin alt kö şesini i şaret etti. Ressamın ismi küçük ama abartılı 
harflerle yazılmı ştı: ^aMcA^amtMe,. 
Di ğer tabloda Kara Kule vardı; gökyüzüne yükselen isli , gri-siyah bir silindir. 
Can'-Ka No Rey'in, güller tarlasının uzak ucunda di kiliyordu. Rüyalarında Kule, 
New York'taki en yüksek gökdelenden bile yüksek gör ünüyordu (Susannah için bu 
Empire State Binası'ydı). Resimde yüz seksen metred en fazla görünmüyor ama bu, 
rüyamsı ha şmetini eksiltmiyordu. Küçük pencereler tıpkı rüyala rında oldu ğu gibi 
spiral şeklinde dönerek yükseliyordu. En tepede birçok renk ten olu şan -Roland 
her birinin Büyücü'nün kürelerinin renkleri oldu ğunu biliyordu- bir cumba 
pencere vardı. Merkezdeki rengin hemen dı şındaki halka bir zamanlar Rhea 
adındaki malum cadıya bırakılmı ş pembe kürenin rengindeydi; merkezde ise Siyah 
On Üç'ün abanoz karası vardı. 
"Gitmek istedi ğim yer o pencerenin gerisindeki oda olmalı," dedi R oland tablonun 
camına tıklayarak. "Yolculu ğum orada son bulacak. Sesi alçak ve hu şu doluydu. 
"Bu resim hiçbir rüyadan yapılmamı ş, Susan- 
  
nah. Sanki tu ğlalarına dokunup hissedebilecekmi şim gibi. Sence de öyle de ğil 
mi?" 
"Evet." Tek söyleyebildi ği buydu. Merhum Richard Sayre'ın ofisinin duvarında ki 
tabloya bakmak nefesini kesiyordu. Her şey aniden mümkün görünmeye ba şlamı ştı. 
Yolculu ğun sonu kelimenin tam anlamıyla görü ş alanlarının içindeydi. 
"Resmi yapan ki şi oraya gitmi ş olmalı," dedi Roland dalgınca. "Resim sehpasını 
güllerin arasına koymu ş olmalı." 
"Patrick Danville," dedi Susannah. "Mordred ve ölü atın oldu ğu resmin altındaki 
ismin aynısı, görüyor musun?" 
"Çok iyi görüyorum." 
"Güllerin arasından kulenin dibindeki basamaklara u zanan patikayı da görüyor 
musun?" 



"Evet. On dokuz basamak oldu ğundan eminim. Chassit. Ve tepedeki bulutlar..." 
Susannah da görüyordu. Kule'den uzakla şmadan önce bir tür anafor olu şturuyorlar, 
sonra tekrar Kaplumba ğa'nın Yeri'ne, I şın'ın di ğer ucuna do ğru ilerliyorlardı. 
Ve Susannah bir şey daha gördü. Kule'nin dı şında, yakla şık on be şer metrelik 
aralarla balkonlar dizilmi şti. Her birinin bel hizasına kadar yükselen oymalı 
demir parmaklıkları vardı. Đkinci balkonda bir kırmızı, üç beyaz noktacık vardı : 
görülemeyecek kadar küçük bir yüz ve havaya kaldırı lmı ş iki el. 
"Bu Kızıl Kral mı?" diye sordu parma ğıyla göstererek. Parmak ucunu tablodaki 
minik figüre dokundurmaya cesaret edememi şti. Sanki bir anda canlanıp onu resmin 
içine çekece ğinden korkuyordu. 
"Evet," dedi Roland. " Đstedi ği yegâne şeyin dı şına hapsedilmi ş." 
"O halde merdivenleri tırmanıp onun yanından geçebi liriz belki," dedi Susannah. 
"Geçerken de nanik yaparız." Roland ne dedi ğini anlama-m'§ görününce elini 
burnuna götürüp dilini çıkararak nanik yaptı. 
Silah şor'un gülümsemesi bu kez belirsiz ve dalgındı. "O k adar kolay olaca ğını 
sanmıyorum." 
Susannah içini çekti. "Ben de." 
Oraya geli ş amaçlarına ula şmışlardı -hatta çok daha fazlasını bulmu şlardı- ama 
yine de Sayre'ın ofisinden ayrılmakta zorlanıyorlar dı. Resim onları tutuyordu. 
Susannah, Roland'a resmi yanında götürmeyi isteyip istemedi ğini sordu. Sayre'ın 
masasındaki mektup açaca ğıyla resmi çerçevenin içinden kolayca kesip çıkarab ilir 
ve rulo haline getirebilirlerdi. Roland bunu bir sü re dü şündükten sonra ba şını 
iki yana salladı. Tabloda yanlı ş türde dikkat çekebilecek u ğursuz bir canlılık 
vardı; pervaneleri çeken ı şık gibi. Böyle olmasa bile içinden bir ses resme 
bakarak çok fazla zaman harcayabileceklerini söylüy ordu. Tablo dikkatlerini 
dağıtabilir, daha da kötüsü, onları hipnotize edebilir di. 
Sonuç olarak belki sadece bir ba şka akıl tuza ğıdır, diye dü şündü. Uykusuzluk 
gibi. 
"Bırakaca ğız," dedi. "Yakında -aylar, hatta belki sadece haft alar sonra- aslım 
görebilece ğiz nasılsa." 
"Öyle mi dersin?" diye alçak sesle sordu Susannah. "Roland gerçekten öyle mi 
diyorsun?" "Evet." 
"Üçümüz de mi? Yoksa sana Kule yolunun açılması içi n Oy ve benim de ölmem mi 
gerekiyor? Ne de olsa yola tek ba şına çıkmı ştın, de ğil mi? Belki yine aynı 
şekilde sonuçlandırman gerekiyordur. Bir yazar öyle olmasını istemez mi?" 
"Bu yapabilece ği anlamına gelmez," dedi Roland. "Stephen King su d eğil, 
Susannah; o sadece suyun aktı ğı boru." 
"Ne söyledi ğini anlıyorum ama tam olarak inanıp inanmadı ğımdan emin de ğilim." 
Roland'm da tam anlamıyla emin oldu ğu söylenemezdi. Susannah'ya yolculu ğunun 
asıl ba şlangıcında, Mejis'te, Curthbert ve Alain'in de yanı nda oldu ğunu, 
Gilead'dan daha sonraki ayrılı şında Jamie DeCurry'nin de onlara katılarak üçlüyü 
dörtlü haline getirdi ğini söylemeyi dü şündü. Ama olculu ğun esas ba şlangıcı 
Jericho Tepesi'ndeki sava ştan sonra olmu ştu ve evet, o zaman tek ba şınaydı. 
"Yalnız ba şladım ama yalnız bitirmeyece ğim," dedi. Susannah tekerlekli bir ofis 
sandalyesiyle kolaylıkla oradan oraya gidiyordu. Ro land, onu sandalyeden alıp 
artık hiç a ğrımayan sa ğ kalçasına oturttu. "Basamakları tırmanmaya ba şladı ğımda, 
şu kırmızı yaratı ğın i şini bitirdi ğimde ve en tepedeki odaya girdi ğimde Oy ile 
yanımda olacaksınız." 
Susannah dile getirmedi ama bu sözler kula ğına yalan gibi gelmi şti, aslında her 
ikisi de aynı şekilde hissediyordu. 
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Fedic Hotel'e konserve yiyecekler, bir tava, iki te ncere, iki tabak ve iki 
ki şilik çatal bıçak seti götürdüler. Roland ayrıca bit mek üzere olan pilleri 
yüzünden ancak cılız bir ı şıltı yayan bir el feneri, bir kasap bıça ğı ve plastik 
saplı, oldukça kullanı şlı küçük bir balta bulmu ştu. Susannah yeni malzemelerini 
koyabilecekleri iki file torba buldu. Ayrıca revir mutfa ğının biti şi ğindeki 
kilerdeki yüksek bir raftan üç teneke kutu jölemsi şey almı ştı. 
"Sterno," dedi ne oldu ğunu merak eden Silah şor'a. "Çok kullanı şlıdır. 
Yakabilirsin. Yava ş yanar ve üzerinde yemek pi şirebilece ğin kadar sıcak mavi bir 
alevi vardır." 



"Otelin arkasında küçük bir ate ş yakarız diye dü şünmüştüm," dedi Roland. "Bir 
ate ş yakmak için bu kokulu naneye ihtiyacım olmadı ğı kesin." Bu son cümleyi 
hafif bir küçümseme tınısıyla söylemi şti. 
"Evet sanırım yok. Ama i şimize yarayabilir." 
"Nasıl?" 
"Bilmiyorum, ama..." Omuz silkti. 
Dı ş kapının yakınında içi ıvır zıvırla dolu, bir hadem enin dolabına benzeyen bir 
dolap buldular. Dogan'da bir gün için yeterince zam an geddi ğini dü şünen Susannah 
bir an önce dı şarı çıkmak için sabırsızlanıyordu ama Roland dolaba  bir göz atmak 
istedi. Temizlik malzemelerine, kovalara ve paspasl ara aldırmayarak kö şede yı ğın 
halinde duran iplerle şeritlere yöneldi. Susannah iplerin üzerinde durdu ğu 
tahtaları görünce bunların geçici yapı iskelesi mal zemesi olarak kullanıldı ğını 
tahmin etti. Aklına Roland'ın onları niçin aldı ğına dair bir fikir geldi ve 
yüre ğine bir a ğırlık çöktü. En ba şa döner gibiydiler. 
"Sırtta ta şınma günlerimin sona erdi ğini sanıyordum," dedi tersçe. Sesinde yine 
Detta'dan hafif bir esinti vardı. 
"Bu aklıma gelen tek yol," dedi Roland. "Tekrar sen i ta şıyabilecek kadar iyi 
oldu ğuma memnunum." 
"Ve a şağıdaki geçitin tek yol oldu ğunu mu dü şünüyorsun? Bundan emin misin?" 
" Şatodan bir yol olabilece ğini sanıyorum..." diyecek oldu ama Susannah ba şını 
iki yana sallamaya ba şlamı ştı bile. 
"Mia ile şatonun üzerindeydim, unutma. Di ğer tarafta Discordia'ya inen bo şluk en 
az yüz elli metre. Muhtemelen daha da fazla. Çok es kiden a şağı inen basamaklar 
vardı belki ama artık yok." 
"O halde geçiti kullanaca ğız," dedi Roland. "Belki di ğer tarafa vardı ğımızda 
üzerinde ilerleyebilece ğin bir şey buluruz. Bir ba şka kasabada 
veya köyde." 
Susannah yine ba şını iki yana sallıyordu. "Bence burası medeniyetin son buldu ğu 
yer, Roland. Ve mümkün oldu ğunca sarıp sarmalansak iyi olacak çünkü hava çok 
soğuyacak." 
Ne var ki giyecekler, yiyeceklerin aksine yok denec ek kadar azdı. Kimse hava 
geçirmez torbalara birkaç kazak veya hırka koymayı akıl etmemi şti. Battaniyeler 
vardı ama onlar da iyice erimi ş, neredeyse i şe yaramaz hale gelmi şti. 
"Burdan bir an önce çekip gidelim, ba şka hiçbir şey umurumda de ğil," dedi 
Susannah bitkince. 
"Gidece ğiz," dedi Roland. 
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Susannah, Central Park'ta ve hava, solu ğunu buharla ştıracak kadar so ğuktur. 
Gökyüzü bembeyaz, kar gö ğüdür. Bir kolyüan gibi beline dolandı ğı sırada so ğuktan 
oldukça memnun görünen ve kayalık adasında tembelce  duran kutup ayısına 
bakmaktadır. Ilık dudaklar so ğuk yana ğını öper. Arkasını dönünce kar şısında Jake 
ve Eddie'yi görür. Đkisi de sırıtmaktadır ve ikisinin de basında birbir inin 
tıpatıp aynı kırmızı bereler vardır. Eddie 'ninkini n üzerinde MUTLU, 
Jake'inkinin üzerindeyse NOELLER yazar. Onlara, "Bu rda olamazsınız, siz 
öldünüz," demek için a ğzını açar ama sonra çok yo ğun bir rahatlamayla tüm 
olanların, tüm ölümlerin sadece gördü ğü bir rüya oldu ğunu anlar. Nasıl şüphe 
edebilmi ştir ki? Hantal Billy adında konu şabilen hayvanlar, insan bedenli, 
hayvan kafalı taheen denen yaratıklar, Fedic veya D iscordia Şatosu diye bir yer 
gerçekte yoktur, olamaz. 
Hepsinden öte, Silah şor diye bir şey yoktur. Sonuncusu John Kennedy'dir, şoförü 
Andrew o konuda haklıdır. 
"Sana sıcak çikolata getirdim," der Eddie ve barda ğı ona uzatır. Krema ve 
üzerine serpilmi ş hindistancevizi ile mükemmel bir bardak sıcak çiko latadır; 
kokusu genzine dolar ve barda ğı alırken eldivenler içindeki parmaklarını 
hisseder. Aynı anda o kı şın ilk kar taneleri aralarında havada süzülür. Eski , 
sevgili New York'ta tekrar hayatta olmanın ne kadar  güzel, gerçekli ğin gerçeklik 
olmasının ne kadar muhte şem oldu ğunu dü şünür. Đçinde bulunduktan bu yılda... 
Hangi yılda? 
Kaşları çatılır çünkü bu önemli bir sorudur, de ğil mi? Ne de olsa Eddie 
seksenlerde ya şamıştır ve kendisi de 1964'ten ötesini görmemi ştir (yoksa '65 



mi?). Jake'e gelince, mutluluk beresinin üzerinde N OELLER yazan Jake Chambers 
yetmi şli yıllardan de ğil midir? Üçü yirminci yüzyılın ikinci yarısının üç  ayrı 
on yılı temsil ediyorsa bulu ştukları nokta nedir? Hangi yıldadırlar? 
"ON DOKUZ," der bir ses (belki de Büyük Kayıp Karak ter Bango Skank'in sesidir). 
"Bu ON DOKUZ, bu CHASS ĐT. Bütün dostların öldü." 
Her bir kelimeyle dünya daha gerçekdı şı olur. Eddie ve Jake'in bedenleri 
şeffaflasın A şağı baktı ğında kutup ayısının pençeleri havaya dikilmi ş halde ölü 
yatmakta oldu ğunu görür. Sıcak çikolatanın güzel kokusu yerini kü flü bir ba şka 
kokuya bırakır: eski plastik, yıllanmı ş ah şap. Yıllardır kimsenin kalmadı ğı bir 
otel odasının kokusu. 
Hayır, diye inler zihni. Hayır, ben Central Park'ı,  Bay MUTLU ve Bay NOELLER' Đ 
istiyorum. Sıcak çikolata kokusunu, aralık ayının i lk kararsız kar tanelerini 
istiyorum. Fedic'ten, Đç-Dünya'dan, Orta-Dünya'dan, Uç-Dünya'dan bıktım. K endi-
Dünya'mı istiyorum. Kara Kule'yi görüp görmemek umu rumda de ğil. 
Eddie ve Jake'in dudakları Susannah'nın duyamadı ğı bir şarkıyı söyler-cesine 
aynı anda, aynı şekilde hareket eder, ama bu bir şarkı de ğildir; rüyası sona 
ermeden önce dudaklarında okudu ğu cümle 
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"Dandelo'ya dikkat edin." 
Dudaklarında bu kelimelerle, titreyerek uyandı. Dah a şafak vakti olmamı ştı. 
Rüyasının hiçbir parçası gerçek olmasa bile nefes b uharla şması kısmı do ğruydu. 
Ellerini yanaklarına götürdü ve hissetti ği ıslaklı ğı sildi. Hava gözya şlarını 
donduracak kadar so ğuk de ğildi ama o dereceye yakındı. 
Central Park rüyasının gerçek olmasını tüm kalbiyle  dileyerek Fedic Hotel'in 
kasvetli odasında etrafına bakındı. Yerde uyumak zo runda kalmı ştı -yatak, 
parçalara ayrılması an meselesi olan bir pas yı ğınından ibaretti- ve sırtı 
tutulmu ştu. Ayrıca altına serdi ği ve üzerini örttü ğü battaniyeler o uykusunda 
döndükçe parçalanıp lime lime olmu ştu. Hava battaniyelerin tozuyla a ğırla şmıştı. 
Susannah'nın genzini gıdıklıyor, bo ğazım kaplıyor, korkunç bir gribe 
yakalanacakmı ş hissi yaratıyordu. Tir tir titriyordu. Ve tuvalete  gitmesi 
gerekiyor, bu da yarı uyu şuk elleri ve kesik bacaklan üzerinde koridorun sonu na 
dek emeklemesi gerekti ği anlamına geliyordu. 
Ve bunların hiçbiri Susannah Odetta Holmes Dean'in o sabahki gerçek sorunu 
değildi, tamam mı? Asıl sorun harika bir rüyadan uyanı p (bu ON DOKUZ bütün 
dostların öldü) 
kendini neredeyse çıldırmasına yol açacak kadar yal nız hissetti ği bir dünyada 
bulmasıydı. Sorun, gökyüzünün a ğarmakta olan tarafının do ğu olmayabilece ğiydi. 
Sorun yorgun ve üzgün, kederden kendini kaybetmi ş ve depresyonda hissetmesi, 
evini özlemesi ve kalbinin kırık olmasıydı. Asıl so run, şafaktan önceki o 
saatte, havanın battaniye lifleriyle dolu oldu ğu yıkılmak üzere olan harap bir 
otel odasında içindeki tüm ya şama iste ği kaybolmu ş gibi hissetmesiydi. Rüyasını 
geri istiyordu. 
Eddie'yi geri istiyordu. 
"Bakıyorum sen de uyanmı şsın," dedi bir ses ve Susannah ellerinin yardımıyla  
öyle hızlı döndü ki bir eline kıymık battı. 
Silah şor koridora açılan kapıya yaslanmı ştı. Đplerden Susannah'ya çok tanıdık 
gelen bir tür askı örmü ş ve sol omzuna asmı ştı. Sa ğ omzuna asılı deri çantanın 
içinde buldukları yeni malzemeler ve kalan Orizalar  vardı. Roland'ın ayaklarının 
dibinde oturmakta olan Oy, Susannah'ya ciddi bir if adeyle bakıyordu. 
"Ödümü patlattınız, sai Deschain," dedi Susannah. 
"A ğlıyordun." 
"A ğlayıp a ğlamayı şım seni ilgilendirmez." 
"Burdan ayrıldıktan sonra kendimizi daha iyi hissed ece ğiz. Fedic bozulmu ş." 
Roland'ın ne kastetti ğini çok iyi biliyordu. Gece rüzgâr şiddetlenmi ş, otelin ve 
yan taraftaki tavernanın çatısının altından inleyer ek eserken sesi Susannah'ya 
zamanda ve bo şlukta evlerinin yolunu asla bulamayacak kadar kaybo lmu ş çocukların 
çı ğlıkları gibi gelmi şti. 
"Pekâlâ, ama Roland., caddeyi geçip Dogan'a girmede n önce bana w konuda söz 
vermeni istiyorum." 
"Hangi konuda?" 



"Bir şey bizi haklayacakmı ş gibi olursa - Şeytan'ın Kıçı'ndan veya geçi ş 
boşlu ğundan bir canavar- bu gerçekle şmeden kafama bir kur şun sıkacaksın. Kendine 
istedi ğini yapabilirsin ama... ne var? Onu neden bana uzat ıyorsun?" 
Tabancalarından biriydi. 
"Çünkü bugünlerde sadece birini iyi kullanabiliyoru m. Ve canını alan ki şi ben 
olmayaca ğım. Ama bunu kendin yapmaya karar verirsen..." 
"Roland çarpık vicdani tereddütlerin beni şaşırtmaya devam ediyor," dedi 
Susannah. Sonra bir eliyle tabancayı alıp di ğeriyle Roland'ın ördü ğü ko şum 
takımını gösterdi. "O şeye gelince, ona mecbur kalmadan binece ğimi sanıyorsan 
fena halde aldanıyorsun." 
Roland'ın yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. " Đkimiz olunca daha iyi, de ğil 
mi?" 
Susannah iç geçirerek ba şını salladı. "Evet, biraz, ama mükemmel oldu ğu 
söylenemez. Haydi koca adam, burdan def olup gideli m. Kıçım buz tuttu ve şu koku 
sinüslerimi mahvediyor." 
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Dogan'a girdiklerinde Roland, onu yine tekerlekli o fis sandalyelerinden birine 
oturttu ve çıkmlarıyla Oriza kesesini kuca ğına bırakarak ilk merdivenlere gelene 
kadar itti. Basamakların ba şında Susannah'yı kalçasına oturtarak sandalyeyi 
tekmeledi ve paldır küldür a şağı yuvarlanmasını yüzlerini buru şturarak 
izlediler. 
"Eh, sanırım onu bir daha kullanmamız söz konusu de ğil," dedi Susannah sesler 
nihayet kesildi ğinde. "Burda bıraksaydın da fark etmezdi." 
"Görece ğiz," dedi Roland basamakları inmeye ba şlayarak. " Şaşırabilirsin." 
"O şeyi bir boka yaramaz halde bulaca ğız ve ikimiz de bunu çok iyi biliyoruz," 
dedi Detta. Oy, çok do ğru dercesine kısaca havladı. 
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Bununla birlikte sandalye gerçekten de sa ğlam görünüyordu. Sonra-ki merdiveni ve 
ondan sonrakini de kırılmadan atlattı. Ama Roland ü çüncü -ve son derece uzun- 
merdivenden a şağı yuvarladı ğı sandalyenin durumunu incelemek için e ğildi ğinde 
tekerleklerden birinin kopmu ş oldu ğunu gördü. Aklına Susannah'nın Kurtlar'la 
Doğu Yolu'nda yaptıkları sava ştan sonra buldukları tekerlekli sandalyesinin hali 
gelmi şti. 
" Đşte, sana söylemi ştim," dedi Detta ve gıdaklarcasına güldü. "Galiba o  boktan 
sandalyeye veda etmenin zamanı geldi, Roland!" Rola nd, ona tersçe baktı. 
"Detta'yi gönderebilir misin?" Susannah şaşırdı, sonra son söyledi ği şeyi 
hatırladı ve kızardı. "Evet," dedi çok cılız bir se sle. "Üzgünüm derim, Roland." 
Silah şor, onu kaldırıp askıya yerle ştirdi ve yola devam ettiler. Dogan'ın altı 
son derece naho ştu -ve ürkütücü- ama Susannah yine de Fedic'ten uza kla ştıkları 
için memnundu. Çünkü bu, di ğerlerini de geride bıraktıkları anlamına geliyordu:  
Lud, Callalar, Gök Gürültüsü, Algul Siento; aynı za manda New York ve Batı Maine. 
Önlerinde Kızıl Kral'ın şatosu vardı, ama Susannah bu konuda fazla 
endi şelenmeleri gerekti ğini sanmıyordu zira şatonun en ünlü sakini orayı terk 
etmi ş ve Kara Kule'de kamp kurmu ştu. 
Konu dı şı olaylar uzakla şıyordu. Uzun yolculuklarının sonuna yakla şıyorlardı ve 
endi şelenecek pek az şey kalmı ştı. Bu iyiydi. Peki Roland'ın takıntısına 
yaptıkları yolculukta ölecek olursa? Eh, varlı ğın di ğer tarafında sadece 
karanlık varsa (yeti şkin hayatının büyük bir bölümünde inandı ğı gibi) hiçbir şey 
kaybetmemi ş olacaktı. Ama elbette bu karanlık korkunç canavarl arla dolu geç i ş 
karanlı ğı olmadı ğı sürece. Ve hey! Belki yo-lun sonundaki açıklıkta ölümden 
sonra hayat, cennet, yeniden do ğuş hatta dirili ş vardı. Bu son fikir ho şuna 
gitmi şti ve bu o güne dek bunun gerçek olabilece ğine inanmasına yetecek kadar 
çok şey görmü ştü. Belki Ed-dle ve Jake kı şın yere dü şen ilk kar taneleri 
kaşlarına, kirpiklerine takılmı ş, sıkı sıb giyinmi ş halde onu bekliyor olurdu: 
ona sıcak çikolata sunan Bay MUTLU ve Bay NOELLER. 
Central Park'ta sıcak çikolata! Bununla kıyaslandı ğında Kara Kule neydi ki? 
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Dip dibe sıralanmı ş kapılarla dolu, daire şeklindeki odadan geçtiler ve 
duvarında SADECE TURUNCU KART GÖSTERĐN, MAVĐ GEÇÎ Ş KARTĐ KABUL EDĐLMĐYOR yazan 
geni ş geçite vardılar. Biraz daha ilerleyince, hâlâ yanm akta olan floresan 
lambaların lo ş aydınlı ğında (ve unutulmu ş lastik mokasenin yakınında) fayans 
kaplı duvarın üzerine yazılmı ş bir yazı görüp okumak üzere durdular. 
SıXE bol $a«*J 
Mesajın altına hepsi imzasını atmı ştı: Fred Worthington, Dani Rostov, Ted 
Brautigan ve Dinky Earnshaw. Đsimlerin altında bir ba şka elden çıkmı ş iki satır 
daha vardı. Susannah bunun Ted'in yazısı oldu ğunu dü şündü ve okuyunca a ğlamaklı 
oldu: 
Ümor-ıa six de loutu/suoua. 
"Tanrı onları gözetsin," dedi Susannah bo ğuk sesle. "Tanrı onları gözetsin ve 
sevsin." 
"Sin," dedi Roland'ın aya ğının dibinden cılız ve çekingen bir ses. A şağı 
baktılar. 
"Yine konu şmaya mı karar verdin, bir tanem?" diye sordu Susann ah ama Oy buna 
kar şılık vermedi. Tekrar konu ştu ğunda aradan haftalar g£' çecekti. 
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Đki kez kayboldular. Bir keresinde Oy tüneller ve ge çitlerden -bazılarından uzak 
hava esintileri yüzünden iniltiler yayılıyor, bazıl arından ise daha yakın ve 
ürkütücü sesler geliyordu- olu şan labirentte yollarını buldu ve bir keresinde de 
Dani'nin yere dü şürdü ğü Mounds şeker ambalajını eören Susannah do ğru yolu tekrar 
bulabildi. Algul'da bolca şekerleme vardı ve küçük kız yanına ta şıyabildi ğince 
almı ştı. ("Ama bir parça bile yedek kıyafet yok," demi ş ve ba şını gülerek iki 
yana sallamı ştı Susannah.) Bir noktada Roland'a kumsaldaki üç ka pıyı hatırlatan 
çok eski, demira- ğacından bir kapıya rastladılar ve naho ş bir çi ğneme sesi 
duydular. Susannah böyle bir sesi neyin çıkarabilec eğini dü şündü ve zihninde 
sapsarı, pis di şlerle dolu, hiçbir bedene ba ğlı olmayan dev bir a ğız görüntüsü 
belirdi. Kapının üzerinde çözemedi ği bir sembol vardı. Sadece bakmak bile 
kendini huzursuz hissetmesine sebep oluyordu. 
"Ne yazıyor, biliyor musun?" diye sordu. Roland yar ım düzineden fazla dil 
konu şuyor, çok daha fazlasını tanıyor olmasına ra ğmen ba şını iki yana salladı. 
Susannah rahatlamı ştı. Đçinden sembolün nasıl okundu ğunu bilirse yüksek sesle 
söylemek isteyece ğine dair bir his vardı. Söylemeye mecbur kalabilird i. Sonra 
kapı açılırdı. Di ğer taraftaki çi ğneyen şeyi gördü ğünde kaçmak ister miydi? 
Muhtemelen. Kaçabilir miydi? Sanmıyordu. 
Bu kapıyı geçtikten kısa bir süre sonra daha az bas amaklı bir merdivenden 
indiler. "Dün konu şurken burayı unutmu şum, ama şimdi hatırlıyorum," dedi 
Susannah ve tozlu basamaklardaki izleri gösterdi. " Bak, bıraktı ğımız izler. 
Fred, beni a şağı ta şıdı, Dinky ise yukarı. Nerdeyse geldik, Roland. Çok  az 
kaldı." 
Ancak merdivenden inince vardıkları labirent gibi y erde yine yolu kaybetti ve Oy 
onları Silah şor'un boynuna sarılmı ş Susannah ile ba şını e ğerek yürümek zorunda 
kaldı ğı alçak, lo ş, tünelimsi bir geçite sokarak tekrar do ğru yolu buldu. 
"Bilemiyorum..." diye ba şladı Susannah ama Oy o sırada onları nispeten daha 
aydınlık (tavandaki floresan lambaların yarısı yanm ıyordu ve duvardaki 
fayansların ço ğu yerinden dü şerek gerisindeki kara topra ğı açıkta bırakmı ştı) 
bir koridora getirdi. Hantal Billy karı şık izlerin arasına oturarak onlara 
istedi ğiniz bu muydu? dercesine baktı. 
"Evet," dedi rahatladı ğı yüzünden belli olan Susannah. "Tamam. Bak, tıpkı sana 
anlattı ğım gibi. Üzerinde FORD T ĐYATROSU, 1865 LINCOLN SU ĐKASTĐNĐ GÖRÜN yazan 
kapıyı gösterdi. Hemen yanında, bir çerçeve içinde,  sanki önceki gün basılmı ş 
gibi görünen Amerikalı Kuzenlerimiz posteri vardı. "Aradı ğımız yer hemen a şağıda 
olmalı. Đki kere sola, bir kez de sa ğa dönece ğiz... sanırım. Her neyse, görünce 
anlarım." 
Roland tüm bu süre boyunca çok sabırlı davranmı ştı. Đçinde Susan-nah'ya 
söylemedi ği berbat bir his vardı: a şağıdaki geçitlerin ve koridorların daha 
şimdiden "yukarıdaki dünya" diye dü şünmeye ba şladı ğı yerdeki pusulaların 
i ğneleri gibi güvenilmez ve de ği şken olabilece ğini dü şünüyordu. E ğer öyleyse 
başlan dertte demekti. 



Aşağısı sıcaktı. Bir süre sonra ikisi de terlemeye ba şladı. Oy küçük bir motor 
gibi düzenli bir şekilde sıkça soluyor ama Silah şor'un sol aya ğının dibinden hiç 
ayrılmadan ilerliyordu. Yerde toz yoktu, daha önce ara sıra gördükleri izleri 
artık göremez olmu şlardı. Bununla birlikte kapıların ardından gelen gü rültüler 
artmı ştı ve birinin önünden geçerlerken di ğer tarafta bir şey kapıya 
çerçevesinde sarsılmasına yol açacak kadar şiddetle vurmu ştu. Oy kulaklarını 
geriye yapı ştırıp kapıya do ğru havladı ve Susannah küçük bir çı ğlık attı. 
"Sakin olun," dedi Roland. "Bu tarafa geçemez. Hiçb iri geçemez." 
"Emin misin?" 
"Evet," dedi Silah şor kendinden emin bir şekilde. Aslında emin de-"' Đdi Aklına 
Eddie'nin söyledi ği bir söz geldi: Bahisler kapandı. 
Yerdeki birikintilerin etrafından dola şıyorlar, radyasyon veya cadı gj yüzünden 
ı şıldıyor olabileceklerin ise yakınından bile geçmiyo rlardı. Ye şil bir buhar 
püskürten bir borunun önünden geçmeleri gerekti ve Susannah di ğer tarafa ula şana 
dek nefeslerini tutmalarını önerdi. Roland bunun ço k yerinde bir öneri oldu ğunu 
düşündü. 
Otuz kırk metre sonra Susannah durmasını istedi. "B ilmiyorum, Roland," dedi. 
Pani ğe kapılmamaya çalı ştı ğı sesinden belli oluyordu. "Lincoln kapısını 
gördü ğümüz sırada yolun geri kalanını hatırladı ğımdan emindim ama şimdi bu... 
burası..." Sesi titredi ve Roland genç kadının kend ini kontrol etmek için 
çabalayarak derin bir soluk aldı ğını duydu. "Burası çok farklı görünüyor. Ve 
sesler... kafamın içine girmeleri..." 
Roland Susannah'nın ne demek istedi ğini çok iyi anlıyordu. Sol taraflarında 
mente şeleri gev şemi ş, çarpık duran bir kapı vardı ve tepedeki bo şluktan geçi ş 
çınlamaları yayılıyordu; hem korkunç, hem büyüleyic i sesler. Aralıktan 
çınlamalarla birlikte le ş gibi bir koku da yayılıyordu. Roland, Susannah'nın  
hâlâ yapabiliyorlarken geri dönmelerini, şatonun altından geçme fikrini tekrar 
gözden geçirmeyi önerece ğini tahmin ediyordu, bu yüzden, "Haydi ilerde ne 
oldu ğuna bir bakalım," dedi. "Burdan daha aydınlık görün üyor." 
Geçitlerin ve duvarları fayans kaplı koridorların k esi şti ği noktaya 
yakla ştıklarında Susannah askılar içinde dikle şti ve, " Đşte!" diye ba ğırdı. " Şu 
ta ş yı ğını! Onun etrafından dola şmıştık! Hatırlıyorum, Roland! Onun etrafından 
dola şmıştık." 
Kesi şme noktasının ortasında tavan kısmen çökmü ş, zeminde bir moloz yı ğını 
meydana gelmi şti. Yı ğının kıyısında ayak izleri vardı. 
"A şağısı!" diye ba ğırdı Susannah. "Do ğruca ilerleyece ğiz! Ted, 'Sanının burası 
ana cadde dedikleri yer,' demi şti. Dinky de onunla aynı fikirdeydi. Dani 
Rostov'un dedi ğine göre çok uzun zaman önce, Kızıl Kral Gök Gürült üsü'nü 
karartacak şeyi yaptı ğında bir grup insan kaçmak içjn bu yolu kullanmı ş. Ama 
giderken bazı dü şüncelerini geride bırakmı şlar Ona bunun nasıl bir his oldu ğunu 
sordu ğumda bana içindeki su bo şaltıl-dı ğında küvetin kenarında kalan kirli 
köpükleri görmek gibi oldu ğunu söyledi. 'Ho ş de ğil,' dedi. Fred kapıyı 
i şaretledi ve sonra hep beraber revire döndük. Erken konu şup böbürlenmi ş gibi 
olmak istemem ama sanırım artık sorun ya şamayacağız." 
En azından o an için sorunları yokmu ş gibi görünüyordu. Moloz yı ğınının seksen 
adım ötesinde giri şi kemerli bir açıklı ğa vardılar. Açıklı ğın ötesinde tavandan 
göz kırparak sarkan beyaz lambalar a şağı do ğru e ğim yapan bir geçiti 
gösteriyordu. Duvarda özgürlüklerine kavu şturdukları Kırıcılar'ın onlara 
bıraktı ğı son mesaj vardı. Dört tebe şir darbesiyle çizilmi ş şekil havadaki 
rutubet yüzünden şimdiden belirsizle şmişti. 
Havası vakumla alınmı ş bir teneke kutudan avuç avuç üzüm alıp yiyerek ora da bir 
süre dinlendiler. Üzümleri pek sevmedi ği belli olan Oy bile birkaç tane yedi. 
Yeterince yedikten sonra Roland kutuyu deri çantaya  kaldırıp Susannah'ya sordu: 
"Devam etmeye hazır mısın?" 
"Evet. Hatta burdan ne kadar çabuk gidersek kendimi  o kadar... Tanrı'm Roland, o 
neydi?" 
Arkalarından, muhtemelen moloz yı ğınının bulundu ğu yerde kesi şen geçitlerden 
birinden alçak bir darbe sesi gelmi şti. Bir dev, su dolu çizmeleriyle bir adım 
atmı ş gibi ıslak bir sesti aynı zamanda. 
"Bilmiyorum," dedi Roland. 



Susannah omzunun gerisinden huzursuzca baktı ama gö lgelerden ba şka bir şey 
göremedi. Gölgelerden bazıları hareket ediyordu ama  bu göz kırpan ı şıkların 
etkisi olabilirdi. 
Olabilirdi. 
"Roland," dedi. "Burdan bir an önce gitsek iyi olur ." "Bence de," diyerek starta 
hazırlanan bir ko şucu gibi tek dizini yere .yayarak parmakları açık e llerini 
yere koydu Roland. Susannah askının içindeki yerine  geçince duvardaki ok 
i şaretinin önünden hızla geçerek ko şar adım ilerlemeye ba şladı. 
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Çürümekte olan askeri bir üniforma içindeki iskelet in yanma vardıklarında aynı 
hızla on be ş dakikadır ilerliyorlardı. Kafatasının üzerinde kaf a derisinin bir 
kısmı hâlâ duruyordu. Hâlâ birkaç tel siyah saça sa hip iskeletin a ğzı onlara 
yeraltına ho ş geldiniz diyormu şçasına sırıtıyordu. Đskeletin çıplak kalçasının 
yanında, etleri çürüyüp erimi ş parmaklarından birinden dü şmüş bir yüzük vardı. 
Susannah yakından bakmak isteyince Roland yüzü ğü yerden alıp ona uzattı. 
Susannah yüzü ğü aklından geçenlerin do ğrulandı ğını görecek kadar inceledikten 
sonra bir kenara fırlattı. Yüzük hafif bir tıngırtı yla yuvarlandı. Sonra 
damlayan suların şıpırtısı ve geçi ş çınlamalarından ba şka ses kalmadı. 
Çınlamalar artık daha uzaktan geliyordu, ama kesint isizce devam ediyorlardı. 
"Düşündüğüm gibi," dedi Susannah. 
"Yani?" Tekrar ilerlemeye ba şlamı şlardı. 
"Adam bir Elk. Kahrolası yüzü ğün aynısından babamda da vardı." 
"Bir elk mi? Anlamadım." 
"Bir tür tarikat karde şli ğidir. Bir erkekler ka-tet'i. Ama bir Elk'in burda n e 
i şi var? Bir Tapmak Şövalyesi olsa anlardım." Gülü şü biraz deliceydi. 
Tavandaki ampuller ritmik, ancak sürekli olmayan bi r şekilde nabız 8'bi atan göz 
alıcı parlaklıkta bir gazla doluydu. Susannah burad a bir ili şki oldu ğunu dü şündü 
ve bir süre sonra ne oldu ğunu anladı. Roland acele ettl ği sıralarda ampullerin 
nabız gibi atı şı süratleniyordu. Yava şladı ğında (hiç durmuyor ama yava şlayarak 
enerjisini muhafaza ediyordu) ampulıe. rin parlaklı ğının artıp azalması 
yava şlıyordu. Tam olarak Roland'ın veya kendisinin kalp atı şlarına tepki 
gösterdiklerini sanmıyordu, ama nabızla-rının da bi r rolü olmalıydı. (Biyorittn 
terimini bilseydi tam üzerine basmı ş olacaktı.) Ana caddenin bulundukları yerin 
elli metre kadar ötesi karan-lıktı. Onlar ilerledik çe ı şıklar teker teker 
yanıyordu. Büyüleyiciydi. Arkasına dönüp baktı (sad ece bir kez, Roland'ın 
yürüyü ş ritmini bozmak istemiyordu) ve yakla şık elli metre gerilerinde ı şıkların 
onlar ilerledikçe birer birer sönmekte oldu ğunu gördü. Bu ı şıklar ana caddenin 
başlangıcın-daki göz kırpan lambalardan çok daha parla ktı. Susannah di ğerlerinin 
yanmasını sa ğlayan güç kayna ğının (bu dünyadaki pek çok şey gibi) tükenmekte 
oldu ğunu tahmin etti. Sonra yakla şmakta oldukları ampullerden birinin 
yanmadı ğını fark etti. Tam altından geçerlerken tamamen sön ük olmadı ğını, içinde 
belli belirsiz bir ı şı ğın bedenlerinin ve zihinlerinin ritmiyle titre şti ğini 
gördü. Aklına bazı harfleri yanmayan neon lambalan geldi, LOKANTAS Đ, KANTASi 
olurdu. Otuz metre sonra bir ba şka arızalı ampul gördüler, sonra bir tane daha, 
ardından iki tane pe ş pe şe. 
"Görünü şe bakılırsa yakında zifiri karanlıkta kalaca ğız," dedi Susannah 
kasvetle. 
"Biliyorum," dedi Roland. Nefesi belli belirsiz kes iliyormu ş gibiydi. Hava hâlâ 
bayattı ve sıcak, yerini giderek artan bir serinli ğe bırakıyordu. Duvarlarda 
çoğu okunamayacak kadar çürümü ş posterler vardı. Duvarın kuru oldu ğu bir bölümde 
arenada bir kaplana ma ğlup olmu ş bir adamın resmedildi ği bir poster gördüler. 
Koca kedi feryat eden adamın yarılmı ş karnından kanlı ba ğırsaklarını çekip 
çıkarıyor, kalabalık co şkuyla haykırıyordu. Resmin altında altı farklı dild e 
yazılmı ş bir yazı vardı. Üstten ikinci satır Đngilizceydi. MAXIMUS S ĐRKĐ'NE 
GELĐNĐ COŞACAKSĐNĐZĐ diyordu. "Tanrım, Roland," dedi Susannah. "Neymi ş bunlar?" 
Roland cevabı bilmesine ra ğmen bir şey söylemedi: aklını kaçırmı ş ahaliydi. 
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Kısa merdivenler -en uzunu on basamaklıydı- yüzer m etrelik aralarla rsılarına 
çıkıyor ve onları dünyanın daha da derinlerine indi riyordu. „ sannah'nın be ş yüz 



metre kadar oldu ğunu tahmin etti ği bir mesafeyi ldıktan sonra muhtemelen motorlu 
bir araç tarafından yıkılıp parçalanmı ş bir kapıya vardılar. Burada da 
iskeletler vardı. Sayıları o kadar çoktu ki Roland geçebilmek için bazılarının 
üzerine basmak zorunda kaldı. Ezilen kemikler çıtır damıyor, daha da beter, nemli 
bir ezilme sesi çıkarıyordu. Hava bayat ve rutubetl iydi. Đskeletlerin 
gerisindeki duvarlardaki bazı fayanslar dü şmüştü. Dü şmeyenlerin ise üzerinde 
kur şun delikleri vardı. Anla şılan bir silahlı çatı şma olmu ştu. Susannah bir şey 
söylemek için a ğzını açmı ştı ki daha önceki ses yine duyuldu. Bu kez biraz da ha 
yüksekti. Ve daha yakın. Tekrar arkasına baktı ve h içbir şey görmedi. Elli metre 
gerideki ı şıklar sırayla sönüyordu. 
"Paranoyakça davranmak istemiyorum, Roland ama sanı rım takip ediliyoruz." 
"Biliyorum." 
"Ate ş etmemi ister misin? Ya da bir tabak fırlatmamı? Ta bağın ıslı ğı epey 
ürkütücü olabiliyor." 
"Hayır." 
"Neden?" 
"Ne oldu ğumuzu bilmiyor olabilir. Ate ş edersen... ö ğrenecektir." 
Roland'ın gerçekte ne söylüyor oldu ğunu anlaması birkaç saniye sürdü: Roland 
kur şunların -veya bir Oriza'nın- arkadaki her neyse onu  durdurabilece ğinden emin 
değildi. Ya da daha kötüsü, belki de durduramayaca ğından emindi. 
Tekrar konu ştu ğunda sesinin sakin çıkması için epey çaba sarf etme -sı gerekti ve 
oldukça ba şarılı oldu ğunu dü şündü. "Sence şatonun gerisindeki yarıktan bir 
yaratık mı?" 
"Olabilir," dedi Roland. "Geçi ş karanlı ğından çıkmı ş bir şey de olabi-lir. Şimdi 
sessiz ol." 
Silah şor daha da hızlanarak ko şmaya ba şladı. Roland'ın hareketle-rindeki 
rahatlık ve akıcılık kalçasındaki a ğrı yok oldu ğundan beri inanıl-mayacak kadar 
artmı ştı. Susannah buna şaşırıyor ama Silah şor'un sırtında oldu ğu için 
soluklarının giderek sıkla ştı ğım ve iyice zorlandı ğını hissedebiliyordu. Onun 
yanında Jack Mort'un çaldı ğı kendi bacakları üzerinde ko şabilmek için her şeyini 
verirdi. 
Tavandaki ampullerin parlaklı ğındaki nabız gibi atı ş hızlanmı ştı. Bunu görmek 
artık daha kolaydı, çünkü sayıları iyice azalmı ştı. Gölgeleri önlerinde uzuyor, 
bir sonraki ampule yakla ştıkça kısalıyordu. Hava daha serindi ve geçitin ser amik 
zemini düzgünlü ğünü giderek kaybediyordu. Bazı yerlerde çatlaklar v e yarıklar 
olu şmuştu ve dikkat edilmezse tehlikeli olabilirlerdi. Oy bunları kolaylıkla 
aşıyordu, Roland da o ana dek pek sorun ya şamamıştı. 
Susannah tam takipçilerinin sesini uzun zamandır du ymadı ğını söyleyecekti ki 
arkalarındaki şey hırıltılı bir nefes aldı. Susannah etrafındaki h avanın geriye 
doğru hareket etti ğini, kıvırcık saçlarının çekilen havanın etkisiyle 
havalandı ğını hissetti. Đçinden bir çı ğlık atma iste ğinin yükselmesine neden 
olan tüyler ürpertici bir a ğız şapırtısı duyuldu. Arkalarında her ne varsa, 
büyüktü. 
Hayır. 
Kocamandı. 
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Kısa merdivenlerden birinden daha indiler. Elli met re ileride üç ampul 
kararsızca yanıp geçiti hafifçe aydınlattı, ama öte si kapkaranlıktı. Fayansları 
yer yer kırılıp dü şmüş duvarlar ve artık pek düzgün sayılmayacak zemin öy lesine 
yoğun bir bo şlu ğun içinde kayboluyordu ki, karanlık maddi bir varlı k gibi 
görünüyordu: simsiyah bir çuhaydı sanki. Susannah, ona çarpacaklarını ve sahip 
oldukları ivmeyle bir an daha ilerleyeceklerini düs ündü. Ama sonra aynı hızla 
geriye savrulacaklar ve pe şlerinden gelen şevin kuca ğına dü şeceklerdi. Susannah 
yaratı ğa bakacaktı ve gördü ğü şey o kadar korkunç, o kadar yabancı olacaktı ki, 
zihni algılayamayacak bu da onun için bir lütuf ola caktı. Sonra yaratık 
üzerlerine saldıracak ve... 
Roland karanlı ğa hiç yava şlamaksızın daldı ve elbette geriye savrul-madılar. Đlk 
başlarda birazı arkalarındaki, birazı da tepelerindeki  ampullerden kaynaklı 
hafif bir aydınlık vardı (birkaçı can çeki şiyormu ş gibi titre şiyordu). O cılız 
aydınlıkta önlerinde kısa bir merdiven daha oldu ğunu gördüler. Basamakların 



tepesinde, her iki tarafta paçavraya dönmü ş giysiler içinde iskeletler vardı. 
Roland merdivenden -dokuz basamak vardı-hiç duraksa madan indi. Kulaklarını 
geriye yatırmı ş olan Oy dans edercesine zarif hareketlerle yanında  ko şuyordu. 
Artık zifiri karanlıktaydılar. 
"Havla, Oy!" diye ba ğırdı Roland. "Havla ki birbirimize çarpmayalım!" 
Oy havladı. Roland otuz adım sonra tekrar havlaması nı söyledi ve Oy yine 
havladı. 
"Roland ya bir ba şka merdivene gelirsek?" diye sordu Susannah. 
"Gelece ğiz." Ve doksan adım sonra geldiler. Susannah, Rolan d'ın sendeleyerek 
ileri atıldı ğını hissetti. Roland kollarını uzatınca omuz kaslar ı gerildi ve 
Susannah bunu da hissetti. Dü şmediler. Roland'ın reflekslerine hayran olmu ştu. 
Basamakları karanlıkta hiç duraksamaksızın indiler.  Bu kez kaç tane vardı? On 
iki mi? On dört mü? Sayıyı tam çıkaramadan basamakl ar sona erdi. Böylece 
Roland'ın merdivenleri zifiri karanlıkta ko şarak inebildi ğini görmü ş oldu. Ya 
aya ğı bir çukura girerse? Tanrı biliyordu ya bu mümkünd ü zira zemin artık iyice 
çürümü ştü. Ya önlerine iskeletlerden olu şmuş bir kemik yı ğını çıkarsa? Bu hızla 
koştu ğu göz önüne alınırsa kar şılarına böyle bir engelin çıkması en azından kötü 
bir dü şüş anlamına gelirdi. Peki ya merdivenin ba şında bir kemik yı ğınına 
takılırca? Roland 'in basamakların üzerinden uçar h ali gözlerinin önünde 
canlandı ve u ğra şmasına ra ğmen bu görüntüyü zihninden uzakla ştıramadi. 
Merdivenin dibine çarptıklarında onların kaç kemi ği kırılırdı? Sevgi. Um, bir 
sayı seç, derdi Eddie olsa. Bu şekilde körlemesine ko şmak düpe. düz delilikti. 
Ama başka seçenekleri yoktu. Arkalarındaki yaratı ğı artık net bir şekilde 
duyabiliyordu. Sadece salyalı a ğzından çıkan nefesinin sesini de ğil geçitin 
duvarına (belki her iki duvara birden) zımpara kâ ğıdı sürtünüyor-mu ş gibi bir 
ses ve ara sıra fayanslardan birinin duvardan kurtu larak dü şüp kırıldı ğını 
duyuyordu. Bu sesler yardımıyla hayalinde bir görün tü canlandırmaması imkânsızdı 
ve Susannah'nın zihnindeki resimde bedeni geçiti do lduran dev gibi, aç, kapkara 
bir solucan duvardaki gev şek fayansları jelatinimsi vücuduyla söküp ezerek 
aralarındaki mesafeyi kapatıyordu. 
Hem de büyük bir hızla kapatıyordu. Susannah sebebi ni bildi ğini dü şündü. Daha 
önce ı şıklar e şli ğinde ilerliyorlardı. Arkalarındaki şey her neyse, ı şı ğı 
sevmiyor olmalıydı. Aklına Roland'ın Dogan'dan aldı ğı el feneri geldi, ama yeni 
piller olmadan hiçbir i şe yaramazdı. Kahrolası şey yaktıktan yirmi saniye sonra 
sönerdi. 
Ama... bir dakika. 
Fenerin sapı. 
Uzun sapı! 
Susannah, Roland'm omzuna asılı olan ve o ko ştukça hoplayıp zıplayan deri 
çantaya uzandı ve elini soktu. Yiyecek konserveleri ni buldu, ama aradı ğı kutular 
onlar de ğildi. Sonunda kapa ğının çevresindeki oluktan tanıyarak birini buldu. 
Nasıl bu kadar tanıdık geldi ğini sorgulamak için yeterince vakit yoktu, 
Detta'nın kendine göre sırları vardı ve muhtemelen biri de Sternolarla 
ilgiliydi. Koklayıp emin olmak için kutuyu burnuna yakla ştırdı ve Roland bir 
şeye takılıp -belki zeminde bir yarık, belki bir ba şka iskeletti- sendeleyince 
kutuyu kendi burnuna indiriverdi. Roland bu kez de düşmemeyi ba şarmı ştı, ama er 
geç dü şecek ve arkalarındaki yaratık tekrar kalkana dek on ları yakalayacaktı. 
Susannah ılık kanın çenesine do ğru süzüldü ğünü hissetti. Pe şlerindeki yaratık 
kan kokusunu almı ş imalıydı ki ıslak, korkunç bir çı ğlık attı. Susannah'nın 
aklına Florida balı ğında, pullu kafasını aya do ğru kaldırmı ş dev bir timsah 
geldi. Arkalarındaki şey çok yakla şmıştı. 
Ah Tanrı'm bana yeterince zaman ver, diye dü şündü. Bu şekilde ölmek istemiyorum. 
Vurulmak ba şka, karanlıkta bir yaratı ğa diri diri yem olmak... 
O ba şkaydı. 
"Daha hızlı!" dedi di şlerinin arasından ve kesik bacaklarıyla Roland'ın b eline 
yorgun bir atın binicisi gibi vurdu. 
Roland her nasılsa hızlanmayı ba şardı. Nefesleri artık acı veren kük-remelere 
dönüşmüştü. Commala dansını yaptıktan sonra bile böyle solu k solu ğa kalmamı ştı. 
Böyle devam ederse kalbi gö ğsünde çatlayacaktı. Ama... 
"Daha hızlı, Tex! Elinden geleni yap, kahretsin! Bi r fikrim var ama bu arada var 
gücünle ko şman gerek!" 



Ve Roland Discordia Şatosu'nun altındaki karanlık geçitte ko şmaya devam etti. 
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Susannah serbest elini çantaya bir kez daha soktu v e bu kez el fenerini bulup 
çıkardı. Sonra feneri koltukaltına sıkı ştırdı (dü şürürse i şlerinin bitik 
oldu ğunu biliyordu) ve Sterno kutusunun kapa ğını açtı. Havanın tıslamasını 
duyunca rahatladı ama şaşırmadı. Vakumlu kapak bozulmu ş olsa içindeki yanıcı 
jölemsi madde uzun zaman önce buhar olur ve kutu ha fiflerdi. 
"Roland!" diye ba ğırdı. "Roland kibrit lazım!" "Gömlek... cebi!" dedi  Roland 
soluk solu ğa. "Uzan!" Ama Susannah önce feneri bacaklarının ar asıyla Roland'm 
belinin arkasına dü şürdü. Neyse ki kayıp yere dü şmeden tekrar yakalayabildi. 
Sıkça kavradı ğı feneri Sterno kutusuna soktu. Kutuyu ve jöleyle k aplı feneri 
tutarken kibritlere uzanması için üçüncü bir el ger ekiyordu, bu yü2. den kutuyu 
fırlatıp attı. Çantada iki kutu daha vardı ama bu f ikir i şe yaramazsa onları 
alma fırsatını hiçbir zaman bulamayacaktı. 
Yaratık tekrar çı ğlık attı ve sesi tam arkalarındaymı ş gibi geldi. Susannah 
artık güne ş altında çürüyen balıkların kokusunu andıran kokusu nu da 
hissedebiliyordu. 
Roland'ın omzu üzerinden uzandı ve cebinden tek bir  kibrit aldı. Bi-rini yakmaya 
vakit olabilirdi ama iki kibrit yakmaya fırsat bula cağını sanmıyordu. Roland ve 
Eddie kibriti ba şparmaklarının tırna ğıyla yakabiliyordu ama Detta Walker'in çok 
daha etkileyici bir numarası vardı ve bu numarayı b eyaz erkek kurbanlarını 
hayrete dü şürmek için daha önce bir çok kez kullanmı ştı. Karanlıkta dudaklarını 
gererek di şlerini ortaya çıkardı ve kibritin ba şını ön üst iki di şinin üzerine 
yerle ştirdi. Eddie oraday-san bana yardım et, tatlım... y ardım et de do ğru 
yapayım. 
Kibriti çaktı. Dama ğı yandı ve sülfür tadı aldı. Kibritin alev alan ba şı 
karanlı ğa alı şmış gözlerini neredeyse kör etmi şti ama fenerin jöle kaplı ucunu 
yakacak kadar görebildi. Stemo hemen tutu ştu ve feneri bir me şaleye çevirdi. Çok 
parlak sayılmazdı ama hiç yoktan iyiydi. 
"Arkanı dön?' diye ba ğırdı. 
Roland hemen durdu -tek bir soru veya itiraz olmaks ızın- ve topuklarının 
üzerinde döndü. Susannah feneri havaya kaldırıp ile ri do ğru tuttu ve bir an için 
ikisi de ıslak bir yaratı ğın pembe albino gözlerle kaplı ba şını gördü. Gözlerin 
hemen altında kıvrılıp bükülen dokunaçlarla dolu ko caman bir a ğız vardı. Sterno 
fazla bir aydınlık vermiyordu, ama zifiri karanlıkt a yaratı ğın geriye 
çekilmesine yol açacak kadar parlaktı. Susannah yar atı ğın karanlı ğın içinde 
kaybolmadan önce gözlerinin kapandı ğını gördü ve ne kadar hassas olduklarını 
düşündü. Bu kadar cılız bir ı şı ğa bile öyle tepki veriyorsa... 
Geçitin duvarlarının dibinde kemik yı ğınları vardı. Fenerin ampullü ucu avucunun 
içinde ısınmaya ba şlamı ştı bile. Oy kısa bacaklarını açmı ş, ba şını e ğmiş, 
karanlı ğa deli gibi havlıyordu. Bütün tüyleri kabarmı ştı. 
"Çömel, Roland, çömel!" 
Roland çömelince ona alevi şimdiden sönmeye yüz tutmu ş feneri uzattı. Fenerin 
sapından yukarı uzanan alevler maviye dönü şüyordu. Kaklıktaki yaratık kulakları 
sağır edercesine kükredi. Susannah sa ğa sola dalgalanan şeklini yine 
seçebiliyordu. I şık zayıfladıkça daha da yakla şıyordu. 
Yerler ıslaksa i şimiz bitti demektir, diye dü şündü Susannah ama bir kemik bulma 
amacıyla zemini yoklarken kuru oldu ğunu anladı. Belki de duyuları onu umut 
verici mesajlar göndermek adına yanıltıyordu -yukar ıdan damlayan su sesini 
duyabiliyordu- ama öyle oldu ğunu sanmıyordu. 
Bir ba şka Sterno kutusu almak üzere çantaya uzandı ama kap ak önce açılmamakta 
direndi. Yaratık yakla şıyordu ve Susannah artık havaya kaldırılmı ş iri ba şının 
altındaki şekilsiz bacakları görebiliyordu. Demek bir solucan değil, bir tür dev 
kırkayaktı. Havlamayı kesintisizce sürdüren Oy, Sus annah ile yaratı ğın arasına 
girdi. Bütün di şleri ortadaydı. Susannah ate şi yakamazsa yaratık önce Oy'u... 
Tam o anda parma ğını kutunun üzerine neredeyse yapı şmış halkaya geçirmeyi 
başardı. Biı fissss sesi oldu. Roland ölmek üzere olan  alevleri canlandırma 
umuduyla feneri a şağı yukarı sallıyordu (yanacak madde olsaydı belki ya ptı ğı i şe 
yarayabilirdi). Susannah çürümü ş duvara yansıyan gölgelerinin dalgalandı ğını 
gördü. 



Kemiğin çapı kutunun a ğzı için fazla büyüktü. Askının yarı içinde, yarı dı şında 
dengesiz bir pozisyonda durarak elini kutunun içine  daldırdı ve bir avuç jöleyi 
kemi ğin üzerine sürdü. Kemik ıslaksa bu şekilde en fazla birkaç saniyelik deh şet 
daha elde ederlerdi. Ama kuruydu... o yüzden belki. .. belki... 
Yaratık daha da yakla şmıştı. Susannah a ğzından sarkan dokunaçların arasındaki 
sivri di şleri görebiliyordu. Biraz sonra Oy'a saldıracak kad ar yakla şmış olacak, 
bir kertenkelenin havadaki sine ği yakaladı ğı hızla i şini bitirecekti. Çürük 
balık kokusu çok keskin ve mide bulandırıcıya Arkas ında ba şka ne olabilirdi? Ne 
tür korkunç varlıklar? 
Şimdi bunu dü şünmeye vakit yoktu. 
Elindeki uyluk kemi ğinin ucunu fenerin gövdesini yalayan mavi alev-lere  
değdirdi. Parlayan alev bekledi ğinden büyüktü -hem de çok- ve bu kez yaratı ğın 
çı ğlı ğında şaşkınlı ğın yanı sıra acı da vardı. Naylon ya ğmurlu ğa çamur 
yapı ştırılmı ş gibi vıcık vıcık bir ses oldu ve yaratık geriledi.  
"Bana biraz daha kemik ver," dedi feneri bir kenara  bırakan R0. land'a. 
"Tanrı'nın belası kemiklerin kuru olmasına dikkat e t!" Ve Det-ta'ya özgü o sert 
kahkahalarından birini attı. 
Hâlâ solu ğunu düzene sokmaya çalı şan Roland söyleneni yaptı. 
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Geçitte ilerlemeye devam ettiler. Susannah askıya t ers oturmu ştu, artık Roland 
ile sırt sırtaydı. Güç bir pozisyondu ama imkânsız değildi. E ğer oradan çıkmayı 
başarabilirlerse sırtı birkaç gün fena halde a ğrıyacaktı. Her sızıyı mutlulukla 
kar şılayaca ğım, dedi kendi kendine, irene Tas-senbaum'un aldı ğı Eski Ev Günleri 
ti şörtü hâlâ Roland'daydı. Ti şörtü ona uzattı ve Susannah kemi ğin altına sarıp 
iptidai me şaleyi dengesini koruyarak olabildi ğince ileri uzattı. Roland 
koşamıyordu -ko şmaya kalkarsa Susannah'nın askıdan dü şece ği muhakkaktı- ama 
hızlı bir yürüyü ş ritmi tutturmu ştu. Arada sırada duraksıyor, yerden bir kola 
veya baca ğa ait görünen bir kemik alıyordu. Oy ne yaptı ğını kısa sürede 
kavrayarak Silah şor'a kemik getirmeyi ba şladı. Yaratık onları izlemeye devam 
ediyordu. Susannah ara sıra tüyler ürpertici parlak  derisini görüyor, karanlı ğın 
içinde kaldı ğı anlarda su dolu çizmelerle atılmı ş adımların seslerine benzeyen o 
sesi duyuyordu. Sesin yaratı ğın kuyru ğundan çıktı ğını dü şündü. Bu fikir içini 
korkunç, özel ve neredeyse aklını kaybetmesine yol açacak kadar yo ğun bir 
dehşetle doldurdu. 
Bir kuyruk! diye haykırdı kafasında bir ses. Đçi su, jöle veya yarı pıhtı-mis 
kanla dolu bir kuyruk! Tanrı'm! Yüce Tanrı'm! 
Susannah yaratı ğı saldırmaktan alıkoyanın sadece ı şık de ğil aynı zamanda ate şe 
duydu ğu korku oldu ğunu dü şündü. Otomatik yanan ampullerin hâlâ çalı şıyor oldu ğu 
bölümde onları bekleyip karanlıkta yakalayaca ğını dü şünerek {dü şünebiliyorsa) 
takip etmi ş olmalıydı. Đçinden bir ses, ate ş yakabileceklerini biliyor olsa 
ampullerin ço ğunun çalı şmayıp ı şı ğın çok cılız oldu ğu bölümde gözlerini kapatıp 
üzerlerine atılarak onları ezmeyi tercih edece ğini söylüyordu. O an için en 
azından geçici bir süreli ğine şansı yoktu, çünkü kemiklerden şaşırtıcı derecede 
iyi me şaleler oluyordu (iyile şmekte olan I şın'ın onlara yardım ediyor 
olabilece ğini dü şünememişti). Tek sorun Sterno'nun ne kadar süre dayanaca ğıydı. 
Kemikler bir kez alev alınca yanmaya devam etti ği için fazla harcamasına gerek 
olmuyordu -bir süre sonra sönen ve bir kenara attı ğı birkaç nemli kemik hariç- 
ama en ba şta tutu şturmak gerekiyordu, üçüncü ve sonuncu kutu bo şalmak üzereydi. 
Yaratık onlara yakla ştı ğı sırada ilk kutuyu attı ğı için acı bir pi şmanlık 
duyuyordu ama ba şka ne yapaca ğını bilememi şti. Ro-land'ın daha hızlı 
gidebilmesini diledi, ama askıda yüzü ona dönük hal de otursa bile yapabilece ğini 
sanmıyordu. Belki kısa süren bir ko şu ama daha fazlası beklenemezdi. Gömle ğinin 
altındaki kaslarının titredi ğini hissedebiliyordu. Bütün gücü tükenmek üzereydi.  
Beş dakika sonra, bir incik kemi ğinin ucuna sürmek üzere elini Ster-no kutusuna 
daldırdı ğında tükenmi ş oldu ğunu gördü. Arkalarındaki karanlı ğın içinden o vıcık 
vıcık ses duyuldu. Zihni, sesin kayna ğının yaratı ğın kuyru ğu oldu ğu konusunda 
ısrarlıydı. Takibe devam ediyordu. Yakıtlarının bit ip tekrar karanlı ğa 
gömülmelerini bekliyordu. Sonra saldıracaktı. 
Ve yiyecekti. 
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Bir savunma pozisyonuna ihtiyaçları olacaktı. Susan nah bunu par-mak uçları 
kutunun dibine de ğdi ği an anlamı ştı. On dakika ve üç me şale sonra Silah şor'a 
kemiklerle dolu geni şçe bir yer buldu ğunda -bulabilirse-durmasmı söyledi. 
Paçavralar ve kemiklerle büyük bir ate ş yakıp deli gibi ko şabilirlerdi. 
Yaratı ğın ate şin di ğer tarafından yakla ştı ğını duyduklarında -duyarlarsa- 
Roland, onu geride bırakıp yükünü hafifleterek kaça bilirdi. Bu fikri kendini 
kurban etme gibi görmüyor, sadece en mantıklısının bu oldu ğunu dü şünüyordu; 
canavarın ikisine birden yeti şmesine engel olabiliyorlarsa yapmalıydılar. Ayrıca 
kolayca pes etmeye hiç niyeti yoktu. Yaratı ğın, onu canlı ele geçirmesine izin 
vermeyecekti. Tabancası vardı ve kullanacaktı. Be ş kur şun sai Kırkayak için, 
yakla şmaya devam ederse altıncısı kendisi için. 
Ancak bunları söylemesine fırsat kalmadan Roland tü m düşüncelerini silen iki 
kelime söyledi. "I şık," dedi soluk solu ğa. " Đlerde." 
Susannah ba şını arkaya çevirdi ama önce hiçbir şey göremedi. Belki de elindeki 
meşale yüzündendi. Sonra çok hafif, beyaz bir ı şıltı görür gibi oldu. 
"Yine ampuller mi?" diye sordu. "Hâlâ çalı şmakta olan bir dizi ampul mü var?" 
"Belki. Ama sanmıyorum." 
Susannah be ş dakika sonra son me şalenin ı şı ğında zemini ve duvarları 
görebildi ğini fark etti. Zemin sadece dı şarıdan içeri rüzgârla ta şınmı ş 
olabilecek ince tozlar ve ta şlarla kaplıydı. Susannah tekiyle hâlâ dibi bir 
ti şörte sarılı yanmakta olan kemik parçasını tuttu ğu ellerini havaya kaldırdı ve 
bir zafer çı ğlı ğı attı. Arkalarındaki yaratı ğın öfke ve isyanla dolu kükreyi şi 
tüylerini ürpertmi ş ama aynı zamanda kendini iyi hissettirmi şti. 
"Hoşça kal, şekerim!" diye haykırdı. "Ho şça kal seni göz kaplı bok!" 
Yaratık tekrar kükredi ve öne atıldı. Susannah, onu  bir an için net bir şekilde 
gördü: a ğzına ra ğmen surat denemeyecek yuvarlak, dev gibi bir et yı ğ»"»; sert 
duvarlara sürtünmekten dolayı çizilmi ş ve bir sıvının sızdı ğı bo ğumlu bir beden; 
her iki tarafında iki şer adet olmak üzere dört ko-lurnsu çıkıntıydı gördü ğü. 
Çıkıntıların uçlarında sertçe açılıp kapanan kıskaç lar vardı. Susannah bir 
çı ğlık atarak me şaleyi fırlattı ve yaratık tekrar joılakları sa ğır edercesine 
kükreyerek geriledi. 
"Annen sana hayvanları taciz etmenin kötü oldu ğunu söylemedi nü?" diye sordu 
Roland. Sesi öyle ifadesizdi ki Susannah şaka yapıp yapmadı ğını anlayamadı. 
Beş dakika sonra dı şarıdaydılar. 
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16. Kavis Đstasyonu'na benzeyen ama ondan daha küçük olan bir başka barakamsı 
kulübenin yanında, ta şlık bir tepenin ete ğinde tekrar yüzeye çıktılar. Bu küçük 
binanın çatısı pasla kaplıydı. Önünde kabaca bir çe mber şekli olu şturan kemik 
yı ğınları vardı. Etrafındaki kayalar kararmı ş, bazı yerleri kırılıp kopmu ştu. 
Kırıcılar'ın kaldı ğı Kraliçe Anne tarzı bina büyüklü ğünde bir kaya ortadan ikiye 
ayrılmı ş, içindeki pırıldayan mineraller ortaya çıkmı ştı. Hava so ğuktu ve 
rüzgârın kesintisiz u ğultusunu duyabiliyorlardı, ama kayalar rüzgârı nisp eten 
engelliyor, so ğuğu kesiyordu. Yüzlerini derin bir minnetle masmavi g ökyüzüne 
kaldırdılar. 
"Burda bir tür çarpı şma olmu ş, de ğil mi?" diye sordu Susannah. 
"Evet, öyle görünüyor. Büyük bir sava ş. Uzun zaman önce." Sesi son derece 
bitkindi. 
Barakamsı kulübenin yarı açık kapısının önünde yere  kapaklanmı ş bir tabela 
vardı, tabelada yazılanı görmek isteyen Susannah ye re bırakılmakta ısrar etti. 
Roland, onu indirip sırtını bir kayaya dayayarak ot urdu. Gözlerini artık 
arkalarında kalmı ş olan Discordia Şatosu'na dikmi şti. Şatonun iki kulesi mavi 
göğe do ğru yükseliyordu. Biri sa ğlamdı. Roland di-- rinin tepesinin yıkılmı ş 
oldu ğunu dü şündü. Sonra dikkatini nefesini tonlamaya yöneltti. Altındaki toprak 
buz gibiydi ve Roland Kötü Topraklıdaki yolculuklar ının çok çetin geçece ğini 
şimdiden biliyordu. 
Bu arada Susannah tabelayı yerden kaldırmı ştı. Bir eliyle tutup di ğer eliyle 
üzerindeki toz topra ğı sildi. Kelimeler Đngilizceydi ve kanını dondurmu şlardı: 



BU KONTROL NOKTASI KAPALIDIR. SONSUZA DEK. 
Yazının altında, ona dikilmi ş gibi görünen Kral'm Gözü vardı. 
Barakamsı kulübenin ana odasında parçalanmı ş cihazlar ve hiçbiri tam olmayan 
iskeletler dı şında hiçbir şey yoktu. Bununla birlikte Susannah hemen biti şikteki 
depoda ho ş sürprizler buldu: raflar dolusu konserve yiyecek -
ta şıyabileceklerinden çok daha fazla- ve ayrıca kutula rca Ster-no. (Roland'ın 
kutulanmı ş ısıya daha fazla burun kıvıraca ğını sanmıyordu ve haklıydı.) Birkaç 
iskelet dı şında bir şey bulmayı ummayarak ba şını deponun arka kapısından uzattı. 
Gerçekten de bir iskelet vardı. Asıl ödül, kemikler in içinde yattı ğı araçtı: Mia 
ile görü şmeleri sırasında kendini üzerinde oturur buldu ğuna benzer kaba bir 
arabaydı. Bu hem daha küçüktü, hem de çok daha iyi durumdaydı. Tekerlekler ah şap 
değil, sentetik bir maddeyle kaplı metaldendi. Her iki  tarafından, arabayı 
çekmek için kullanılan tutamaklar uzanıyordu. Susan nah bunları görünce bunun 
uzak do ğuda kullanılan çek-çek arabalarına benzer bir araç oldu ğunu anladı. 
Güzel kıçımı çekmeye hazırlan bakalım, ahbap! 
Detta'nın tipik kötü dü şüncelerinden biriydi ama Susannah hazırlık-s« yakal anıp 
bir kahkaha attı. 
"Komik olan nedir?" diye seslendi Roland. 
"Göreceksin," dedi Susannah, Detta'yı hiç olmazsa s esinden uzakla ş. tırmaya 
çalı şarak. Ama tam anlamıyla ba şarılı olamamı ştı. "Evet göreceksin." 
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Çek-çek arabasının arkasında küçük bir motor vardı,  ama ömrünün uzun yıllar önce 
doldu ğunu ikisi de bir bakı şta anladı. Roland depoda bir Đngiliz anahtarı da 
dahil olmak üzere birkaç basit alet bulmu ştu. A ğa açık halde donmu ştu, ama bir 
miktar ya ğ (Susannah'ya çok tanıdık gelen, kırmızı-siyah bir teneke kutu 
içindeydi) tekrar kullanılabilir hale gelmesini sa ğlamı ştı. Roland Đngiliz 
anahtarını kullanarak küçük motoru söktü ve bir ken ara yuvarladı. O çalı şır, 
Susannah, Mose Baba'nın diyece ği gibi etrafı kolaçan ederken Oy yüzeye 
çıktıkları noktanın kırk adım ötesinde oturmu ş, karanlıkta onları takip eden 
yaratı ğın gelme ihtimaline kar şı nöbet tutuyordu. 
"Yedi kilodan fazla de ğil," dedi Roland ellerini kot pantolonuna silip sök tü ğü 
motora bakarak. "Ama eminim bu a ğırlıktan kurtuldu ğumuza bir süre sonra çok 
memnun olaca ğım." 
"Ne zaman yola çıkıyoruz?" 
"Arkaya ta şıyabilece ğim kadar konserveyi yerle ştirir yerle ştirmez," dedi Roland 
ve derin bir iç çekti. Kirli sakallı yüzü solgundu.  Gözlerinin altında koyu 
halkalar vardı. Yanaklarındaki ve a ğzının kenarlarındaki çizgiler iyice 
derinle şmişti. Đp gibi zayıf görünüyordu. 
"Roland, yapamazsın! O kadar erken olmaz! Tükenmi ş haldesin!" 
Roland sabırla oturmakta olan Oy'u ve kırk adım öte sindeki karanlık a ğzı 
gösterdi. "Hava karardı ğında oraya bu kadar yakın olmak istiyor musun?" 
"Bir ate ş yakabiliriz..." 
"Dostları olabilir," dedi Roland. "Ate şten korkmayan dostları. Geçitteyken 
yaratık bizi hiçbir şeyle payla şmak istemedi, çünkü payla şmak zorunda de ğildi. 
Ama şimdi umursamayabilir. Özellikle de intikam almak is tiyorsa." 
"Onun gibi bir yaratık dü şünemez. Mümkün de ğil." Bu söyledi ğine • anmak yüzeye 
çıktıkları için artık daha kolaydı. Ama gölgeler uz ayıp hava kararmaya 
başladı ğında fikrini de ği ştirebilece ğini biliyordu. 
"Bu riski göze alamayız," dedi Roland. 
Susannah gönülsüzce de olsa ona hak verdi. 
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Şansları vardı, Kötü Topraklar'a uzanan dar patikanı n büyük bölümü oldukça 
düzgündü. Bir yoku şa geldiklerinde Roland, Susannah'nın inip Ho Fat'm Lüks 
Taksisi adını verdi ği arabanın yanında kendi tarzıyla elleri ve kesik b acakları 
üzerinde ilerlemesine itiraz etmedi. Tepenin üzerin e varana dek bu şekilde 
gittiler. Discordia Şatosu azar azar gerilerinde kaldı. Roland tepesi 
parçalanmı ş kule kayaların ardında gözden kaybolana dek ilerle di. Đkinci kule de 
görü ş alanından çıkınca patikanın yanındaki ta şlık alanı i şaret ederek, "Bir 
itirazın yoksa bu gece orda kamp yapaca ğız," dedi. 



Susannah'nın hiçbir itirazı yoktu. Ate ş yakmak için yanlarında yeterince kemik 
ve paçavra getirmi şlerdi, ama Susannah yakıtın fazla uzun süre dayanma yaca ğını 
biliyordu. Kuma ş parçaları gazete kâ ğıdı gibi çabucak yanıp kül olacak, kemikler 
ise Roland'ın süslü yeni saatinin (Roland, ona saat i kaba bir ifadeyle 
göstermi şti) kollan gece yarısı birle şti ğinde yanıp tükenmi ş olacaktı. Ertesi 
gün ise hiç ate şleri olmayacak ve yiyecekleri ısıtamadan do ğruca konservelerden 
yiyeceklerdi. Şartlarının çok daha kötü olabilece ğini biliyordu -gün içinde hava 
yakla şık yedi derece oluyordu ve bolca yiyecekleri vardı-  ama bir kazak için çok 
şey verirdi. Kalın bir kaban içinse çok daha fazlası nı. 
"Belki ilerledikçe yakacak bir şeyler buluruz," dedi ate ş yakılınca umutla 
(yanan kemiklerin kokusu berbattı, bu yüzden rüzgâr ı arkalarına alarak 
oturmu şlardı). "Çalılar... kuru otlar... kemikler... hatta  belki kuru dallar." 
"Sanmıyorum," dedi Roland. "Kızıl Kral'ın şatosunun bu tarafında bulamayız 
muhtemelen. Orta-Dünya'nın nerdeyse her yerinde gör ülebi-len şeytanotunu bile 
bulaca ğımızı sanmam." 
"Ama emin olamazsın." Üzerlerindeki Central Park'ta  bir bahar gü. nüne uygun 
kıyafetlerle günlerce so ğuğa katlanma fikrini aklına getirmek 
bile istemiyordu. 
"Bence Gök Gürültüsü'nü karartırken bu toprakları ö ldürdü," dedi Roland 
düşünceli bir ifadeyle. "Önceden de fazla verimli oldu ğunu sanmıyorum, ama artık 
tamamen kısır. Yine de halimize şükredelim." Uzanıp Susannah'nın dolgun 
dudağının hemen kenarındaki sivilceye dokundu. "Yüz yıl önce bu büyüyüp 
geni şleyerek etlerini kemiklerine kadar yerdi. Beynine d e girer ve ölmeden önce 
seni çıldırtırdı." "Kanser mi? Radyasyon mu?" 
Roland fark etmedi ğini söylemek istercesine omuz silkti. "Kızıl Kral'ı n 
şatosunun ötesinde bir yerlerde yeniden otlara, hatt a belki ormanlara bile 
rastlayabiliriz, ama biz oraya vardı ğımızda karlar altına gömülmü ş olabilirler, 
o mevsimdeyiz. Havada, günün çabucak kararmasında g örebiliyorum." Susannah 
şakacıktan inledi ama çıkan ses o kadar gerçekti ki korktu. Sesinde bezginlik ve 
dehşet vardı. Oy kulaklarını kaldırıp onlara baktı. "Ne den beni biraz 
neşelendirmiyorsun, Roland?" 
"Gerçekleri bilmen gerek," dedi Silah şor. "Elimizdekilerle uzun süre idare 
edebiliriz ama şartlar hiç ho ş olmayacak, Susannah. Đdareli kullanırsak 
arabadaki yiyecekler bize bir ay, belki daha fazla yeter... ve idareli 
kullanaca ğız. Ya şayan topraklara geldi ğimizde karla kaplı olsa bile hayvanlar 
bulaca ğız. Ve istedi ğim de bu. O zamana dek hiç et yiyemeyecek oldu ğumuz için 
değil, derilerine ihtiyaç duyaca ğımız için. Umarım ihtiy3' cimiz çok fazla olmaz 
ama..." 
"Ama olaca ğından korkuyorsun." 
"Evet," dedi Roland. "Korkarım öyle olacak. Çünkü h ayatta insanın esaretini uzun 
süren kesintisiz so ğuk kadar kıran pek az şey vardır; öldürecek kadar de ğil, ama 
enerjiyi çalan, iradeyi zorlayan, vücuttaki ya ğı zar azar eriten sürekli so ğuk 
kadar kötüsü yoktur. Korkarım önümüzde zorlu bir yo lculuk var. Göreceksin." Ve 
Susannah gördü. 
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Hayatta kesintisiz so ğuktan daha cesaret kırıcı pek az şey vardır. Gündüzler o 
kadar kötü de ğildi. En azından hareket ediyorlar, bu sayede vücut ları ısısını 
koruyordu. Ama gün içinde bile rüzgârın kilometrele rce çıplak arazi boyunca ve 
nadiren kar şılarına çıkan tepecikler veya yüksek kayalıklar ara sında uludu ğu 
açık alanlara geldiklerinde tahammül sınırları zorl anıyordu. Tepecikler ve 
kayalıklar daima mavi olan gökyüzüne, gömülmü ş bir devin topraktan çıkan kızıl 
parmakları gibi uzanıyordu. Rüzgâr, I şın'ın Yolu üzerindeki bulutların altında 
yürüdükleri sırada daha da sert esiyor gibiydi. Sus annah rüzgârdan korunmak için 
derileri çatlamı ş elleriyle yüzünü örtüyor, parmaklarının tamamen hi ssizle şmeyip 
sürekli bir batma hissi vererek karıncalanmasından nefret ediyordu. Gözleri 
sulanıyor, sonra ya şlar yanaklarından a şağı süzülüyordu. Gözya şları donmuyordu, 
soğuk o kadar kötü de ğildi. Hava onları donduracak kadar de ğil, hayatlarını 
yava ş yava ş cehenneme çevirmeye yetecek kadar so ğuktu. O naho ş günler ve korkunç 
gecelerde ruhunu ne için satabilirdi? Bazen tek bir  kaza ğın yetece ğini 
düşünürdü, bazen de hayır, tatlım, şimdi bile bunun için kendine çok fazla 



saygın var, derdi kendi kendine. Tek bir kazak için  sonsuza dek cehennemde -veya 
geçi ş karanlı ğında- kalmaya razı olur musun? Elbette hayır. 
Şey, belki hayır. Ama onu kandırmaya çalı şan şeytan bir de kulaklık 'eklif 
ederse... 
Rahatlarını sa ğlamak için pek az şeye ihtiyaçları vardı aslında. Su-annah 
sürekli bunu dü şünüyordu. Yiyecekleri ve suları vardı; yol üzerinde  yirmi be şer 
kilometre aralarla hâlâ çalı şmakta olan su tulumbaları v^. di. Bu tulumbalar 
Kötü Topraklar'ın derinliklerinden mineral tadı ver en buz gibi sular 
çıkarıyordu. 
Kötü Topraklar. Bu kelimeler üzerine dü şünmek için saatleri, günleri ve 
haftaları olmu ştu. Bu toprakları kötü kılan neydi? Zehirli su mu? Top. raktan 
çıkan suyun tatlı oldu ğu kesinlikle söylenemezdi, ama zehirli de de ğildi. 
Yiyecek kıtlı ğı mı? Yemekleri vardı, ama daha sonra yiyecek bu-la mamaları 
halinde sorun ya şayabilirlerdi. Bu arada sürekli tuzlanmı ş da-na kıyması 
yemekten bıkmı ştı. Kahvaltıda ve tatlı niyetine yedikleri kuru üzü mler de 
cabası. Yine de karınları doyuyordu i şte. Vücut için yakıt. Yiyecek ve su varken 
Kötü Topraklar'ı kötü kılan neydi? Gökyüzünün batı- da önce altın rengine dönü şüp 
sonra yaprak kurusuna dönmesini; do ğuda önce mora dönüp ardından yıldızlarla 
bezeli siyaha dönü şünü izlemek. Günlerin sona ermesini giderek artan b ir 
korkuyla izliyordu: yıldızlar yeryüzünü aydınlatırk en esen keskin rüzgârdan 
korunmak için birbirlerine sokularak geçirdikleri b ir ba şka sonu gelmez gece 
düşüncesi ya şam enerjisini tüketiyordu. Ayaklan ve parmaklan acı  verecek şekilde 
üşüyüp karıncalanırken bir kaza ğım ve bir çift eldivenim olsa yeter. O zaman 
rahat edebilirim. Bir kazak ve bir çift eldiven yet er. Çünkü o kadar da so ğuk 
dejjfi, diye dü şünerek geçirilen uzun geceler. 
Güneş battıktan sonra hava tam olarak ne kadar so ğuyordu? Asla sıfır derecenin 
altına inmedi ğini biliyordu, çünkü Oy için koydu ğu su hiç donmuyordu. Gece 
yarısıyla gündo ğumu arasındaki saatlerde dört derece civarına dü ştü ğünü tahmin 
ediyordu. Birkaç gece sıfıra yakla şmış olmalıydı zira Oy'un yemeklerini koydu ğu 
tasın kenarlarının buzlandı ğım 
görmüştü. 
Oy'un kürkü gözüne giderek artan bir sıklıkla takıl ıyordu. Öncelen kendi kendine 
bunun hiçbir anlamı olmadı ğını, sadece zaman geçirmek için zihinsel bir egzers iz 
yaptı ğını söylüyordu. Hantal Billy'nin metabote' ması nas ıl çalı şıyor ve o kürk 
(o kalın, muhte şem kalınlıkta, inanılmaya cak kadar kalın kürk) onu  ne kadar 
sıcak tutuyordu acaba? Zamanla asusunun ne oldu ğunu anladı: Detta'nın 
mırıldanarak içinde filizlen-ouy& 
A-rdia kıskançlık. Ufaklık güne ş battıktan sonra hiç acı çekmiyor, de ğil mi? Vno 
yo, onun keyfi yerinde! Sence derisinden iki ki şilik eldiven çıkar mı? 
Susannah bu sesleri insan ruhunun ne kadar bencil, hesapçı, kötücül 
olabilece ğini dü şünüp deh şete kapılarak üzgünce duymazdan geliyordu. 
Soğuk günbegün içlerine i şliyordu. Bir kıymık gibiydi. Oy'u aralarına a]ıp 
birbirlerine sokularak uyuyorlar, sonra dönerek açı kta kalan taraflarının 
nispeten ısınmasına çalı şıyorlardı. Tazeleyici gerçek uyku ne kadar yorgun 
olurlarsa olsunlar asla uzun sürmüyordu. Ay büyüyüp  geceyi aydınlatmaya 
başladı ğında iki hafta boyunca geceleri yürüyüp gündüzleri uyudular. Bu biraz 
daha iyiydi. 
Vahşi hayatın gördükleri tek örne ği güneydo ğu ufkunda uçan veya yüksek 
kayalıkların tepesine grup halinde tünemi ş olan siyah ku şlardı. Rüzgâr uygun 
yönden eserse tiz seslerini duyabiliyorlardı. 
"Sence etleri yenir mi?" diye sordu Susannah bir ke resinde Silah- şor'a. Ay 
neredeyse kaybolmu ş ve kar şılarına çıkabilecek tehlikeleri görebilmek için 
(birkaç kez önlerine derin yarıklar çıkmı ş, bir keresinde de dipsizmi ş gibi 
görünen bir çukur görmü şlerdi) tekrar gündüz yürümeye ba şlamı şlardı. 
"Sence?" diye sordu Roland. 
"Muhtemelen hayır ama deneyip kendim görmeye itiraz  etmezdim." Duraksadı. "Sence 
neyle besleniyorlar?" 
Roland ba şını iki yana salladı. Patika keskin kayalardan olu şan ta ş bir bahçe 
içinden geçiyordu. Đlerideki yüksek kayalı ğın düz tepesinin kenarına yüz civarı 
kargaya benzer siyah ku ş tünemi ş, boncuk gözlü jüri üyeleri gibi Susannah ve 
Roland'ın bulundu ğu yöne bakıyordu. 



"Belki bir dönü ş yapsak iyi olur," dedi Susannah. "Bakalım ö ğrenebi-kcek miyiz?" 
"Patikadan aynlırsak tekrar bulamayabiliriz," dedi Roland. "Palavra! Oy bize..." 
"Susannah bu konuyu kapatalım!" Susannah'nın daha ö nce hiç duy. madi ği sert, 
hiddetli bir sesle konu şmuştu. Roland'ın öfkeli halini bilirdi daha önce 
defalarca görmü ştü. Ama bu kez Susannah'yı endi şelendiren biraz da korkutan bir 
somurtkanlık, bir usanç vardı. 
Sonraki yarım saat sessizlik içinde geçti. Roland H o Fat'in Lüks Taksisi'ni 
çekiyor, Susannah hiç konu şmadan arabanın içinde oturuyordu. Sonra dar patika 
(Susannah patikaya Kötü Topraklar Yolu diyordu) yuk arı do ğru e ğim kazandı ve 
Susannah arabadan inerek Roland'ın ya-nında kendi t arzında ilerlemeye ba şladı. 
Böyle anlarda ellerini korumak için Eski Ev Günleri  ti şörtünü yırtıp avuçlarına 
sarmı ştı. Ti şört hem elle-rini sivri ta şlardan koruyor, hem de bir nebze 
ısıtıyordu. 
Roland gözucuyla ona baktı, sonra tekrar önlerindek i patikaya döndü. Alt duda ğı 
hafifçe sarkmı ştı. Susannah, Roland'ın yüzündeki ifadenin saçma de necek kadar 
inatçı göründü ğünü bilmedi ğinden emindi. Plaja gitmek isteyip reddedilmi ş üç 
yaşında bir çocuk gibiydi. Bilemezdi ve Susannah da on a söylemeyecekti. Belki 
daha sonra, bu kâbusu hatırlayıp gülebildikleri zam an söylerdi. Hava 
sıcaklı ğının be ş derece oldu ğu bir gecede sadece bir kazak, tek istedi ğim bu, 
bir kaza ğım olsa yem saati gelmi ş bir muhabbetku şu gibi mutlu olurum, diye 
düşünerek sert toprak üzerinde titrediklerini hatırlay amadıkları bir zamanda 
söylerdi. Oy'un kürkünden iki ki şiye yetecek eldiven malzemesi çıkıp 
çıkmayaca ğını, Jake'in ölümünden beri çok mutsuz görünen zava llı hayvanı 
öldürmenin ona bir iyilik olup olmayaca ğını dü şünmedikleri bir zaman. 
"Susannah," dedi Roland. "Az önce sana sert davrand ım, özür dilerim." 
"Özür dilemene gerek yok." 
"Bence var. Ba şımızda yeterince bela var, bir de ikimiz arasında s orun 
yaşanmasın. Birbirimizi gücendirmeyelim." 
Susannah sessiz kaldı. Roland havada daire çizen ku şlara döndü ği sırada ba şını 
kaldırıp Silah şor'a baktı. " Şu ekinkargaları," dedi Roland. 
Susannah sessizce bekliyordu. 
"Çocukken onlara bazen Gan'ın Karaku şları derdik. Eddie ve sana cinin 
asılmasından sonra arkada şım Cuthbert ile ku şlara ekmek kırıntıları serpti ğimizi 
anlatmı ştım, de ğil mi?" 
"Evet." 
"Tıpkı bunlar gibi ku şlardı, bazıları onlara Şato Kargaları derdi. Ama kimse 
Kraliyet Kargası demezdi, çünkü le ş yerler. Neyle beslendiklerini sormu ştun. 
Belki artık terk edildi ği için onun şatosunun, sokakla-nndaki le şleri 
yiyorlardır." 
"Kızıl Kral'm şatosu veya Kızıl Kral ya da her ne diyorsan." 
"Evet. Kesin olarak do ğru mu bilmiyorum ama..." 
Roland sözünü bitirmedi, bitirmesine gerek yoktu. S usannah daha sonra ku şları 
daha dikkatli izledi. Evet, güneydo ğu yönüne uçup yine aynı yönden geliyor 
gibiydiler. Ku şlar ilerleme sa ğladıklarını gösteriyor olabilirdi. Fazla de ğildi, 
ama günün geri kalanında ve bir ba şka so ğuk, tüketici geceye girerken moralinin 
biraz olsun yükselmesini sa ğlamı ştı. 
Susannah ertesi sabah ate şsiz kamp yerlerinde bir ba şka so ğuk kahvaltıyı ederken 
(Roland o ak şam Sterno'nun bir kısmını kullanıp hiç olmazsa ılık  yemek 
yiyeceklerine söz vermi şti) Tet Şirketi'nin arma ğanı olan saate bakıp 
bakamayaca ğını sordu. Roland saati itiraz etmeksizin uzattı. S usannah kapa ğa 
kazınmı ş üç siguVa, özellikle de spiral şeklinde yükselen pencereleriyle Kule'ye 
uzun uzun baktı. Sonra açıp içini inceledi. Ba şını kaldırıp Roland'a bakmadan, 
"Sana söylediklerini tekrar anlat," dedi. 
" Đyi akıl dediklerinden birinin onlara söyledi ğini bana iletiyorlardı. 
Dediklerine göre çok yetenekliymi ş ama adını hatırlamıyorum. Dedi ğine bakılırsa 
saat Kara Kule'ye yakla ştı ğımızda durabilir veya ters yönde çalı-bilirmi ş." 
"Bir Patek Philippe'in tersine çalı şaca ğına inanmak zor," dedi Susannah. "Buna 
göre New York'ta saat sekizi on altı geçiyor, ama a kşam mı sabah mı bilmiyorum. 
Burda ise saat sabah altı buçuk civarı görünüyor am a bunun fazla bir anlamı 
oldu ğunu sanmıyorum. Bu bebe ğin olması gerekenden hızlı veya yava ş i şledi ğini 
nerden anlayaca ğız?" 



Roland bu soruyu dü şünerek çıkınını doldurmaya ara verdi. "A şağı-daki küçük kolu 
görüyor musun? Tek ba şına döneni?" "Evet, ikinci kol." 
"Tam yukarıyı gösterdi ğinde bana söyle." 
Susannah kolu takip etti ve tam on ikiyi gösterdi ğinde, " Şimdi," dedi. Roland 
kalçasındaki a ğrıdan kurtuldu ğundan beri rahatlıkla çömele-biliyordu. Şimdi de 
aynı pozisyondaydı. Gözlerini kapadı ve kollarını d izlerine doladı. Her solukta 
minik bir buhar bulutu olu şuyordu. Susannah buna bakmamaya çalı ştı; sanki 
nefretlik so ğuk gözle görünecek kadar şiddetlenmi şti. Hâlâ hayaletimsi, ama 
artık görünürdü. "Roland ne yapı..." 
Silah şor gözlerini açmadan elini kaldırdı ve Susannah sus tu. Saatin ikinci kolu 
yolculu ğuna hızla devam ederek önce a şağı indi. Sonra tekrar yukarı yöneldi ve 
tam on ikiye ula ştı ğında... 
Roland gözlerini açıp, "Bu tam bir dakika," dedi. " I şm'ın altında gerçek bir 
dakika." 
Susannah'nın a ğzı bir karı ş açık kaldı. "Nasıl becerdin bunu?" Roland ba şını iki 
yana salladı. Bilmiyordu. Tek bildi ği Cort'un onlara zamanı daima kafalarının 
içinde tutabilmeleri gerekti ğini söyledi ğiydi, çünkü saatlere güvenemezlerdi ve 
güneş saati de bulutlu havalarda hiç i şe yaramazdı. Ya da gece vaktinde. Bir yaz 
Cort onları tam belirledi ği dakikada Büyük Salon'un arkasındaki avluya gelene  
dek gecelerce üst üste şatonun batısındaki Küçük Orman'a (oldukça ürkütücü bir 
yerdi, özellikle de yalnız olundu ğunda ama elbette hiçbiri bu gerçe ği yüksek 
seste dile getirmezdi; birbirlerine bile) göndermi şti. Kafanın -içindeki- saat 
mekanizmasının çalı şma şekli ilginçti. Önce çalı şmıyordu. Tekrar deneni'yor 
olmuyor, olmuyordu. Cort'un nasırlı eli kafaya sert çe iner ve eski ö ğretmeni 
homurdanırdı: Seni geri zekâlı kurtçuk! Yarın gece yine ormana gideceksin! 
Herhalde orayı pek sevdin! Ama kafadaki saat tik ta k etmeye bir Icez ba şladı mı 
hiç şaşmıyor gibiydi. Roland bir süreli ğine, dünyanın pusulasının yönünü 
şaşırdı ğı süre boyunca onu kaybetmi şti. Ama şimdi tekrar kavu şmuştu ve bu yüzden 
çok mutluydu. 
"Saniyeleri mi saydın?" diye sordu Susannah. "Missi ssippi -bir, Mississippi- 
iki, böyle mi?" 
Roland ba şını iki yana salladı. "Sadece biliyorum i şte. Bir dakika veya bir saat 
doldu ğunda." 
"Yok canım!" dedi genç kadın dudak bükerek. "Tahmin  ettin!" "Tahmin etmi ş 
olsaydım kol tam bir dönü şü tamamladı ğı anda konu şur muydum?" 
" Şansın tutmu ş," dedi Detta ve tek gözünü hafifçe kapatarak ona, Roland'ın 
nefret etti ği kurnazca bir ifadeyle baktı. (Ama Silah şor bu hissini hiçbir zaman 
açı ğa vurmadı, çünkü Detta'nın sırf ona inat olsun diye  daha çok yapaca ğını 
biliyordu.) 
"Tekrar denemek ister misin?" diye sordu. 
"Hayır," dedi Susannah ve iç geçirdi. "Saatinin kus ursuzca çalı ştı ğını 
söylüyorsun ve ben de sana inanıyorum. Demek ki hen üz Kara Kule'ye yakla şmış 
değiliz. Daha de ğil." 
"Belki saatin çalı şmasını etkileyecek kadar de ğil, ama bugüne kadar olmadı ğım 
kadar yakınız," dedi Roland usulca. "Kıyaslayarak k onuşursak nerdeyse gölgesinde 
sayılırız. Đnan bana, Susannah... biliyorum." 
"Ama..." 
Başlarının üzerinden hem sert, hem de tuhaf bir şekilde bo ğuk bir gak-lama 
geldi: Gak, gak! yerine Gurk, gurk! gibiydi. Susann ah yukarı bakınca ""i 
kuşlardan birinin -Roland'ın Şato Kargası dedi ği türden- kanat seslerini 
duyabilecekleri kadar alçaktan uçmakta oldu ğunu gördü. Uzun, kıvrık gagasından 
sarımsı ye şil bir şey sarkıyordu. Susannah ku şun gagasındakinin deniz yosununa 
benzedi ğini dü şündü. Ama ölü gibi görünmüyordu. 
Heyecanla Roland'a döndü. 
Silah şor ba şını salladı. " Şeytanotu. Muhtemelen yuva yaparken kul-lanmak için 
getirdi. Yavruların yemesi için olmadı ğı kesin. Onu yedirmezler. Ama Hiçlik 
Diyarı'na girerken en son, çıkarken de ilk görülen bitki şeytanotudur. Nihayet 
çıkıyoruz. Şimdi beni dinle, Susannah, beni iyi dinle ve insanı  usandıran Detta 
kalta ğını mümkün oldu ğunca geri it. Sakın bana orda olmadı ğını söyleyerek 
vaktimi harcama, çünkü gözlerinde commala dansı yap tı ğını görebiliyorum." 



Susannah şaşırmı ş göründü, sonra itiraz edecekmi ş gibi dikle şti. Sonra hiçbir 
şey söylemeden ba şını çevirdi. Tekrar ona döndü ğünde Ro-land'ın "usandıran 
kaltak" dedi ği kadının varlı ğını artık hissetmiyordu. Gitti ğini Roland da 
anlamı ş olmalıydı ki konu şmaya devam etti. 
"Yakında Kötü Topraklar'dan çıkıyormu ş gibi hissedece ğiz ama gördüklerine 
güvenmesen iyi olur. Birkaç bina veya yollarda kald ırımlar güvence ya da 
medeniyet anlamına gelmez. Ayrıca yakında şatosuna, Kızıl Kral'ın şatosuna 
varaca ğız. Kızıl Kral çok büyük bir ihtimalle orayı terk e tmi ş olacak ama bize 
bir tuzak hazırlamı ş olabilir. Gözlerini ve kulaklarını dört açmanı ist iyorum. 
Konuşmak gerekecekse bırak ben yapayım." 
"Benim bilmedi ğim ne biliyorsun?" diye sordu Susannah. "Ne saklıyo rsun?" 
"Hiçbir şey," dedi Roland (ve bu onun için nadir bir dürüstl ük gösterisiydi). 
"Sadece içimde bir his var, Susannah. Saat ne derse  desin artık hedefimize çok 
yakla ştık. Kara Kule'ye ula şmamıza az kaldı. Ama ö ğretmenim Vannay istisnası 
olmayan tek bir kural oldu ğunu söylerdi: zaferden önce günaha te şvik gelir. 
Zafer ne kadar büyük olursa direnilmesi gereken gün ah o kadar tatlı olur." 
Susannah titreyerek kollarını bedenine doladı. "Tek  istedi ğim ısınmak," dedi. 
"Kimse bana Kule'den vazgeçmem için kucak dolusu od un ve yün kıyafetler 
vermedi ği sürece sorunumuz olmaz." 
Roland, Cort'un en ciddi ö ğütlerinden birini hatırladı -En kötü ihtimali asla 
yüksek sesle söyleme!- ama Susannah'ya bir şey söylemedi. Saatini dikkatle 
kaldırdı ve yola devam etmek üzere aya ğa kalktı. 
Ama Susannah bir süre daha durdu. "Rüyamda onu görd üm," dedi. Kimden 
bahsetti ğini belirtmesine gerek yoktu. "Üç gece üst üste. Pe şimizden geliyordu. 
Gerçekten orda bir yerde olabilir mi sence?" 
"Ah evet," dedi Roland. "Ve midesi de bombo ş olmalı." 
"Aç, Mordred çok aç," dedi Susannah. Bu sözleri rüy asında da duymu ştu. 
Tekrar titredi. 
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Üzerinde yürüdükleri patika geni şledi ve o ö ğleden sonra yol üzerinde ilk 
kabu ğumsu kaplamalara rastladılar. Yol geni şlemeye devam etti ve karanlık 
çökmeden bir ba şka patika (çok eskiden bir yol oldu ğuna şüphe yoktu) 
ilerledikleri yolla birle şti. Đki yolun kesi şti ği noktada bir zamanlar 
muhtemelen bir tabelayı ta şıyan paslı bir direk vardı. Ertesi gün Fedic'in bu 
tarafındaki ilk binaya rastladılar. Verandasından g eri kalanlar üzerinde ters 
dönmüş bir tabela bulunan bir yıkıntıdan ibaretti. Arka t arafta yerle bir olmu ş 
bir ahır vardı. Susannah, Roland'ın yardımıyla tabe layı çevirdi ve üzerindeki 
yazıyı okudular: EÎRSLIB BHIR, Altında artık çok iy i tanıdıkları o kırmızı göz 
vardı. 
"Sanırım üzerinde ilerledi ğimiz yol bir zamanlar Discordia Şatosu ve Kızıl Kral 
şatosu arasında bir araba yoluymu ş," dedi Roland. "Kula ğa mantıklı geliyor." 
Đlerledikçe kar şılarına daha çok bina, kesi şen daha çok yol çıktı. Bir zamanlar 
Kızıl Kral'ın şatosunun dı şına kurulmu ş olan bir kasabanın veya köyün, hatta 
belki bir şehrin dı ş mahalleleriydi. Ama Lud'un aksine geriye pek bir şey 
kalmamı ştı. Bazı binaların kalıntılarının civarında öbek öb ek şeytanotları 
vardı, ama ya şayan ba şka hiçbir varlı ğa rastlamadılar. ^° ğuk her zamankinden 
beterdi. Ekinkargalarını görmelerinden sonraki dörd üncü günde hâlâ ayakta 
sayılabilecek binaların kalıntıları arasında kamp y apmayı denediler ama ikisi de 
gölgeler arasından fısıldayan sesler duydu. Roland -Susannah'nın tüyler 
ürpertici buldu ğu bir kayıtsızlıkla-seslerin "evci" adı verilen hay aletlere ait 
oldu ğunu söyleyerek tekrar caddeye çıkmalarını önerdi. 
"Bize zarar verebileceklerini sanmıyorum ama küçük dostumuzu incitebilirler," 
dedi Roland ve her zamanki haline hiç uymayan bir t edirginlikle kuca ğına 
kıvrılıp yatmı ş olan Oy'u ok şadı. 
Susannah teklifi seve seve kabul etti. Đçinde kamp yapmaya çalı ştıkları binada 
fiziksel so ğuktan çok daha beter bir so ğuk vardı. Gölgeler arasından fısıldayan 
şeyler ya şlı olabilirdi, ama Susannah hâlâ aç olduklarını dü şünüyordu. Böylece 
üçü yine Kötü Topraklar Yolu'nun ortasında, Ho Fat' in Lüks Taksisi'nin dibinde 
birbirine sokularak yattı ve ısının birkaç derece a rtması için şafa ğı beklemeye 
başladılar. Yıkılmı ş binaların birinden aldıkları tahtalarla ate ş yakmaya 



çalı ştılar ama tek yaptıkları bir avuç Sterno'yu bo şa harcamak oldu. Jölemsi 
maddeden çıkan alevler kırık bir iskemlenin parçala rı olan tahtalara nüfuz 
edemeden ölüp gitti. Tahtalar yanmayı reddediyordu.  
"Neden?" diye sordu Susannah alevlerin sönü şünü izlerken. "Neden?" 
" Şaşırdın mı, New; York'lu Susannah?" 
"Hayır ama sebebini bilmek istiyorum. Çok eski oldu kları için mi? Ta şla şmışlar 
mı, nedir?" 
"Yanmıyor çünkü bizden nefret ediyor," dedi Roland aleni bir şeyi dile 
getiriyormu ş gibi. "Burası onun yeri, ilerlemi ş olsa da hâlâ ona ait. Burdaki 
her şey bizden nefret ediyor. Ama... dinle, Susannah. Ar tık ço ğunlukla düzgün 
sayılabilecek gerçek bir yolda oldu ğumuza göre gecelen yürümeye ne dersin? 
Deneyelim mi?" 
"Elbette. Her şey, su dolu bir varile sokulup çıkarılmı ş kedi yavrusu gibi 
titreyerek yatmaktan iyidir." 
Böylece tekrar yola koyuldular; ilk gecenin geri ka lanında, sonrakinde ve ondan 
sonraki iki gece boyunca yürümeyi sürdürdüler. Susa nnah hastalanaca ğım, bu 
şekilde devam edersem mutlaka hasta olaca ğım, diye dü şünüp duruyordu ama 
hastalanmadı. Hiçbiri hasta olmadı. Sadece alt duda ğının solunda, bazen şi şip 
patlayarak kanayan, sonra tekrar kuruyan bir sivilc e vardı. Ba şlarındaki tek 
illet kesintisiz so ğuktu; anbean daha da derinlerine i şliyordu. Ay yine 
irile şmeye ba şlamı ştı ve Susannah bir gece, Fedic'ten ayrılmalarının ü zerinden 
neredeyse bir ay geçmi ş oldu ğunu anladı. 
Keskin kayalardan olu şmuş bahçenin yerini yava ş yava ş terk edilmi ş bir köy aldı 
ama Susannah, Roland'ın söylediklerini unutmu ş de ğildi: hâlâ Kötü 
Topraklardaydılar ve ara sıra üzerinde ilerledikler i yolun KRAL' ĐN YOLU oldu ğunu 
belirten tabelalara rastlasalar da (elbette hepsini n üzerinde o kırmızı göz 
vardı) gerçekte hâlâ Kötü Topraklar Yolu üzerinde o lduklarını biliyordu. 
Đçinden geçtikleri köy çok acayipti, içinde bir zama nlar ne tür garip insanların 
yaşamakta oldu ğunu hayal bile edemiyordu. Kaldırımlar ta ş dö şeliydi. Kulübeler 
dar ve çatıları sivriydi. Kapılar, lunaparktaki gül düren aynalarda görülen 
yansımalardaki gibi insanlar için yapılmı şçasına çok dar ve anormal 
yükseklikteydi. Bunlar Lovecraft evleriydi, Clark A shton evleri, William Hope 
Hodgson sınır evleriydi. Hepsi bir Lee Brown Coye o rak ayının altında, 
arkalarını yürüdükleri yolun kenarlarında yükselen tepelere dayayarak dip dibe 
dizilmi şti. Orada burada birkaçı yıkılmı ştı ve bu yıkıntılarda naho ş bir organik 
görünüm vardı; sanki eski camlar ve tahtalardan de ğil, yırtılan ve çürüyen etten 
olu şmuşlardı. Susannah pek çok kez tahtalar ve gölgeler ar asından ona bakan 
ölülerin yüzlerini, korkunç ölü gözleriyle molozlar  arasında onları takip eden 
yüzleri görür gibi oldu. Her seferinde aklına Dutch  Hill'deki bekçi geldi ve 
titredi. 
Kral'in Yolu'ndaki dördüncü gecelerinde anayolun bi r dönü ş yaparak do ğudan 
güneye yöneldi ği ve böylece I şın'ın Yolu'ndan ayrıldı ğı büyük bir kav şağa 
ula ştılar. Önlerinde, bir geceden az sürecek bir yürüyü şün (Ho Fat'in Lüks 
Taksisi'nde oturanlar için yürümek söz konusu de ğildi elbette) sonunda 
varabilecekleri yüksek bir tepe, tepenin üzerinde d e kapkara bir şato vardı. 
Belirsiz ay ı şı ğında Susannah'ya biraz do ğuya özgü görünmü ştü. Kulelerin 
tepeleri minare olmaya özenmi şlercesine daha geni şti. Aralarındaki yürüyü ş 
yolları şatonun önündeki avlunun üzerinden çaprazlama geçiyo rdu. Bazıları 
yıkılıp parçalanmı ştı ama ço ğu hâlâ sa ğlamdı. Susannah ayrıca alçak ama şiddetli 
bir gürüldeme duyuyordu. Makine sesi de ğildi. Roland'a ne oldu ğunu sordu. 
"Su," dedi Silah şor. 
"Ne suyu? Bir fikrin var mı?" 
Roland ba şını iki yana salladı. "Ama susuzluktan ölsem bile o  şatonun 
yakınlarındaki sudan içmezdim." 
"Burası kötü bir yer," diye mırıldandı Susannah sad ece şatoyu de ğil, 
çevresindeki e ğilmi ş 
(yan gözle bakan) 
evlerden olu şan köyü de kastederek. "Ve bo ş da de ğil, Roland." 
"Kafanın içine girmek için kapıyı çalan -veya kemir en- ruhların varlı ğını 
hissediyorsan hepsini def et, Susannah." 
" Đşe yarayacak mı?" 



"Emin de ğilim," diye kabullendi Roland. "Ama bu şeylerin davet edilmeksizin 
içeri giremeyece ğini ve hileyle içeri sızmakta usta olduklarını duym uştum." 
Hem Dracula'yı okumu ş, hem de Peder Callahan'ın Korku A ğı hikâyesini dinlemi ş 
olan Susannah, Roland'ın ne demek istedi ğini çok iyi anlamı ştı. 
Roland omuzlarını nazikçe kavrayarak onu şatodan ba şka tarafa çevirdi. Susannah 
şatonun siyah olmayabilece ğini, yılların yıpranmı şlı ğının ve donuklu ğunun o 
hissi verebilece ğini dü şündü. Gün ı şı ğında anlayacaklardı. O an için ortalı ğı 
sadece bulutların hafifçe perdeledi ği bir hilal aydınlatıyordu. 
Durdukları yerden ba şka yönlere uzanan, kırık parmaklar gibi kıvrılı ş birkaç yol 
vardı. Ancak Roland'ın bakmasını istedi ği yol düzgündü ve Susannah bunun terk 
edilmi ş köy etraflarında sessizce belirdi ğinden beri gördü ğü tamamıyla düzgün 
tek yol oldu ğunu fark etti. I şm'ın Yolu altın-da güneydo ğuya do ğru ilerliyordu 
ve üzeri düzgünce kaplanmı ştı. Üzerindeki bulutlar dümdüz bir nehir gibi akıp 
gidiyordu. 
"Ufukta karanlık bir şekil seçebiliyor musun, hayatım?" diye sordu Roland . 
"Evet. Bir karaltı ve önünde beyazımsı bir bant. Ne dir bu? Biliyor musun?" 
"Bir fikrim var ama emin de ğilim," dedi Roland. "Burda biraz dinlenelim- 
Gündoğumuna az kaldı, o zaman ikimiz de görebilece ğiz. Ayrıca şatoya gece vakti 
daha fazla yakla şmak istemiyorum." 
"Kızıl Kral gittiyse ve I şm'ın Yolu o taraftaysa," Susannah i şaret etti. "Neden 
şu kahrolası şatoya gidiyoruz ki?" 
"Öncelikle gitti ğinden emin olmak için," dedi. "Ve arkamızdakine bir  tuzak 
hazırlayabiliriz. Bundan şüpheliyim -çok kurnaz- ama bir şansımız var. Henüz çok 
genç ve gençler bazen dikkatsizce davranabilir." 
"Fırsatın olsa onu öldürür müsün?" 
Roland'ın gülümsemesi ay ı şı ğı altında buz gibiydi. Merhametsiz. "Hem de bir an 
bile tereddüt etmeden." 
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Sabah oldu ğunda Susannah çek-çek arabasının arkasındaki erzakl arın arasındaki 
rahatsız uykusundan uyandı ve Roland'ın kav şakta durmu ş, I şın'm Yolu'na bakmakta 
oldu ğunu gördü. Her tarafı tutuk oldu ğu için dikkatlice davranıp dü şmemeye 
çalı şarak arabadan indi. Vücudundaki kemikler buz kesmi ş, her an cam gibi 
parçalanıverecekmi ş gibi geliyordu. 
"Ne görüyorsun?" diye sordu Roland. " Şimdi yeterince aydınlık, orada ne 
görüyorsun?" 
Beyazımsı bant kardı ve bu, artık yükseklerde olduk ları için Susan-nah'yı pek 
şaşırtmamı ştı. Onu şaşırtan -ve kalbini inanılmayacak kadar büyük bir mut lulukla 
dolduran- kar çizgisinin altındaki a ğaçlardı. Köknar a ğaçları. Canlı varlıklar. 
"Ah, Roland, çok güzel görünüyorlar!" dedi. "Nerede yse karın içinde olmalarına 
ra ğmen harika görünüyorlar! De ğil mi?" 
"Evet," dedi Roland. Sonra Susannah'yı havaya kaldı rarak geldikleri yöne 
döndürdü. Susannah ölü evlerden olu şan çirkin kalabalı ğın ötesinde Kötü 
Topraklar'ın bir kısmını, ara sıra alçak bir tepeye  rastladıkları o korkunç kaya 
bahçesini görebiliyordu. 
"Bir dü şün," dedi Silah şor. "Orda, geride, Fedic var. Fedic'in ötesinde Gök  
Gürültüsü. Gök Gürültüsü'nün ötesinde Callalar ve O rta-Dünya ile Uç-Dünya 
arasındaki sınırı olu şturan orman var. Lud yine o yönde daha geride, onun  da 
ötesinde Nehir Geçiti var. Onların gerisinde ise Ba tı Denizi ve Mohaine Çölü. 
Ötede bir yerde, fersahlar ve zaman içinde kaybolmu ş olan Đç-Dünya'nm 
kalıntıları var. Baronluklar. Gilead. Şimdi bile sevgi ve ı şı ğın varlı ğını 
hatırlayan insanların bulundu ğu yerler." 
"Evet," dedi Susannah anlamayarak. 
"Kızıl Kral o yöne dönmü ştü," dedi Roland. "Aslında tam aksi yöne, Kara Kule 'ye 
gitmeye niyetlenmi şti ama delirmi ş olmasına ra ğmen yanında götürdü ğü 
yolda şlarıyla içinden geçmek zorunda kalaca ğı toprakları öldürmemesi gerekti ğini 
biliyordu." Susannah'yı kendine çekti ve alnını Sus annah'nın kendini 
ağlayacakmı ş gibi hissetmesine yol açan bir şefkatle öptü. "Üçümüz şatosunu 
ziyaret edecek ve şansımız yaver giderse Mordred'in içine dü şece ği bir tuzak 
hazırlayaca ğız. Sonra ya şayan topraklara do ğru yolumuza devam edece ğiz. Ate ş 



yakmak için odun, etleriy-le beslenip derileriyle ı sınaca ğımız av hayvanları 
olacak. Biraz daha devam edebilir misin, hayatım? Y apabilir misin?" 
"Evet," dedi Susannah. "Te şekkür ederim, Roland." 
Ona sarıldı ve sarıldı ğı sırada kızıl şatoya baktı. Giderek artan gün ı şı ğında 
renginin bir zamanlar yeni dökülmü ş kan rengi oldu ğunu görebiliyordu. Ama aradan 
geçen yıllar ta şların rengini karartmı ştı. Bu görüntü üzerine Mia ile Discordia 
Şatosu'nun yürüyü ş yolunda yaptı ğı konu şmayı hatırladı. Ufukta gördü ğü, bir 
kuvvetlenip bir zayıflayan kızıl ı şıltı gözünün önüne geldi. Bulundukları yer 
neredeyse orasıydı. 
Yanıma gel, Susannah, demi şti Mia, ona. Çünkü kral uzaktan bile bü-yüleyebilir . 
Bahsetti ği o kızıl ı şıltıydı ama... 
"Gitmi ş!" dedi Roland'a. " Şatodaki kızıl ı şıltı-Kral'm Oca ğı demi şti! Gitmi ş! 
Bunca zamandır onu bir kez bile görmedik?' 
"Hayır," dedi Roland. Gülümsemesi bu kez daha sıcak tı. "Kırıcılar'ı 
durdurdu ğumuz zaman onun da durdu ğunu sanıyorum. Kral'ın Oca ğı artık i şlemiyor, 
Susannah. Tanrılar iyiyse sonsuza dek kapandı. Bize  pahalıya mal oldu ama bu 
kadarım ba şardık." 
O ö ğleden sonra Kızıl Kral'ın şatosuna vardılar ve tamamen terk edilmemi ş 
oldu ğunu gördüler. 
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Posterler ve pankartlar görülmeye ba şladı ğında şatoya bir buçuk kilometre 
uzaktaydılar ve görünmeyen nehrin gürültüsü daha da  artmı ştı. Pankartlarda 
kırmızı, beyaz ve mavi renkler hâkimdi... Susannah' ya Anma Günü'nü ve küçük 
kasabalardaki Dört Temmuz geçit törenlerini hatırla tmı şlardı. Gizemli, dar 
evlerin ön cephelerinde, çok uzun zaman önce tavan arasından bodruma dek 
boşaltılıp ve kepenk indirmi ş dükkânların önündeki bu pankartlar çürümekte olan 
bir cesedin dudaklarına sürülmü ş ruj gibi duruyordu. 
Posterlerin üzerlerindeki yüzler Susannah'ya çok ta nıdık gelmi şti. Richard Nixon 
ve Henry Cabot Lodge, yüzlerinde araba satıcılarına  özgü gülümsemelerle zafer 
i şareti yapıyordu (NIXON/LODGE, ÇÜNKÜ ĐŞĐMĐZ HENÜZ BĐTMEDĐ yazıyordu posterin 
üzerinde). John Kennedy ve Lyndon Johnson birbirler ine sarılmı şlar, bo şta kalan 
ellerini havaya kaldırmı şlardı. Ayaklarının altında YEN Đ B ĐR SĐNĐRĐN ÜZERĐNDE 
DURUYORUZ yazısı vardı. 
"Kimin kazandı ğına dair bir fikrin var mı?" diye sordu Roland omzu  üzerinden. 
Susannah Ho Fat'in Lüks Taksisi'nde oturuyor, etraf ı inceliyordu (ve bir kaza ğı 
olmasını diliyordu, ince bir hırka bile olurdu). 
"Ah, evet," dedi. Bu posterlerin kendisi için asılm ı ş oldu ğundan hiç şüphesi 
yoktu. "Kennedy kazandı." 
"Dinh'iniz mi oldu?" 
"Bütün Birle şik Devletlerin dinh'i oldu. Kennedy vurulunca yerin e Johnson 
geçti." 
"Vuruldu mu? Öyle mi diyorsun?" Duydukları Roland'ı n ilgisini çekmi şti. 
"Evet. Oswald adında bir korkak tarafından vuruldu. " "Ve Birle şik Devletleri'niz 
dünyadaki en güçlü ülke." "Eh, sen beni yakamdan tu tup Orta-Dünya'ya çekti ğin 
sırada Rusya bizimle yan şıyordu ama soruna evet diyebilirim." 
"Ve ülkenizin insanları dinh'inizi kendileri seçiyo r. Yönetim babadan o ğla 
geçmiyor." 
"Evet," dedi Susannah ihtiyatla. Roland'ın demokrat ik sistemi kötülemesini veya 
gülmesini bekliyordu. 
"Mono Blaine'in deyi şiyle bu kula ğa çok ho ş geliyor," dedi ğini duyunca şaşırdı. 
"Bana bir iyilik yap ve Mono Blaine'in hiçbir sözün ü tekrarlama, Roland. Ne 
şimdi ne de sonra. Tamam mı?" 
"Nasıl istersen," dedi Roland ve hiç hız kesmeden i lerlemeyi sürdürdü. Sonra çok 
daha alçak bir sesle ekledi. "Tabancamı hazır tut, sana uyarsa." 
"Bana çok uyar," dedi Susannah hemen aynı alçak ses  tonuyla. Ana Çık ıyar der 
gibi olmu ştu zira dudaklarını kıpırdatmamaya çalı şarak konu şmuştu. Kral'ın 
Yolu'nun bu ucundaki ortaça ğdan (veya bir film setinden) çıkmı ş gibi görünen 
dükkânlar ve tavernalardan izleniyor olduklarını hi ssedebiliyordu. 



Gözetleyenlerin insan mı, robot mu yoksa sadece kay ralar mı oldu ğunu bilmiyordu 
ama bu duyguyu Roland konu şup do ğrulamadan önce hissetmi şti. Aynı şeyi onun da 
hissetti ğini bilmek için Oy'un eski bir saatin rakkası gibi sağa sola dönen 
başına bakması yeter-liydi. 
"Peki şu Kennedy iyi bir dinh miydi?" diye sordu Roland no rmal sesine dönerek. 
Sessizlikte iyi yayılıyordu. Susannah harika bir şeyi fark etti: gürüldeyen 
nehre çok yakın olmalarına, hava da rutubetli ve bu z gibj olmasına ra ğmen 
üşümüyordu. Etrafındaki dünyaya so ğuğu hissetmeyecek kadar konsantre olmu ştu. En 
azından o an için. 
" Şey, herkes öyle dü şünmüyordu. Onu vuran kaçı ğın dü şünmedi ği kesin. Ama bence 
çok iyiydi," dedi. "Ba şkanlık için yarı şırken de ği şim sözü verdi. Muhtemelen 
seçmenlerin yarıdan ço ğu samimiyetine inanmadı çünkü politikacıların nered eyse 
tümü aynı sebepten yalan söyler, yani yapabildi ği için. Ama seçildikten sonra 
vaatlerini yerine getirmeye ba şladı. Küba adında bir yerde bir anla şmazlık vardı 
ve o kadar cesur davrandı ki... şey, onunla birlikte at sürmek ho şuna giderdi 
diyeyim. Bazıları ne kadar ciddi oldu ğunu gördü ve orospu çocukları onu vurması 
için bir kaçık tuttu." 
"Oz-walt." 
Susannah telaffuzunu düzeltmeye gerek görmeyerek ba şını salladı. Aslında 
düzeltilecek bir şey yoktu. Oz-walt. Oz. Her şey yine bir araya geliyordu, de ğil 
mi?" 
"Ve Kennedy ölünce yerine Johnson geçti." 
"Evet." 
"O nasıldı?" 
"Ayrıldı ğımda sa ğlıklı bir yorum yapabilmek için çok erkendi ama oyu nu oynamaya 
alı şık olan adamlardandı. 'Anla şmak için suyuna git,' derdik eskiden. Anlıyor 
musun?" 
"Evet," dedi Roland. "Ve Susannah, sanırım geldik."  Ho Fat'in Lüks Taksisi'ni 
çekmeyi bıraktı. Saplarını tutmaya devam ederek Kız ıl Kral'ın şatosuna baktı. 
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Kral'ın Yolu şüphesiz bir zamanlar Kızıl Kral'ın muhafızlarınca B uc-Inn^ham 
Sarayı'nın Kraliçe Elizabeth'in muhafızları tarafın dan korundu ğu gibi korunan 
ta ş dö şeli geni ş bir avluda son buluyordu. Ta şların üzerinde, yılların rengini 
pek az soldurdu ğu kıpkırmızı bir göz vardı. Yer seviyesinde ne oldu ğu ancak 
tahmin edilebiliyordu ama Susannah şatonun üst katlarından bakıldı ğında gözün 
kuzeybatı manzarasına hakim oldu ğunun görülece ğinden emindi. 
Aynı kahrolası şey muhtemelen pusulanın bütün yönlerine çizilmi ştir, diye 
düşündü. 
Bu dı ş avlunun üzerinde, terk edilmi ş iki gözetleme kulesinin arasına yeni 
boyanmı ş gibi görünen bir pankart asılmı ştı. Üzerine (yine kırmızı, beyaz ve 
mavi renklerde) şunlar yazılmı ştı: 
ROLAND VE SUSANNAH, HOŞ GELDĐNĐZ! 
(SEN DE OY!) 
ÖZGÜR DÜNYADA EĞLENMEYE DEVAM EDĐN! 
Đç avlunun (ve kale hende ği görevi gören kafeslenmi ş nehrin) gerisindeki şato 
yılların etkisiyle neredeyse siyahla şmış koyu kızıl renkte ta şlarla in şa 
edilmi şti. Kuleler ve taretler şatodan gözleri acıtacak şekilde geni şleyerek, 
yerçekimini inkâr edercesine gökyüzüne yükseliyordu . Bu gösteri şli kuleler 
arasındaki şato a ğırba şlı, ana giri şin üzerindeki kemere oyulmu ş dik dik bakan 
göz dı şında hiçbir süslemesi olmayan sade bir yapıydı. Yuk arıdaki yürüyü ş 
yollarından ikisi yıkılmı ş, ana avluya ta ş parçalarının saçılmasına yol açmı ştı 
ama di ğer altısı Susannah'ya büyük otobanların kesi şti ği alanlardaki gi şe 
giri şlerini hatırlatır şekilde çaprazlama uzanıyordu. Kapılar, pencereler, 
evlerde oldu ğu gibi tuhaf denecek kadar dar ve uzundu. Kapkara, şi şman 
ekinkargaları yukarıdaki pencerelerin e Şiklerine tünemi ş onları izliyordu. 
Roland'ın tabancasını hemen ula şabilece ği biçimde beline sokrtius olan Susannah 
çek-çek arabasından indi. Hende ğin ana giri şe bakmakta olan silah şorun yanına 
gitti. Kapıları açıktı. Hemen gerisinde, nehrin di.  ğer tarafına geçmek için bir 
ta ş köprü vardı. Köprünün altında karanla sular on iki  metre geni şlikte kayalık 



bir yatakta akıyordu. Suyun keskin naho ş bir kokusu vardı. Kapkara, sivri 
kayaların göründü ğü yerlerde suda olu şan köpükler beyaz de ğil, sarıydı. 
" Şimdi ne yapıyoruz?" diye sordu Susannah. 
"Ba şlangıç olarak şu adamları dinleyebiliriz," dedi Roland ba şını şatonun ta ş 
döşeli avlusunun di ğer tarafındaki büyük kapıya do ğru sallayarak. Kapının 
kanatları aralıktı. Đki adam-son derece normal adamlardı, Susannah'nın b ekledi ği 
gibi güldüren aynalarda görülen yansımalara benzemi yorlardı-dı şarı çıktı. 
Avlunun ortasına gelmi şlerdi ki bir üçüncüsü daha çıkıp onlara yeti şmek için 
aceleyle yürüdü. Hiçbiri silahlı gibi görünmüyordu.  Susannah ilk ikisi 
yakla ştı ğında tek yumurta ikizi gibi tıpatıp aynı oldukların ı görünce pek 
şaşırmadı. Arkadan gelen de di ğerleriyle aynı görünüme sahipti: beyaz, uzunca 
boylu, uzun siyah saçlı. Demek üçüzdüler. Üçüncüsü iyi şans için. Üzerlerinde 
kot pantolonlar ve Susannah'nın görür görmez (ve ac ı verecek kadar) kıskandı ğı 
kalın kabanlar vardı. Öndeki ikisi deri saplı büyük  sepetler ta şıyordu. 
"Gözlük ve sakal eklersen tıpkı Stephen King olurla r. Eddie ile onunla ilk 
tanı ştı ğımız günkü hali," dedi Roland alçak sesle. 
"Sahi mi? Do ğru mu diyorsun?" ijj 
"Evet. Sana söylediklerimi hatırlıyor musun?" || 
"Konu şma i şini sana bırakaca ğım." 
"Ve zaferden önce günaha te şvik gelir. Bunu da unutma." 
"Unutmam. Roland, onlardan korkuyor musun?" 
"Bu üçünden korkmak için bir sebebimiz oldu ğunu sanmıyorum Ama ate ş etmeye hazır 
ol." 
"Silahsız görünüyorlar." Ama ellerindeki sepetlerin  içinden her şey akabilirdi. 
"Yine de hazırlıklı ol." 
"Olaca ğım." 
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Yabancıların çizmelerinin topuklarının tok seslerin i nehrin ça ğıltısına ra ğmen 
duyabiliyorlardı. Sepet ta şıyan ikisi kemerli köprünün tam ortasında, yani en 
yüksek noktasında durdu. Kucaklarındaki sepetleri y an yana yere bıraktılar. 
Üçüncü adam şato tarafında durdu ve bo ş ellerini önünde kavu şturdu. Susannah 
artık sepetlerden birinden yayıldı ğından emin oldu ğu pi şmiş et kokusunu 
alabiliyordu. Đnsan eti de de ğildi üstelik. Kızarmı ş dana eti ve tavu ğun 
Susannah'ya göre cennetten çıkma koku şuydu. A ğzı sulanmaya ba şladı. 
"Selam olsun, Gilead'lı Roland!" dedi sa ğ taraflarındaki siyah saçlı adam. 
"Selam olsun, New York'lu Susannah! Selam olsun, Or ta-Dünya'h Oy! Uzun günler ve 
hoş geceler dilerim!" 
"Biri çirkin, di ğeriyse daha beter," dedi yanındaki. "Ona aldırmayın ," dedi 
sağdaki Stephen King benzeri. '"Ona aldırmayın,'" diye  alayla tekrarladı di ğeri 
suratını özellikle buru şturup komik bir şekilde çirkinle ştirerek. 
" Đki katını sizin için dilerim," dedi Roland ikiliden  daha kibar olana. 
Formalite icabı baca ğını öne uzatarak e ğildi. Susannah ise olmayan ete ğinin 
uçlarını tutarak Calla usulü reverans yaptı. Oy Rol and'ın sol aya ğının dibinde 
oturmu ş, köprüdeki tıpatıp aynı iki adama bakıyordu. "Biz uffi'yiz," dedi 
sağdaki adam. "L^jftleri bilir misin, Roland?" "Evet,"  dedi ve Susannah'ya 
açıkladı: "Eski bir kelime... hatta antik. Şekil-de ği ştiriciler olduklarını 
iddia ediyor." Ardından nehrin gürültüsü yüzünden d uyulamayaca ğı muhakkak olan 
alçak bir sesle ekledi. "Ama do ğru oldu ğunu sanmıyorum." 
"Doğru söylüyorum," dedi sa ğdaki adam nazikçe. 
"Yalancılar kendi türlerinden birini nerede görse t anır," dedi soldaki ve mavi 
gözünü devirdi. Tek gözünü. Susannah daha önce sade ce tek gözünü devirebilen 
birini gördü ğünü hatırlamıyordu. 
Arkadaki adam hiçbir şey söylemiyor, ellerini önünde kavu şturmu ş halde sessizce 
duruyordu. 
" Đstedi ğimiz şekle girebiliriz," diye devam etti sa ğdaki. "Ama aldı ğı-mız 
emirler tanıyıp güvendi ğiniz birinin şekline bürünmekti." 
"Sai King'e zerre kadar güvenim yok," dedi Roland. "O adam pantolon kemiren bir 
keçi gibi ba ş belasının teki." 
"Elimizden gelenin en iyisini yaptık," dedi sa ğdaki Stephen King. "Eddie Dean'in 
şeklini de alabilirdik ama hanımefendi için çok acı verici olaca ğını dü şündük." 



"'Hanımefendi' bacaklarının arasında dik durmasını sağlayabilse bir ipi bile 
becermekten ho şlanacakmı ş gibi görünüyor," dedi soldaki Stephen King ve yan yan 
baktı. 
"Buna gerek yoktu," dedi arkadaki, kavu şturdu ğu ellerini ayırmayarak. Bir 
yarı şma hakemi gibi sakince konu şmuştu. Susannah neredeyse Sivridil'e ceza 
kutusunda be ş dakika kalmasını söylemesini bekledi. Buna itiraz da etmezdi zira 
Sivridil King'in konu şması onu incitmi ş, Eddie'yi hatırlatmı ştı. 
Roland tüm bunları görmezden geldi. 
"Üç ayrı şekle bürünebilir misiniz?" diye sordu Kibardil King 'e. Susannah 
silah şorun soruyu sormadan önce yutkundu ğunu duymu ş ve sepetten yayılan 
kokularla a ğzı sulanan tek ki şi olmadı ğını anlamı ştı. "Biriniz sai King, biriniz 
sai Kennedy, biriniz de sai Nixon olabilir mi mesel a?" 
"Güzel bir soru," dedi sa ğdaki Kibardil King. 
"Aptalca bir soru," dedi soldaki Sivridil King. "Hi çbir amacı yok. Son derece 
gereksiz. Aman neyse, zeki bir macera kahramanı var  mıdır acaba?" "Danimarka 
Prensi Hamlet," dedi Hakem King arkalarından usulca . "Ama akla hemen gelen tek 
örnek oldu ğuna göre kuralın do ğrulu ğunu ispatlayan istisnadan fazlası 
olmayabilir." 
Sivridil ve Kibardil dönüp ona baktı. Ba şka bir şey söylemeyece ğini 
anladıklarında tekrar Roland ve Susannah'ya döndüle r. 
"Aslında tek bir varlık oldu ğumuzdan," dedi Kibardil. "Ve oldukça sınırlı bir 
kapasiteye sahip oldu ğumuzdan bu soruya hayır demek durumundayım. Hepimiz  birden 
Kennedy olabiliriz ya da Nixon, ama..." 
'"Reçel dün vardı, yarın olacak ama bugün yok,'" de di Susannah. Aklına nereden 
geldi ğini (ve niçin yüksek sesle söyledi ğini) bilmiyordu ama Hakem King, 
"Kesinlikle!" dedi ve ona aferin dercesine ba şını salladı. 
"Babalarınızın hatırı için devam edin," dedi soldak i Sivridil King. "Kızıl 
Lord'a ihanet eden bu hainlere kusmadan fazla uzun süre bakamayaca ğım." 
"Pekâlâ," dedi yanındaki. "Onlara hain demek biraz haksızlık, en azından 
denkleme ka da eklendi ğinde. Kendimize verdi ğimiz isimleri telaffuz 
edemeyece ğiniz için..." 
"Süpermen'in dü şmanı Bay Mxyzptlk gibi," dedi Sivridil. 
"... bize Los'un, yani Kızıl Kral dedi ğinizin kullandı ğı isimlerle hitap 
edebilirsiniz. Kabaca söylersek ben egoyum ve adım Feemalo. Yanımdaki Fumalo. O 
da idimiz." 
"O halde arkanızdaki de Fimalo olmalı," dedi Susann ah Fie-ma-lo şeklinde 
telaffuz ederek. "O ne oluyor, süperegonuz mu?" 
"Ah harika!" diye ba ğırdı Fumalo. "Bahse girerim Freud bile diyebi-liyor sundur 
ama azgın kelimesiyle kafiyeli de ğil!" Öne e ğilerek Susannah'ya bilmi şçe baktı. 
"Peki heceleyebilir misin, g.tten bacaklı New York kara ku şu?" 
"Ona aldırmayın," dedi Feemalo. "Kadınlar kar şısında kendini hep tehdit altında 
hisseder." 
"Siz Stephen King'in egosu, idi ve süperegosu musun uz?" diye sordu Susannah. 
"Ne kadar güzel bir soru!" dedi Feemalo onaylarcası na. "Ne salakça bir soru!" 
dedi Fumalo onaylamazca. "Annenlerin hayatta kalan çocu ğu oldu mu hiç, kara 
kuş?" 
"Benimle o oyunu oynamaya kalkmasan iyi olur," dedi  Susannah "Detta Walker'i 
yüzeye çıkarıp çeneni kapatırım." 
Hakem King, "Bazı fiziksel özelliklerini kısa sürel i ğine benimsemek dı şında sai 
King ile hiçbir ilgim yok," dedi. "Ve çok az vaktin iz oldu ğunu anlıyorum. 
Hedefinize sempati duyuyor de ğilim, yardım etmek için yo-lumdan ayrılıp herhangi 
bir şey yapmaya da hiç niyetim yok-en azından yolumdan f azla uzakla şmaya-ve 
anlıyorum ki Los'un gidi şinden büyük ölçüde siz sorumlusunuz. Beni mahkûmu 
olarak tutup soytarısıymı- şım-hatta evcil maymunuymu şum-gibi davrandı ğından 
gidi şini görmek beni fazla üzmedi. Yapabilirsem size yar dım edece ğim-hiç olmazsa 
bi-raz-ama bunun için kendi yolumdan ayrılmayaca ğım. Müteveffa dostunuz Eddie 
Dean'in söyleyece ği gibi, 'Bunu açıklı ğa kavu şturalım.'" 
Susannah yüzünü buru şturmamaya çalı ştı ama acıtıyordu, hem de çok. 
Feemalo ve Fumalo daha önce oldu ğu gibi konu şurken durup Fima-lo'ya bakmı ştı. 
Şimdi tekrar Roland ve Susannah'ya dönmü şlerdi. 
"Dürüstlük en iyi politikadır," dedi Feemalo dindar  bir tavırla. 



"Yalancılar malı götürür," dedi Fumalo alaycı bir s ırıtı şla. "Anonim." 
"Los'un bizi altıya, hatta yediye böldü ğü zamanlar olurdu," dedi Feemalo. 
"Sadece incitti ği için. Ama şatodaki herkes gibi biz de buraya kısılıp kalmı ştık 
çünkü duvarların dı şına bir ölüm hattı kurmu ştu." 
"Gitmeden önce hepimizi öldürece ğini sandık," dedi Fumalo. Bu kez sesinde daha 
önceki sert alaycılık yoktu. Yüzünde bir felaketten  kıl payı kurtulmu ş birinin 
düşünceli, ciddi ifadesi vardı. 
Feemalo: "Çok ki şiyi öldürdü. Ba şbakanının kafasını uçurdu." 
Fumalo: " Đşin kötüsü ileri derecede frengi hastasıydı ve mezba hadaki bir domuz 
gibi ba şına geleceklerden bihaberdi." 
Feemalo: "Mutfak personelini ve hizmetçi kadınları sıraya dizdi..." 
Fumalo: "Hepsi de ona son derece sadıktı, gerçekten  çok sadık..." 
Feemalo: "Ve önünde sıralanmı ş dikilirlerken hepsine zehir verdi. Đsteseydi 
onları uykularında da öldürebilirdi..." 
Fumalo: "Ve bunun için sadece istemesi yeterdi." 
Feemalo: "Ama bunun yerine onları zehirledi. Fare z ehri. Koca kahverengi 
lokmalar halinde yutup o tahtında otururken önünde kıvranarak can verdiler..." 
Fumalo: "Kafataslarından yapılmı ş tahtında..." 
Feemalo: "Dirse ğini dizine dayayıp çenesini avucuna koydu ve derin düşüncelere 
dalmı ş görünerek, çemberi karele ştirmeye veya En Yüksek Asal Sayı'yı bulmaya 
çalı şıyormu ş gibi bir edayla Kabul Salonu'nun zemininde kıvranm alarını, 
kusmalarını, can çeki şmelerini izledi." 
Fumalo (Susannah'nın hem şehvetli hem de son derece itici buldu ğu bir hevesle): 
"Bazıları su için yalvararak öldü. Susuzluk hissett iren bir zehirdi, evet! Ve 
sıranın bize geldi ğini sanmı ştık!" 
Bunun üzerine Feemalo sonunda isyan etti; sesinde ö fkeden ziyade bir nebze 
kırgınlık vardı. " Đzin ver de bitireyim ve onlar da yollarına devam 
edebilsinler, lütfen." 
"Her zamanki gibi patronluk taslıyorsun," dedi Fuma lo ve suratını asarak 
sessizli ğe büründü. Şato Kargaları tünedikleri yerde kanat çırparak bonc uk 
gözleriyle onları izlemeye devam etti. Bir yere gid emeyecek olanlarla 
kendilerine bir ziyafet çekmeyi umduklarına şüphe yok, diye dü şündü Susannah. 
"Büyücü'nün Kürelerinin zarar görmeden bugüne gelmi ş altı tanesi ondaydı," dedi 
Feemalo. "Siz hâlâ Calla Bryn Sturgis'teyken kürele rden birinde teti ği çekip onu 
çıldırtan bir şey gördü. Ne oldu ğunu bilmiyoruz Çünkü biz görmedik ama kürede 
gördü ğünün sadece Calla'daki de ğil, Al-gul Siento'daki zaferiniz de oldu ğunu 
sanıyoruz. Böylece I şınlar'ı kırıp Kule'yi devirme planlan suya dü şmüş oldu." 
"Elbette oydu," dedi Fimalo usulca ve köprünün üzer indeki iki Stepten King yine 
ona döndü. "Ba şka bir şey olamaz. Onu çılgınlı ğın e şi ğine getiren, zihnindeki 
iki çeli şen zorunluluktu: Kule'yi yıkmak ve oraya sen-den ön ce varıp en tepeye 
tırmanmak, Roland. Kule'yi yok etmek... veya hükmet mek. Anlamaya çalı ştı ğını hiç 
sanmıyorum-senin de istedi ğin bir şeyi senden önce ele geçirmekti amacı. Böyle 
şeyleri çok önemserdi." 
"Senin yüzünden nasıl da öfkelendi ğini, de ğerli oyuncaklarını kırma-dan önceki 
haftalarda haykırarak sana lanetler okudu ğunu duymak şüp. hesiz ho şuna 
gidecektir, Roland," dedi Fumalo. "Senden mümkün ol du- ğunca korktu ğunu duymak da 
öyle." 
"Bu de ğil," diye kar şı çıktı Feemalo ve Susannah ifadesinin hüzünlü oldu ğunu 
düşündü. "Bu pek ho şuna gitmeyecektir. Kazandı ğında da kay-betti ğinde oldu ğu 
kadar kötü." 
Fimalo: "Kızıl Kral Algul'un dü şece ğini görünce I şınlar'ın tekrar canlanaca ğını 
anladı. Daha da ötesi! Hâlâ kırılmamı ş olan iki I şın zamanla di ğer I şınlar'ı 
tekrar yaratacak, kilometre kilometre, tekerlek tek erlek tekrar örecekti. Bu 
gerçekle şirse, o zaman er geç..." 
Roland ba şını sallıyordu. Susannah silah şorun gözlerinde yepyeni bir ifade 
gördü: mutlu şaşkınlık. Belki nasıl kazanaca ğını gerçekten biliyor, diye 
düşündü. "O zaman ilerlemi ş olan er geç geri dönebilecek," dedi Roland. "Belki  
Orta-Dünya ve Đç-Dünya." Duraksadı. "Hatta belki Gilead. I şık. Beyaz." 
"Belkisi fazla," dedi Fimalo. "Çünkü ka bir tekerle ktir ve bir tekerlek 
kırılmadı ğı sürece dönecektir. Kızıl Kral Kule'nin Efendisi v eya Kule'nin 
Gardiyanı olmadı ğı sürece gitmi ş olanlar geri dönecek." 



"Delilik," dedi Fumalo. "Ve yıkıcı delilik. Ama elb ette Koca Kızıl daima Gan'm 
deli tarafında olagelmi şti." Susannah'ya çirkin bir sırıtı şla baktı. "Bu Froood; 
Kara Ku ş Hanım." 
Feemalo sözlerine devam etti. "Küreler kırılıp öldü rme i şi sona erince..." 
"Bunu anlamanızı istiyoruz," dedi Fumalo. "Tabii an layamayacak kadar kalın 
kafalı de ğilseniz." 
"Tüm bunları yaptıktan sonra kendini öldürdü," dedi  Fimalo ve di ğtf ikisi bir 
kez daha ona döndü. Sanki ba şka türlüsü ellerinden gelmiyordu. 
"Bunu bir ka şıkla mı yaptı?" diye sordu Roland. "Çünkü arkada şlarla dinleyerek 
büyüdü ğümüz kehanette böyle deniyor. Edebi de ğeri olmayan bir şiirdi." 
"Gerçekten de öyle oldu," dedi Fimalo. "Bo ğazını ka şıkla kesti ğini dü şündüm 
çünkü ka şı ğın kenarı keskinle ştirilmi şti (bazı malum tabaklar gibi, anlarsınız 
ya-ka bir tekerlektir ve daima ba şladı ğı yere döner) ama kası ğı yuttu. Yuttu, 
buna inanabiliyor musunuz? A ğzından kan bo şaldı, gir şelale gibi! Sonra gri 
atların en irisine bindi-ona uyku ve rüyalar diyarı  olan Nis'in adını vermi şti-
ve eyerin önüne küçük çıkınını yerle ştirerek güneydo ğuya, Empathica'nın beyaz 
topraklarına do ğru sürdü." Gülümsedi. "Burada büyük miktarda yiyece k var ama 
tahmin edebilece ğiniz gibi onun yiyece ğe ihtiyacı yok. Los' artık yemek 
yemiyor." 
"Bir dakika, mola," dedi Susannah elleriyle T şekli yaparak (farkında de ğildi 
ama bu hareketi Eddie'den kapmı ştı). "Keskin bir ka şık yutmu ş ve hem bo ğuluyor 
hem kan kaybediyorsa..." 
"Kara Ku ş Hanım ı şı ğı görmeye ba şladı!" dedi Fumalo ve ellerini gökyüzüne do ğru 
kaldırıp salladı. 
"... nasıl oluyor da herhangi bir şey yapabiliyor?" 
"Los' ölemez," dedi Feemalo üç ya şında bir çocu ğa çok aleni bir şeyi 
söylüyormu şçasına. "Vesiz..." 
"Siz zavallı aptallar..." dedi yanındaki dalga geçe rek. 
"Zaten ölü olan birini öldüremezsiniz," diye tamaml adı Fimalo. "Tabancaların 
i şini bitirebilirdi, Roland." 
Roland ba şını sallıyordu. "Namluları Arthur Eld'in muhte şem kılıcı Excalibur'dan 
yapılmı ş ve babadan o ğla geçmi ş. Evet, bu da kehanetin bir parçası. O da bunu 
biliyordu muhakkak." 
"Ama artık tabancaların ona zarar veremez. Kendini onların ötesine attı. O artık 
bir Ölmeyen." 
"Elimizde Kule'nin balkonlarından birine hapsoldu ğuna inanmak •Çin sebepler 
var," dedi Roland. "Ölmeyen veya de ğil, tepeye Eld'in bir sigulu olmaksızın asla 
çıkamazdı, kehanetin bu kadarını bildi ğine göre o noktayı da biliyordu mutlaka." 
Fimalo sertçe gülümsüyordu. "Evet, ama Los', yani K ızıl Kral şimdi Kule'yi 
Susannah'nın dünyasında anlatılan bir hikâyede Hora tio'nun köprüyü tuttu ğu gibi 
tutuyor. Đçine girmenin bir yolunu buldu ama tepe-sine tırman amıyor, bu do ğru. 
Ama o Kule'yi tuttukça sen de tırmanama-yacaksın." 
"Görünü şe bakılırsa ya şlı Kızıl Kral aklını tamamen kaçırmamı ş," dedi Feemalo. 
"Kafayı peynir ekmekle yemi ş!" dedi Fumalo. Şaka ğına ciddi bir ifadeyle vurdu... 
ve kahkahalara bo ğuldu. 
"Ama devam ederseniz," dedi Fimalo. " Şu an onu tutsak edenin hakimiyetini ele 
geçirebilmesi için gereken Eld sigullanm aya ğına götürmü ş olursunuz." 
"Önce onları benden alması gerekecek," dedi Roland.  "Bizden." Havadan sudan 
konu şuyormu ş gibi kayıtsızdı. 
"Doğru," diye onayladı Fimalo. "Ama bir dü şün, Roland, onlarla Kızıl Kral'ı 
öldüremezsin. Oysa o onları elinden alabilir zira a klı ba şından gitmi ş ve kolu 
uzun. E ğer ba şarırsa... eh! Kara Kule'nin tepesinde elinde bir çi ft tabancayla 
ölü, aynı zamanda deli bir kral dü şünün! Oradan da hükmedebilir ama bana kalırsa 
çılgınlı ğı göz önüne alındı ğında yıkıp yerle bir etmesi daha olası. Ve buna güc ü 
yetebilir. I şınlar olsun olmasın." Köprünün di ğer tarafında duran Fimalo onlara 
ciddi bir ifadeyle baktı. 
"Ve sonra," dedi. "Her şey karanlı ğa gömülür." 
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Orada bulunanlar bu fikri kafasında tartarken bir s essizlik oldu. Sonra Feemalo 
neredeyse özür dilercesine konu ştu. "Sadece bu dünya, Kara Kule burada oldu ğu 



için Kule Anahtarı dedi ğimiz dünya söz konusu olsaydı hasar o kadar fazla 
olmayabilirdi ama Kara Kule'nin bazen bir gül oldu ğu dünyalar da var. Ayrıca 
bazılarında ölümsüz bir kaplan, en azından bir düny ada Rover adında bir bir-
köpek ya da..." 
"Rover adında bir köpek mi?" diye sordu Susannah şaşırarak. "Gerçekten öyle mi 
diyorsun?" 
"Yarı yanmı ş bir sopa kadar hayal gücün var, hanım," dedi Fumal o tiksintiyle. 
Feemalo ona aldırmadı. "Kule bu dünyada kendi varlı ğıyla bulunuyor. Son gitti ğin 
dünyada ço ğu cins hâlâ do ğru şekilde ürüyor ve hayatların ço ğu tatlı, Roland. 
Orada hâlâ enerji ve umut var. Bununla birlikte o d ünyayı ve sai King'in hayal 
gücüyle dokunup çekti ği di ğer dünyaları riske atar mısın? O dünyaları o 
yaratmadı, biliyorsun. Pek çok yaratıcı ki şi o şekilde dü şünse de Gan'ın göbek 
bağına bir göz atmak o ki şiyi Gan yapmaz. Her şeyi riske atabilir misin?" 
"Sadece soruyoruz, seni ikna etmeye çalı şmıyoruz," dedi Fimalo. "Ama gerçek 
ortada: artık tek hedefin kaldı, silah şor. Elinde kalanın tümü bu. Hiçbir şey 
seni daha ileri itmiyor. Şatoyu geçip Beyaz Topraklara girdi ğinde arkada şınla 
ka'nm ötesine geçmi ş olacaksınız. Ve bunu yapmana gerek yok. Tüm ya şadıkların 
I şınlar'ı kurtarabilmen, kurtararak tüm dünyaların ve  hayatların merkezi olan 
Kule'nin sonsuza dek var olmasını garanti altına al man için kurulmu ş bir 
düzenekti. Bu gerçekle ştirildi. Şimdi geri dönersen ölü Kral bulundu ğu yerde 
sonsuza dek mahkûm kalacak." 
"Diyorsunuz," dedi Susannah sai Fumalo'nunkine yakı n bir kabalıkla. 
"Doğru da söylüyor olsanız yalan da," dedi Roland. "Yol a devam edece ğim. Söz 
verdi ğim gibi." 
"O sözü kime vermi ştin?" diye patladı Fimalo. Kavu şturdu ğu ellerini köprünün 
şato tarafında durdu ğu andan beri ilk kez ayırdı ve saçını ka şından geri itti. 
Hareket küçüktü ama hissetti ği rahatsızlı ğı çok iyi anlatıyordu. "Kehanetlerde 
böyle bir söz yer almıyor, sana söylüyorum!" 
"Olmaması do ğal. Çünkü bu sözü kendime verdim ve tutmaya karar-h yım." 
"Bu adam da Kızıl Los' kadar deli," dedi Fumalo say gıyla. 
"Pekâlâ," dedi Fimalo. Đçini çekti ve ellerini yine önünde kavu şturdu "Ben 
yapabilece ğimi yaptım." Ba şını ona dikkatle bakmakta olan di ğer ikisine salladı. 
Feemalo ve Fumalo tek dizlerinin üzerine çöktüler: Feemalo sa ğ Fumalo sol 
dizinin üzerine. Yere koydukları sepetlerin kapakla rını kaldırdılar ve ileri 
ittiler. (Susannah'nın aklına Fiyat Do ğru ve Konsantrasyon programlarındaki 
modellerin ödülleri tanıtması gelmi şti.) 
Sepetlerden birinin içinde yemek vardı: kızarmı ş tavuk, domuz eti ve dana eti. 
Susannah bu görüntü üzerine midesinin hepsini içine  alabile-cekmi ş gibi 
geni şledi ğini hissetti. Bo ğazından yükselen iniltiyi bastırabilmek için 
insanüstü bir çaba göstermesi gerekmi şti. A ğzı sulandı ve bir elini kaldırıp 
salyasını sildi. Ne yaptı ğını bileceklerdi ve bunu engellemenin bir yolu yokt u 
ama hiç olmazsa açlı ğının fiziksel belirtisinin çenesinden ve dudakların dan 
aşağı süzülmesini görmelerini engelleyebilirdi. Oy havl adı ama silah şorun sol 
aya ğının dibinden ayrılmadı. 
Di ğer sepetin içinde kalın yün kazaklar vardı. Biri ye şil, di ğeri kırmızıydı: 
Noel renkleri. 
"Ayrıca uzun iç çama şırları, ceketler, içi kürklü çizmeler ve eldivenler  var," 
dedi Feemalo. "Empathica yılın bu mevsiminde ölümcü l derecede so ğuktur ve 
önünüzde aylar sürecek bir yolculuk var." 
"Kasabanın dı şına sizin için hafif bir alüminyum kızak bıraktık," - dedi Fimalo. 
"Küçük arabanızın arkasına atıp karlı bölgeye ula ştı ğınızda hanımla 
erzaklarınızı ta şımak için kullanabilirsin." 
"Gidi şinizi onaylamadı ğımız halde tüm bunları niçin yaptı ğımızı merak ediyor 
olmalısınız," dedi Feemalo. "Aslında hayatta oldu ğumuz içi" minnettarız.." 
"Gerçekten i şimizin bitti ğini dü şünmüştük," diye araya girdi Fumalo. "Eddie olsa 
'Oyun kurucu tost oldu,' derdi." 
Susannah'yi bu da incitti... ama yiyeceklere bakmak  kadar de ğil. O . 2ın 
kazaklardan birini ba şından geçirip bacaklarının üzerine kadar indi-Yken neler 
hissedece ğini hayal etmek kadar de ğil. 



"Kararım sizinle konu şup yapabilirsem yola devam etmekten vazgeçirmekti,"  dedi 
Fimalo; Susannah sadece onun konu şurken birinci tekil şahıs kullandı ğını fark 
etmi şti. "Vazgeçiremedi ğime göre bari olası ihtiyaçlarınızı kar şılayayım." 
"Onu öldüremezsin!" diye patladı Fumalo. "Görmüyor musun kalın kafalı öldürme 
makinesi, anlamıyor musun? Tek yapabilece ğin fazla heveslenip onun ölü 
avuçlarına dü şmek! Nasıl bu kadar aptal olabi..." 
"Sus," dedi Fimalo sakince ve Fumalo hemen sustu. " Kararını verdi." "Ne 
yapacaksın?" diye sordu Roland. "Biz gittikten sonr a?" Üçü aynadaki akisler gibi 
aynı anda, aynı şekilde omuz silki ama cevap veren Fimalo-sözde uffi 'nin 
süperegosu-oldu. "Burada bekleyece ğim," dedi. "Yaratılı ş matriksinin varlı ğını 
sürdürüp sürdürmeyece ğine bakaca ğım. Bu arada Şato'yu elden geçirip eski şaşaalı 
günlerine döndürmeye çalı şaca ğım. Bir zamanlar çok güzel bir yerdi. Yine 
olabilir. Ve şimdi görü şmemizin sona erdi ğini dü şünüyorum. Hediyeleri 
te şekkürlerim ve iyi dileklerimle alın." 
"Gönülsüz iyi dileklerimiz," dedi Fumalo ve gülümse di. Gülümsemesi hem ba ş 
döndürücü hem beklenmedikti. 
Susannah neredeyse sepetlere do ğru ilerleyecekti. Her ne kadar aç olsa da 
(özellikle de taze ete) asıl hasretini çekti ği kazaklar ve yün iç 
çamaşırlarıydı. Erzakları azalıyordu (uffi'nin Empathica  dedi ği yeri geçene dek 
hepsinin suyunu çekece ği muhakkaktı) ama Ho Fat'in Lüks Taksisinin arkasın da 
hâlâ fasulye ve ton balı ğı konserveleri vardı ve mideleri o sırada bombo ş 
değildi. Susannah'yı asıl öldüren so ğuktu. En azından °nun hissetti ği buydu; 
soğuk, kalbine do ğru acı vererek santim santim "erliyordu. 
iki şey onu durdurdu. Đlki, atılacak tek bir adımın iradesinin geri kabını n 
tümünü bir anda yok edece ğini anlamasıydı; bir anda köprünün ortasına varacak  ve 
giyecek sepetini ucuzluk ma ğazasına girmi ş bir kadın gibi altüst edecekti. O ilk 
adımı attıktan sonra onu hiçbir şey durdurarna. yacaktı. Ve en kötüsü iradesini 
kaybetmesi olmayacaktı; Odetta Hol. mes'ün zihninde ki şüphe edilmeyen 
sabotajcıya ra ğmen elde etmek için ömrü boyunca çalı ştı ğı özsaygıyı yok 
edecekti. 
Ama bu bile onu engellemeye yetmeyecekti. Onu durdu ran, gagasın. dan ye şil bir 
şeyin sarktı ğı, Gak, gak! diye de ğil, Gurk, gurk! diye öten kargayı gördükleri 
günü hatırlamasıydı. Evet, sadece şeytanotuydu ama aynı zamanda ye şildi. 
Canlıydı. Roland'm ona kendisine hakim olmasını çen esini tutmasını söyledi ği 
gündü. Bir de ne demi şti? Zaferden önce gü. naha te şvik gelir miydi? Aklını 
kalın bir kaza ğın çelece ğini daha önce soy. leseler inanmazdı ama... 
Aniden silah şorun ne bildi ğini anladı. Roland ilk bakı şta olmasa bile üç Stephen 
King ortaya çıktı ğında neler olup bitti ğini anlamı ş olmalıydı; tüm bunlar bir 
düzmeceydi. Susannah sepetlerin içinde ne oldu ğunu bilmiyor ama yiyecek ve giysi 
oldu ğunu hiç sanmıyordu. Bu kavrayı şla sakinle şti ve oldu ğu yerde kaldı. "Eee?" 
dedi Fimalo sabırla. "Gelip size verdi ğim hediyeleri alacak mısınız? Yakla şmak 
zorundasınız çünkü ben ancak köprünün yarısına kada r gelebiliyorum. Kral'ın ölüm 
hattı Feemalo ve Fumalo'nun hemen önünden geçiyor. Siz hattın üzerinden 
geçebilirsiniz ama biz geçemeyiz." "Nezaketiniz içi n te şekkür ederiz, sai," dedi 
Roland. "Ama hediyelerinizi kabul etmeyece ğiz. Yiyece ğimiz var ve giysiler 
yolumuzun üzerinde, onları yapmamızı bekliyor. Ayrı ca hava o kadar da so ğuk 
değil." 
"Değil," diye onayladı Susannah birbirinin tıpatıp aynı -ve aptalla? mı ş-üç 
surata gülümseyerek. "Gerçekten o kadar so ğuk sayılmaz." 
"Yola devam edece ğiz," dedi Roland ve bir baca ğını uzatıp hafifce e ğildi. 
"Te şekkürler deriz, size yarasın," dedi Susannah ve olm ayan eteg"1 tutarak 
reverans yaptı. 
Roland ile arkalarını dönecek oldular ve Feemalo il e Fumalo tam onda önlerindeki 
sepetlerin içine uzandı. 
Susannah'nın Roland'ın talimatına ihtiyacı yoktu. R oland'ın tek bir söz bile 
etmesine gerek olmamı ştı. Tabancayı belinden çekti ve soldaki- 
j.pumalo-tam sepetten uzun namlulu gümü ş rengi bir silah çıkardı ğı sırada vurdu. 
Silahtan atkıya benzer bir şey sarkıyordu. Roland tabancasını her zamanki gibi 
şimşek hızıyla çekti ve tek bir el ate ş etti. Ürken ekin- Đcargaları aniden 
havalanarak gökyüzünü bir anlı ğına kararttı. Gümü ş rengi silahlardan birini 



tutan Feemalo alnında bir kur şun deli ği, yüzünde silinmeye ba şlayan bir 
şaşkınlık ifadesiyle yemek sepetinin üzerine kapakland ı. 
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Fimalo köprünün di ğer aya ğının ötesinde, oldu ğu yerde duruyordu. Elleri hâlâ 
önünde kavu şturulmu ştu ama artık Stephen King'e benzemiyordu. Artık yav aşça ve 
iyi sayılamayacak bir şekilde ölmekte olan ya şlı bir adamın solgun, sararmı ş, 
uzun yüzüne sahipti. Sahip oldu ğu seyrek saçlar siyah de ğil, kirli bir griydi. 
Egzama tüm kafatasını sarmı ştı. Yanakları, çenesi ve alnı sivilceler ve açık 
yaralarla kaplıydı. Bazılarından irin, bazılarından  kan süzülüyordu. 
"Gerçekte nesin?" diye sordu Roland. 
"Senin gibi bir insan," dedi Fimalo pes etmi şçesine. "Kızıl Kral'ın ba şbakanı 
oldu ğum yıllarda ismim Rando Thoughtful'du. Ama bir zama nlar sadece New York'tan 
Austin Cornwell'dim. Ne yazık ki Anahtar Dünya'dan değil, bir ba şkasındandım. 
Bir süre Niagara Alı şveri ş Merke-ani i şlettim, ondan önce de ba şarılı bir 
reklamcılık kariyerim vardı. Hem 
Nozz-A-La hem de Takuro Spirit için i ş yaptı ğımı duymak ilginizi çekebilir." 
Susannah bu garip ve beklenmedik özgeçmi şe aldırmadı. "Demek en ^t düzey 
memurunun kafasını kestirmedi," dedi. "Ya üç Stephe n King?" 
"Sadece bir numaraydı," dedi ya şlı adam. "Beni öldürecek misiniz1) Hiç durmayın. 
Tek istedi ğim i şimi çabuk bitirmeniz. Görüyorsunuz ya pek iyi de ğilim." 
"Bize söylediklerin arasında hiç do ğru olan var mıydı?" diye sordu 
Susannah. 
Yaşlı gözleri Susannah'ya sulu bir şaşkınlıkla baktı. "Hepsi do ğruy. du," dedi 
ve di ğer iki ya şlı adamın- şüphesiz bir zamanlar yardımcılarıydı, lar-cansız 
yattı ğı köprüye çıktı. "Bir yalan hariç hepsi do ğruydu... ve bu." Sepetleri 
tekmeledi ve içindekiler köprüye döküldü. 
Susannah kendine engel olamayarak deh şet dolu bir çı ğlık attı. Oy hemen önünde 
bitiverdi ve kısa bacaklarını açıp ba şını e ğerek koruma pozisyonunu aldı. 
"Bir şey yok," dedi Susannah ama sesi hâlâ titriyordu. "B en... sadece şaşırdım." 
Kızarmı ş leziz etlerle doluymu ş gibi görünen sepetin içinde çürü-mekte olan 
insan uzuvları vardı ve çok da kötü durumdaydılar. Etlerin rengi mavi-siyahtı ve 
kurtçuk kaynıyordu. 
Ve di ğer sepette de giysi falan yoktu. Sepetten dökülen, birbirine dolanıp 
düğümlenmi ş ölmekte olan yılanlardı. Derileri parlak, boncuk g özleri donuk, 
çatal dilleri dı şarı uzanmı ştı. Ço ğu hareket etmeyi kesmi şti. 
"Derinizle temas ettirseydiniz onları muhte şem bir şekilde tazeleye-cektiniz," 
dedi Fimalo üzüntüyle. 
"Bunu yapmamızı gerçekten ummamı ştın, de ğil mi?" diye sordu Roland. 
"Hayır," diye itiraf etti ya şlı adam. Bezgince içini çekerek köprünü» üzerine 
oturdu. Yılanlardan biri kuca ğına sürünmek isteyince hayvanı hem dalgınca hem 
sabırsızca itti. "Ama aldı ğım emirler vardı, ben de uydum." 
Susannah di ğer ikisinin cesedine deh şetle karı şık büyülenmi şi^ bakıyordu. Artık 
sadece iki ölü ihtiyar olan Feemalo ve Fumalo'nun n ]eri do ğal olmayan bir 
süratle çürüyor, par şömene benzer derileri eri-ve kemiklerinin üzerinden  minik 
derecikler halinde süzülüyordu. Su-nnah izlerken Fe emalo'nun kafatasındaki göz 
çukurları ikiz periskoplar bj yüzeye çıktı ve cesed e bir anlık şok ifadesi 
verdi. Bazı yılanlar çürü-ven cesetlerin üzerinde v e civarında kıvrılıp 
sürünüyordu. Di ğerleri konuk uzuvlar arasında sürünüyor, sepetin di bindeki daha 
sıcak et parçalanın arıyordu. Çürüme kısa süreli ıs ı sa ğlıyordu ve Susannah 
kendisinin bile o sıcaklıktan faydalanmak isteyebil ece ğini dü şündü. Bir yılan 
olsaydı elbette. 
"Beni öldürecek misiniz?" diye sordu Fimalo. 
"Hayır," dedi Roland. "Çünkü görevlerin henüz bitmi ş de ğil. Arkadan gelen biri 
daha var." 
Fimalo ya şlı gözlerinde bir ilgi pırıltısıyla ona baktı. "O ğlun mu?" "Benim ve 
efendinin. Görü şmeniz sırasında ona benden bir mesaj iletir misin?"  
"Hayatta olursam, elbette." 
"Ona onun toy ve genç, benim ise ya şlı ve usta oldu ğumu söyle. E ğer geri 
çekilirse hak etmek için ne yaptı ğımı gerçekten bilmedi ğim intikam tutkusuna 



ra ğmen bir süre ya şayabilir. Ama pe şimden gelecek olursa onu da Kızıl Baba'sına 
yapmaya niyetlendi ğim gibi gebertirim." 
"Ya dinleyip duymuyorsun ya da duyup inanmıyorsun,"  dedi Fimalo. Numarası ortaya 
çıkmı ştı (uffi gibi gösteri şli bir şey de ğil, sadece New York'tan bir reklamcı, 
diye dü şündü Susannah) ve son derece bitkin görünüyordu. "K endini öldürmü ş bir 
yaratı ğı öldüremezsin. Kara Kule'ye de giremezsin çünkü te k bir giri şi var ve 
Los'un hapsoldu ğu balkon giri şe hükmediyor. Üstelik silahlı. Sneetch'ler sizi 
daha gül tarlasının yarısına aramadan bulup parçala r." 
"Bırak da bu konuda biz endi şelenelim," dedi Roland ve Susannah bundan daha 
doğru söyleyemeyece ğini dü şündü: daha şimdiden endi şelemyordu. "Sana gelince, 
onu gördü ğünde mesajımı Mordred'e iletecek misin?" 
" Đletece ğim," dedi Fimalo ve ekledi. "E ğer onu görür ve konu şma fır. satı 
bulursam." 
"Göreceksin. Đyi günler." Roland arkasını dönüp gidecekti ki Susa n-nah kolunu 
yakalayıp durdurdu. 
"Bize söylediklerinin hepsinin do ğru oldu ğuna yemin et," dedi Su. sannah eski 
yerlerine tekrar tüneyen kara ku şların bakı şları altında köprünün ta şları 
üzerinde oturmakta olan ya şlı, çirkin adama. Susannah ne ö ğrenmeye ya da 
ispatlamaya çalı ştı ğını kesinlikle bilmiyordu. Yalan söylese anlayacak mıydı? 
Muhtemelen hayır. Ama yine de devam etti. "Do ğru söyledi ğine babanın adı ve yüzü 
üzerine yemin et." 
Yaşlı adam sa ğ elini avucu kar şıya bakacak şekilde kaldırdı ve Susannah elinde 
bile açık yaralar oldu ğunu gördü. "Tioga Springs, New York'tan Andrew John  
Cornwell'in adı üzerine yemin ederim. Ve yüzü üzeri ne. Bu şatonun kralı 
gerçekten delirdi ve Büyücü'nün Kürelerini gerçekte n kırdı. Şatodaki çalı şanlara 
gerçekten zehir yedirdi ve ölmelerini izledi." Az ö nce kaldırdı ğı eliyle kesik 
uzuvların bulundu ğu sepeti i şaret etti. "Onları nereden buldum sanıyorsun, Kara 
Kuş Hanım? Vücut Parçaları R Us'tan mı?" 
Benzetmeyi anlamayan Susannah kar şılık vermedi. "Gerçekten Kara Kule'ye gitti. 
Eski bir fabldaki köpe ğe benziyor, samanı kendisi elde edemezse kimseye yâ r 
etmek istemiyor. Size sepetlerin içindekilere dair yalan söylemedim. Sadece size 
gösterdim ve kendi sonuçlarınıza ula şmanıza izin verdim." Gülümseyi şindeki sinsi 
hoşnutlu ğu gören Susannah, Roland'ın numarasının en azından bir bölümünü 
anladı ğını ona hatırlatıp hatırlatmamayı dü şündü. Ve sonra de ğmeyeceğine karar 
verdi. 
"Size tek bir yalan söyledim," dedi eskiden Austin Cornwell olan ki şi. "O da 
kafamın kesilmesi konusunda." 
"Tatmin oldun mu, Susannah?" diye sordu Roland. "Ev et," dedi Susannah gerçekte 
tam olarak öyle hissetmese de. "Gidelim." 
"O halde Ho Fat'e bin ve ona arkanı dönme. Çok sins i." "Bir de bana sor," dedi 
Susannah ve Roland'ın söyledi ğini yaptı. "Uzun günler ve ho ş geceler," dedi eski 
sai Cornwell ölmekte olan yı-ja0ların arasında otur duğu yerden. " Đsa Adam sizi 
ve tüm clan-fam'mizi korusun. Ve umarım aklınız faz la geç olmadan ba şınıza gelir 
ve Kara Ku-le'den uzak durursunuz.1" 
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Kızıl Kral'ın şatosuna gitmek için ayrıldıkları I şın'ın Yolu'na geri döndüler ve 
Roland orada be ş dakikalı ğına durarak dinlendi. Hafif bir rüzgâr çıkmı ş, bez 
pankartları dalgalandırıyordu. Susannah pankartları n artık eski ve solgun 
göründü ğünü dü şündü. Nixon'm, Lodge'un, Ken-nedy'nin ve Johnson'ın  resimleri 
iyice solmu ş, neredeyse görünmez olmu ştu. Tüm şaşaa-Kızıl Kral'ın yaratabildi ği 
noksanlı gösteri ş-artık yok olmu ştu. 
Maskeler dü ştü, maskeler dü ştü, diye dü şündü Susannah bitkince. Harika bir 
partiydi ama artık bitti... ve her yere Kızıl Ölüm çöktü. 
Ağzının kenarındaki sivilceye dokundu, sonra parma ğının ucuna baktı. Đrin, kan 
veya ikisini birden görmeyi bekliyordu. Hiçbirini g örmeyince içi rahatladı. 
"Ne kadarına inanıyorsun?" diye sordu Susannah ona.  
"Hemen hemen hepsine," dedi Roland. 
"Demek orada. Kule'de." 
" Đçinde de ğil. Dı şına hapsolmu ş." Gülümsedi. "Arada büyük fark var." 
"Var mı sahiden? Peki ona ne yapacaksın?" "Bilmiyor um." 



"Sence tabancalarını ele geçirmeyi ba şarırsa içeri girip tepeye trrma-nabilir 
mi?" 
"Evet." Cevap çok çabuktu. 
"Bu konuda ne yapmayı dü şünüyorsun?" 
"Ele geçirmesine izin vermeyece ğim." Cevabının a şikâr oldu ğunu dü. 
şünüyormu şçasına konu şmuştu. Susannah gerçekten de öyle oldu ğunu dü şündü. 
Roland'm kelimeleri daima oldu ğu gibi algıladı ğını hep unutuyordu. Her konuda. 
"Mordred'i şatoda hapsetmeyi dü şünüyordun." "Evet," dedi Roland. "Ama orda 
bulduklarımız -ve söylenenler- dikkate alınırsa dev am etmek daha iyi bir fikir 
gibi göründü. Daha basit. Bak." 
Roland saati çıkarıp kapa ğını açtı. Đkisi de saniye kolunun ilerleyi şini izledi. 
Acaba kol eski hızıyla mı ilerliyordu? Susannah cev abı bilmiyordu ama içinden 
bir ses kolun dönü ş hızının farklı oldu ğunu söylüyordu. Ka şlarını kaldırarak 
Roland'a baktı. 
"Çoğunlukla hâlâ do ğru," dedi Roland. "Ama artık her zaman do ğru de ğil. Sanırım 
her altmı şıncı veya yetmi şinci dönü şünde bir saniye kaybediyor. Belki günde üç 
ila altı dakika." "Bu pek fazla sayılmaz." 
"Değil," diye kabul etti Roland saati kaldırarak. "Ama bir ba şlangıç. Bırakalım 
Mordred istedi ğini yapsın. Kara Kule beyaz toprakların ötesinde ve  çok yakın. 
Ben de oraya varmaya kararlıyım." 
Susannah, Roland'ın hevesini anlayabiliyordu. Tek e ndi şesi bunun onu dikkatsiz 
kılması olasılı ğıydı. Korktu ğu gerçekle şirse Mordred Deschain'in gençli ği pek 
fark etmeyecekti. Roland yanlı ş zamanda do ğru hatayı yaparsa o, Susannah ve Oy 
Kara Kule'yi hiçbir zaman göremeyebilirdi. 
Düşünceleri arkalarından gelen kanat çırpma sesleriyle  bölündü. Bir insan 
çı ğlı ğı giderek tizle şerek yükseldi. Mesafe yüzünden biraz bo ğuk-la şmıştı ama 
sesteki deh şet ve acıyı duymamak imkânsızdı. Nihayet rner-hamet  edip kesildi. 
"Kızıl Kral'ın ba şbakanı açıklı ğa vardı," dedi Roland. Susannah dönüp şatoya 
doğru baktı. Siyahımsı kırmızı surlarında" ba şka bir şey göremedi. Ba şka bir şey 
göremedi ğine memnun oldu. 
Mordred aç, diye dü şündü. Kalbi hızla çarpıyordu, ömründe bu ka-jar kor ktu ğunu 
hatırlamıyordu-ne Mia do ğum yaparken onunla yan yana vattı ğı sırada ne Discordia 
Şatosu'nun altındaki karanlık geçitte. 
Mordred aç... ama şimdi karnı doyacak. 
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Hayata Austin Cornwell olarak ba şlamı ş ve Rando Thoughtful olarak bitirecek olan 
yaşlı adam köprünün şato aya ğında oturuyordu. Belki de günün heyecanının sona 
ermedi ğini hisseden ekinkargaları yukarıda tünedikleri yer de bekliyordu. 
Thoughtful üzerindeki kaban sayesinde ü şümüyordu. Ayrıca Roland ve kara ku ş 
hanım arkada şıyla görü şmek üzere şatodan çıkmadan önce koca bir yudum brendi 
içmi şti. Şey... belki bu tam olarak do ğru sayılmazdı. Belki kralın en iyi 
brendisinden birer yudum alan Brass ve Compson'dı ( nam-ı di ğer Feemalo ve 
Fumalo). Đçkinin kalan üçte birlik bölümünü Los'un eski ba şbakanı içmi şti. 
Sebep her neyse ya şlı adam uyuyakaldı ve Kırmızı-Topuk Mordred'in geli şi onu 
uyandırmadı. Ya şlı adamın çenesi gö ğsüne dü şmüştü ve salyaları büzülmü ş 
dudaklarının kenarından mama sandalyesinde uyuyakal mış bir bebe ğinkiler gibi 
sarkıyordu. Yukarıdaki pencerelerin e şiklerine ve parapetlere tüneyen ku şların 
sayısı daha da artmı ştı. Genç Prens'in yakla şması normal şartlar altında onları 
ürkütüp uçmalarına neden olurdu, ama Mordred onlara  bakıp bir hareket yaptı: 
parmakları açık sa ğ elini yüzünün önünde sertçe salladı, sonra yumruk haline 
getirip a şağı indirdi. Bekleyin, diyordu. 
Mordred köprünün kasaba tarafında durdu ve havadaki  çürük et kokusunu içine 
çekti. Koku, Roland ve Susannah'nm I şın'ın Yolu'nda ilerlemeye devam etti ğini 
bilmesine ra ğmen onu buraya getirecek kadar çekiciydi. Evcil Han tal 
Billy'leriyle yollarına devam etsinler bakalım, diy e "ü şünüyordu çocuk. Daha 
arayı kapatmanın zamanı de ğildi. Belki daha sonra. Beyaz Baba'sı daha sonra 
savunmasını bir anlı ğına bile olsa gev şetecek ve Mordred, onu haklayacaktı. 
Akşam yemeği olmasını umuyordu ama ö ğle yeme ği ve kahvaltı da olurdu. 
Onu son gördü ğümüzde daha küçücük (canım bebe ğim güzel bebe ğim hep koklayayım 
öpeyim) bir bebekti. Kızıl Kral'm şatosunun ana kapısının ötesinde ayakta 



durmakta olan yaratık dokuz ya şlarında görünen bir erkek çocu ğu görünümündeydi. 
Yakı şıklı bir çocuk de ğildi; kimsenin (deli annesi hariç) çe. kici bulaca ğı bir 
görünümü yoktu. Bunun sebebi karma şık genetik yapı-sından ziyade açlıktı. Kuru, 
siyah saçlarının altındaki yüzü bitkin ve fazlasıyl a zayıftı. Mavi gözlerinin 
altında cildi mosmordu. Yüzü açık yaralar ve sivilc elerle doluydu. Bunların 
sebebi, Susannah'nın a ğzının kenarındaki sivilcede oldu ğu gibi zehirli 
topraklarda yaptı ğı yolculuk olabilirdi, ama yediklerinin etkisi daha  fazlaydı. 
Tünelin a ğzının ötesindeki ba şlangıç noktasından konserve stoku yapabilirdi -
Roland ve Susannah geride bolca bırakmı ştı- ama dü şünememişti. Roland'ın da 
bildi ği gibi, hayatta kalma yollarını ö ğrenme a şamasındaydı. Mordred'in 
barakadan tek aldı ğı çürümü ş bir cesedin üzerinden çıkardı ğı ceket ve bir çift 
hâlâ i şe yarar görünen çizmeydi. Đlerledikçe parçalanmalarına ra ğmen çizmeleri 
bulması iyi olmu ştu. 
Bir insan olsaydı -ya da daha sıradan bir melez yar atık- Mordred ceketle veya 
ceketsiz, çizmeyle ya da çizmesiz Kötü Topraklar'da  ölür gi derdi. Aç oldu ğunda 
ekinkargalarını yanına ça ğırmı ş, onlar da bu emre çaresizce boyun e ğmişti. 
Kuşlar berbat bir besin kayna ğıydı, kavruk (ve hâlâ biraz radyoaktif) kayaların 
altından topladı ğı böcekler ise daha da beterdi ama yine de hepsini midesine 
indirmi şti. Bir gün bir sansarın zihnine dokunup ça ğırmı ştı. Sıska, sefil bir 
yaratıktı ve açlıktan ölmek üzereydi ama ku şlar ve böceklerden sonra tadı 
dünyanın en nefis pirzolası gibi gelmi şti. Mordred şekil de ği ştirmi ş, sansarı 
yedi baca ğıyla sarmı ş, btf parça kürkten ba şka hiçbir şey kalmayana dek emip 
yemi şti. Olsa, bir düzine daha yerdi ama yoktu. 
Ve şimdi önünde bir sepet dolusu yiyecek vardı. Evet, o ldukça eskiydiler ama ne 
olmu ştu yani? Kurtçuklar bile besin kayna ğıydı. Bunlar onu şatonun güneyindeki 
av hayvanlarıyla kaynayan karlı ormana götürmeye ye ter de artardı bile. 
Ama önce ya şlı adam vardı. 
"Rando," dedi. "Rando Thoughtful." 
Yaşlı adam irkilip anla şılmaz sözler geveleyerek gözlerini açtı. Önündeki s ıska 
çocu ğa bir an için bo ş gözlerle baktı. Sonra ihtiyar gözleri korkuyla dol du. 
"Los'un o ğlu Mordred," dedi gülümsemeye çalı şarak. "Selam olsun, gelece ğin 
kralı!" Bacaklarıyla bir hareket yapmaya çalı ştı, ama sonra oturmakta oldu ğunu 
fark etti. Aya ğa kalkmaya çalı ştı ama çocu ğu e ğlendiren (Kötü Topraklar'da 
eğlence fikri çok uzak oldu ğundan bu duyguyu memnuniyetle kar şıladı) bir 
darbeyle tekrar yere dü ştü ve ardından yine kalkmayı denedi. Bu sefer 
başarabildi. 
"Senden bile ya şlıyken ölmü ş görünen şu ikisininkiler dı şında ceset 
göremiyorum," dedi Mordred etrafına abartılı hareke tlerle bakarak. "Ölü 
silah şorlar görmedi ğim kesin. Ne kesik bacaklı, ne de bütün bacaklı tür den." 
"Doğru diyorsun -ve te şekkürler derim, elbette derim- ama bunu açıklayabil irim, 
sai, hem de kolayca..." 
"Ah, ama dur bir dakika! Mükemmel oldu ğundan eminim ama açıklamanı bir süre 
beklet! Dur da tahmin edeyim! Uzun, şi şman yılanlar Si- 
lah şor'u ve kadını öldürdü, sen de cesetlerini şatoya ta şıttın! Öyle, de ğil mi?" 
"Lordum..." 
"E ğer öyleyse," diye devam etti Mordred. "Sepetinde ço k fazla yılan olmalı, bir 
çoğunun hâlâ burda oldu ğunu görüyorum. Bazıları ak şam ye-me ğim olması gereken 
yiyeceklere göz koymu ş görünüyor." Sepetteki çürümü ş uzuvlar yine de onun ak şam 
yemeği olacaktı -en azından bir kısmı- ama buna ra ğmen ya şlı adama gücenmi ş bir 
ifadeyle baktı. "Silah şorların i şi bitirildi mi?" 
Yaşlı adamın yüzündeki korku yerini kabullenmi şli ğe bıraktı. Mord-red bunu 
görünce çok sinirlendi. Sai Thoughtful'un yüzünde g örmek istedi ği ne korku, ne 
de kabullenmi şlikti. Mordred'in asıl görmek istedi ği umuttu. Ve onu da bir 
çırpıda yok edecekti. Şekli dalgalandı. Ya şlı adam bir an için geriden sinsice 
bakan şekilsiz karalı ğı gördü, ardından bacaklar belirdi. Sonra yok oldul ar ve 
kar şısında yine çocu ğu buldu. En azından o an için. 
Çı ğlık atarak ölmeyeyim, diye dü şündü bir zamanlar Austin Cornvvell olan ki şi. 
En azından bana bu kadarını lütfedin, tanrılar. Bu canavarın kollarında 
çı ğlıklar atarak ölmeyeyim. 
"Burda neler oldu ğunu biliyorsunuz, genç sai. Kafamın içinde, sizinki nin de 
öyle. Neden sepettekileri -ve dilerseniz yılanları-  alıp zaten fazla ömrü 



kalmamı ş olan bu ya şlı adamm canını ba ğı şlamıyorsunuz? Kendinizin olmasa bile 
babanızın hatırı için. Ona hizmette kusur etmedim. Son ana dek elimden geleni 
yaptım. Şatodan çıkmayıp yollarına gitmelerine göz yumabilir dim ama yapmadım. 
Hiç olmazsa denedim." 
"Ba şka seçene ğin yoktu," diye kar şılık verdi Mordred köprünün di ğer ucundan. 
Bunun do ğru olup olmadı ğını bilmiyordu. Umurunda da de ğildi. Ölü etler sadece 
besindi. Ya şayan et ve hâlâ nefes almakta olan bir adamın içine  çekti ği havayla 
zenginle şen kan ise... ah bu çok daha ba şka bir şeydi. Bu kaliteli yemekti! 
"Bana bir mesaj bıraktı mı?" "Bıraktı ğını biliyorsunuz." "Söyle." 
"Neden zihnimden çekip almıyorsunuz?" 
Yine o anlık şekil dalgalanması oldu. Bir an için ya şlı adamın kar şısındaki 
yaratık ne tam olarak bir çocuk, ne de çocuk boyund a bir örüffl' cek şeklinde 
göründü. Köprünün di ğer ucundaki yaratık hem bir çocuk hem de örümcek ol du. Sai 
Thoughtful'un a ğzı, duda ğının kenarından sü'rulen salyası hâlâ çenesinde 
parladı ğı halde kupkuru oldu. Sonra Mordred'in çocuk hali ç ürüyen, mahvolan 
kabu ğunun içinde somutla ştı. 
"Çünkü salya akıtan o ya şlı delikten duymak ho şuma gidiyor," dedi Tfıoughtful'a. 
Yaşlı adam dudaklarını yaladı. "Pekâlâ, size yarasın. Kendisinin usta, sizinse 
genç ve toy oldu ğunuzu söyledi. Ait oldu ğunuz yerde kalmazsanız ba şınızı 
boynunuzdan ayırırmı ş. Sonra kafanızı balkonda hapsolmu ş Kızıl Baha'nıza 
gösterecekmi ş." 
Aslında Roland bunları söylememi şti (bunu biliyor olmalıyız, ne de olsa biz de 
oradaydık) ve Mordred için de yeterinden fazlaydı. 
Ama Rando Thoughtful için yeterli de ğildi. Belki sadece on gün önce olsa ya şlı 
adamın amacına ula şmasına yani çocu ğun onu çabucak öldürmesini sa ğlamaya 
yeterdi. Ama Mordred çabuk olgunla şmıştı. Şimdi de köprünün üzerinden şatonun 
avlusuna atılma, o arada şekil de ği ştirme ve Rando Thoughtful'un kafasını keskin 
tırtıklı bacaklarından biriyle bedeninden ayırma dü rtüsüne kar şı koyuyordu. 
Adamı hemen öldürmek yerine ba şını yukarı, ekinkargalarına -artık yüzlercesi 
toplanmı ştı- do ğru kaldırdı ve onlar da sınıfı dolduran ö ğrenciler gibi dikkatle 
ona baktı. Çocuk kollarıyla kanat çırpar gibi bir h areket yaptıktan sonra ya şlı 
adamı gösterdi. Gökyüzü ku şların havalanmasıyla kararır gibi oldu. Kral'ın 
başbakanı dönüp kaçmaya çalı ştı, ama daha bir adım bile atamadan ekinkargaları 
mürekkebimsi bir bulut halinde üzerine çullandı. Om uzlarını ve ba şını bir 
korkulukmu şçasına gagalarlarken yüzünü korumak için ellerini y üzüne götürdü. Bu 
içgüdüsel hareketin hiçbir faydası olmadı; havaya k alkmı ş kollarına ba şka ku şlar 
saldırdı ve a ğırlıklarıyla yere çökmek zorunda kaldı. Ya şlı adamın suratını 
gagalıyor, kanlı deri şeritleri koparıyorlardı. 
"Hayır!" diye ba ğırdı Mordred. "Derisini bana bırakın... ama gözleri ni 
alabilirsiniz." 
Hevesli ekinkargaları bu sözler üzerine Rando Thoug htful'un gözlerini 
yuvalarından söküp çıkardılar. Eski ba şbakanın acı dolu uluması o sırada 
kasabanın kıyısına varmı ş olan Roland ve Susannah'ya kadar ula ştı Tüneyecek bir 
yer bulamayan ku şlar ya şlı adamın etrafına bir fırtına bu-lutu gibi birikmi şti. 
Yaşlı adamı topuklarından kaldırıp döndürerek köprünün  ortasına gidip çömelmi ş 
çocu ğa do ğru sürüklediler. Parçalanmı ş çizmeler ve lime lime olmu ş ceket o an 
için köprünün di ğer aya ğında bırakılmı ştı. Sai Thoughtful'u köprüde bekleyen, 
arka bacakları üzerine kalkmı ş, ön ayakları havayı pençeleyen, kıllı karnındaki 
belirgin kızıl le-keyle Dan-Tete, Küçük Kızıl Kral' dı. 
Gözsüz adam çı ğlık çı ğlı ğa kaderine do ğru götürülüyordu. Ellerini kendini 
korumak için önüne uzatmı ş, sallıyordu. Örümcek ön bacaklarından biriyle adam ın 
kolunu kavradı, elini a ğzına götürdü ve bir şeker çubu ğunu yiyormu şçasına 
çıtırtıyla ısırıp kopardı. 
Ne kadar da tatlıydı! 
 
8 
Roland o gece, tuhaf bir şekilde dar ve naho ş olan kasaba evlerinin ötesinde, 
muhtemelen bir zamanlar küçük bir çiftlik olan yeri n önünde durdu. Ana binaya 
doğru yürüyerek kokladı. "Ne, Roland, ne var?" 



"Buranın tahtalarının kokusunu alabiliyor musun, Su sannah?" Susannah havayı 
kokladı. "Evet, alabiliyorum... ne olmu ş?" Roland gülümseyerek ona döndü. 
"Kokusunu alabiliyorsak yakabiliriz demektir." 
Söylediklerinde haklı çıktı. Yarım kutu Sterno ve R oland'ın ate ş yakmadaki 
becerisine ra ğmen tahtaları tutu şturmakta çok zorlandılar, ama sonunda 
başardılar. Susannah ate şe olabildi ğince yakın oturdu ve önce yüzünden, sonra 
göğüslerinden ve sırtından dökülen terin tadını çıkara rak belirli aralıklarla 
dönüp tüm vücudunu ısıttı. Isınmanın nasıl bir his oldu ğunu unutmu ştu, ate şi 
sürekli besliyordu. Kamp ate şi sonunda bir şenlik ate şine döndü. Đyile şen 
I şın'ın Yolu üzerindeki açık arazideki hayvanlara dün yaya dü şmüş, hâlâ ı şıldayan 
bir kuyrukluyıldız gibi görüluyor olmalıydı. Oy hem en yanma oturmu ş, kulaklarını 
kaldırarak ate şe .buyülenmi şçesine bakıyordu. Susannah, Roland'ın itiraz 
etmesini -babamın hatırı için kahrolası şeyi beslemeyi kesip kendi kendine 
yanmaya bırakmasını söylemesini- bekledi ama Silah şor hiçbir şey söylemedi. 
Tabancasının parçalarını ya ğlamayı sürdürerek öylece oturmaya devam etti. Ate§ 
Ç0^ sıcak oldu ğunda biraz geriledi. Gölgesi kamp ate şinin aydınlı ğında 
dalgalanarak commala dansı yapıyordu. 
"So ğuğa iki üç gece daha dayanabilir misin?" diye sordu s onunda. 
Susannah ba şını salladı. "Mecbursam, evet." 
"Karlı bölgelere tırmanmaya ba şladıktan sonra hava iyice so ğuyacak," dedi 
Roland. "Ate şsiz tek bir gece için söz veremem ama iki geceyi ge çece ğini 
sanmıyorum." 
"Ate ş yakmazsak daha kolay avlanabilece ğimizi dü şünüyorsun, de ğil mi?" 
Roland ba şını salladı ve tabancasının parçalarını birle ştirmeye ba şladı. 
"Yarından sonraki gün av hayvanlarını görmeye ba şlayacak mıyız?" 
"Evet." 
"Nerden biliyorsun?" 
Roland biraz dü şündükten sonra ba şını iki yana salladı. "Söyleyemem, ama 
biliyorum." 
"Kokularını mı alıyorsun?" 
"Hayır." 
"Akıllarına mı dokunuyorsun?" 
"O da de ğil." 
Susannah sormaktan vazgeçti. "Roland ya Mordred, ku şları bu gece bizim üzerimize 
salarsa?" 
Roland gülümsedi ve alevleri i şaret etti. Altlarında, kıpkırmızı korlar bir 
ejderhanın nefesi gibi dalgalanıyordu. " Şenlik ate şine yakla şamazlar." 
"Peki ya yarın?" 
"Yarın Kızıl Kral'ın şatosundan Mordred'in bile onları gitmeye ikna edeme yece ği 
kadar uzakla şmış olaca ğız." 
"Ya bunu nerden biliyorsun?" 
Roland sorunun cevabını biliyor olmasına ra ğmen ba şını yine iki ya. na salladı. 
Bilgisi, Kule'den geliyordu. Kafasının içinde uyanı şının nabız gibi atı şını 
hissedebiliyordu. Kuru bir tohumun filizlenmesi gib iydi. Ama henüz söylemek için 
çok erkendi. 
"Yat, Susannah," dedi. "Dinlen. Gece yarısına kadar  nöbet tutar, sonra seni 
uyandırırım." 
"Demek artık nöbet tutuyoruz." 
Roland ba şını salladı. 
"Bizi izliyor mu?" 
Roland emin de ğildi ama Mordred'in onları izledi ğini sanıyordu. Hayalinde le ş 
gibi, yırtık pırtık bir cekete sarınmı ş çıplak, sıska bir çocuk (ama şimdi karnı 
şi şip sarkmı ştı, çünkü iyi beslenmi şti) görüyordu. O zayıf çocuk tuhaf bir 
şekilde upuzun olan evlerden birine girmi ş, belki de görü ş alanının iyi oldu ğu 
üst katma çıkmı ştı. Isınmak için dizlerini gö ğsüne çekerek pencerenin dibine 
oturmu ştu. Belki yan tarafındaki kapanmayan yara so ğukta sızlıyor, çocuk kamp 
ate şini kıskançlık ve özlem dolu gözlerle izliyordu. Yo lda şlıklarını da 
kıskanıyordu muhtemelen. Ona sırtlarını dönmü ş olan yarı-annesi ve Beyaz 
Baha'sının yolda şlı ğını. 
"Olabilir," dedi Roland. 



Susannah tam uzanacakken durdu. A ğzının kenarındaki yaraya dokundu. "Bu bir 
sivilce de ğil, Roland." 
"Öyle mi?" Sessizce oturarak ona bakıyordu. 
"Üniversitedeyken bir arkada şımda tıpkı bunun gibi bir şey vardı," dedi 
Susannah. "Kanıyor, kanama kesiliyor, iyile şir gibi oluyor, sonra yine büyüyor 
ve kanıyordu. Sonunda doktora gitti -dermatolog ded i ğimiz bir uzmana- ve bir 
anjiyom oldu ğunu ö ğrendi. Bir kan tümörü. Doktor ona uyu şturucu verip bir ne şter 
ile almı ş. Ona gelmekle iyi etti ğini, tümörün ^n geçtikçe daha derinlere kök 
saldı ğını söylemi ş. Vaktinde müdahale edilmezse dama ğına, hatta sinüslerine 
kadar bile yayılabilirmi ş." 
Roland sessizce dinliyordu. Susannah'nın sözleri be yninde yankılanıyordu: kan 
tümörü. Bu kelimeler Kızıl Kral'ı tanımlamak için k ullanılabilirdi. Mordred'i 
de. 
"Bizde uyu şturucu yok, güzelim," dedi Detta Walker. "Ve bunu b iliyorum elbette! 
Ama vakti geldi ğinde sana söyleyece ğim ve sen de o çirkin şeyi suratımdan kesip 
alacaksın! Bu i şi şu tüylü hayvanın havadaki sine ği kaptı ğı hızla yapacaksın! 
Anladın mı beni? Çaktın, di mi?" "Evet. Şimdi uzan. Biraz dinlen." 
Susannah yattı. Uykuya dalmasından be ş dakika sonra Detta Walker gözlerini açtı 
ve ona ters ters (gözüm üzerinde beyaz çocuk) baktı . Roland, ona ba şını salladı 
ve Detta gözlerini kapadı. Birkaç dakika sonra tekr ar açıldılar. Bu kez ona 
bakan Susannah'ydı ve gözleri kapandı ğında bu kez tekrar açılmadı. 
Gece yarısı onu uyandıraca ğını söylemi şti ama iki saat daha uyumasına izin 
verdi. Ate şin sıcaklı ğında bedeninin bir geceli ğine bile olsa gerçekten 
dinlendi ğini biliyordu. Yeni güzel saatinin kolları biri i şaret ederken 
takipçilerinin bakı şlarının üzerlerinden nihayet çekildi ğini hissetti. Mordred, 
onun ya şındaki çocukların tümünün yapaca ğı gibi sonunda uykuya yenik dü şmüştü. 
Odası her neredeyse, istenmeyen, yalnız çocuk şimdi orada ceketini üzerine 
sarmı ş, ba şını kollarına dayamı ş halde uyuyordu. 
Peki o uykudayken sai Thoughtful'un kanıyla ıslanmı ş dudakları sadece bir kez 
hissetti ği gö ğüs ucunun ve hiç tatmadı ğı sütün hayaliyle titreyip büzülüyor mu? 
Roland bilmiyordu. Bilmek istedi ği de söylenemezdi. Gecenin yarı-s'nda uyanık 
olup ate şi ara sıra beslemekten memnundu. Ate şin hızla sönece ğini dü şünüyordu. 
Tahtalar kasabadaki evlerin in şasında kullanılan, lardan yeniydi ama yine de 
eskiydi ve neredeyse ta şla şmıştı. 
Ertesi gün a ğaçları göreceklerdi. Algul Siento'nun yapay ı şı ğı altın, dakiler ve 
Stephen King'in dünyasmdakiler sayılmazsa Calla Bry n Stur. gis'ten 
ayrıldıklarından beri gördükleri ilk a ğaçlar olacaklardı. Güzel ola-çaktı. Bu 
arada zifiri karanlık devam ediyordu. Ölmeye yüz tu tmuş ate ş çemberinin dı şında 
rüzgâr inleyip Roland'ın saçlarını şakaklarından uçurdu ve burnuna karın hafif, 
tatlı kokusunu getirdi. Roland ba şını kaldırıp yıldızların saatinin gökyüzünde 
dönüşünü izledi. 
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Bir veya iki de ğil, üç geceyi ate şsiz geçirmek zorunda kaldılar. Sonuncusu, 
Susannah'nın hayatının en uzun, en kötü gecesiydi. Eddie'nin öldü ğü geceden daha 
mı kötü? diye sormu ştu kendine bir an. Bunun o yatakhane odalarından bi rinde, 
artık hep yalnız olaca ğını bilerek uyanık yatmaktan daha kötü oldu ğunu mu 
düşünüyorsun? Cansız yüzünü, ellerini, ayaklarını yıka maktan daha mı kötü? Onu 
yıkayıp topra ğa gömmekten daha mı beter? 
Evet. Daha beterdi. Bunu bilmekten nefret ediyordu ve asla bir ba şkasına itiraf 
edemezdi ama o son gece iliklere i şleyen, keskin so ğuk çok daha kötüydü. Karlı 
bölgelerden do ğuya veya güneye esen her rüzgâr canından biraz daha  bezmesine 
sebep olmu ştu. Fiziksel rahatsızlı ğın kontrolü ele geçirip zehirli gaz gibi her 
ücra noktaya sızıp mutlak hâkimiyet a ğlayabilece ğim bilmek hem çok korkunç, hem 
de gurur kırıcıydı. Ke-der? Kayıp? So ğuk, parmak uçlarından girip kahrolası 
burnuna tırmanırken bunların ne anlamı vardı? So ğuk yolculu ğuna burunda son 
vermiyor, fyne yöneliyordu, sizi ho şnut etsin. Ve kalbe uzanıyordu. Öyle bir 
soğuğun pençesindeyken keder ve kayıp sadece basit birer  sözcükten ibaretti 
Hayır, o bile de ğil. Sadece seslerdi. Yıldızların altında titreyerek  oturur, 0 



korkunç so ğuğun pençesinde sabahın geli şini beklerken insana anlamsız gelen 
seslerdi. 
Durumu daha da kötüle ştiren, etraflarında potansiyel şenlik ate şleri, nin 
oldu ğunu bilmeleriydi zira Roland'ın "kar altı" dedi ği bölgeye varmı ş, lardı. 
Burası art arda gelen uzun, otlarla çevrili (otları n ço ğu artık ölmü ştü), e ğimli 
araziler, tek tük a ğacın görüldü ğü alçak vadiler ve yüzeyleri buz tutmu ş 
derelerden olu şan bir bölgeydi. Roland daha önce, güne ş hâlâ batmamı şken buzun 
üzerindeki delikleri göstermi ş ve geyiklerin eseri oldu ğunu söylemi şti. Ayrıca 
dı şkı öbekleri de görmü şlerdi. Gündüzün aydınlı ğında bu i şaretler ilginç, hatta 
umut vericiydi. Ama di şlerinin kesintisiz takırtısını dinledi ği bu cesaret kıran 
soğukta hiçbir anlam ifade etmiyordu. Eddie de öyle. J ake de. Ne Kara Kule'nin, 
ne de birkaç gece önce şatonun bulundu ğu kasabanın çıkı şında yaktıkları şenlik 
ate şinin bir anlamı vardı. Görüntüsünü hatırlayabiliyor  ama vücudunu terletene 
dek ısıtan sıcaklık hissini hatırlayamıyordu. Birka ç dakikalı ğına ölüp parlak 
ı şıklarla dolu muhte şem bir yere gittikten sonra hayata geri dönen biri gibi 
sadece harika oldu ğunu söyleyebiliyordu. 
Roland, ona sarılarak oturuyor, bazen sertçe, kuru kuru öksürüyordu. Susannah 
Silah şor'un hasta olabilece ğini dü şündü ama bu dü şüncenin de hiçbir anlamı 
yoktu. So ğuk her şeye hükmediyordu. 
Susannah bir keresinde -gökyüzünün do ğuda nihayet a ğarmaya ba şlamasından kısa 
süre önceydi- uzakta bir noktada, karın ba şladı ğı yerin ötesinde turuncu 
ı şıkların dans etti ğini gördü. Roland'a gördüklerinin ne oldu ğunu sordu. Aslında 
pek merak etmiyordu ama kendi sesini duymak, hâlâ h ayatta oldu ğundan emin 
olmasını sa ğlıyordu. En azından henüz ölmedi ğinden. 
"Cin olduklarını sanıyorum." 
"O... o da n... ne?" Susannah artık kekelemeden kon uşamıyordu. 
"Nasıl açıklayabilece ğimi bilmiyorum," dedi Roland. "Ve şart da de--jl zaten. 
Zamanla göreceksin. Şimdi dinlersen daha yakında ve daha il-j„ç olan bir  şey 
duyabilirsin." 
Susannah önce rüzgârın u ğultusundan ba şka hiçbir şey duymadı. Sonra rüzgâr sesi 
azaldı ve aralarında bir şeyin yürümesiyle otlardan çıkan kuru hı şırtıyı fark 
etti. Ardından alçak bir çıtırtı duyuldu. Susannah duyduklarının ne oldu ğunu çok 
iyi biliyordu: ince buz üzerine indirilen bir toyna k. Altındaki suya ula şmak 
için buz üzerinde bir delik açılıyordu. Üç dört gün e kadar o an su içmekte olan 
hayvanın derisinden yapılma bir kıyafet giyece ğini de biliyordu ama di ğer her 
şey gibi bunun da bir anlamı yoktu. Karanlıkta uyanı k halde ve acılar içinde 
otururken zaman kavramının hiçbir anlamı kalmıyordu . 
Daha önce hiç ü şümüş müydü? Çok komikti, de ğil mi? 
"Ya Mordred?" diye sordu. "O da karanlı ğın içinde bir yerlerde mi sence?" 
"Evet." 
"Peki o da so ğuğu bizim gibi hissediyor mu?" "Bilmiyorum." 
"Buna daha fazla dayanamayaca ğım, Roland. Gerçekten dayanamayaca ğım." 
"Gerek kalmayacak. Yakında gün a ğaracak ve büyük ihtimalle yarın gece bir 
ate şimiz olacak." Eliyle a ğzını kapatarak öksürdü ve Susannah'ya tekrar sarıld ı. 
"Ellerimiz me şgul oldu ğunda kendini daha iyi hissedeceksin. O zamana dek h iç 
olmazsa bir aradayız." 
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Mordred de onlar kadar ü şüyordu ve onların aksine yapayalnızdı. 
Ama di ğerlerine onları duyabilecek kadar yakındı: kelimele ri seçemiyor ama 
seslerini duyabiliyordu. Kontrolsüzce titriyordu. R oland'ın teskin kulaklarıyla 
takırdayan di şlerinin sesini duymaması için a ğzına ot doldurmu ştu. Üzerine 
giydi ği eski püskü ceketi iyice parçalanıp giyilme? hale geldi ğinde bir kenara 
fırlatmı ştı. Bir süre sadece kollarını da olsa giymeye çalı şmış ama onlar da 
dirsek bölgesinden ba şlayarak eriyince y0] kenarındaki otların üzerine si nirle 
atmı ştı. Çizmeleri giymeye devam ede-biliyordu, çünkü uz un otlardan kaba bir ip 
örmüş, çizmeden geri kalanla, rı bu iple ayaklarına ba ğlamı ştı. 
Soğuğu daha az hissedece ğini bildi ği örümcek şekline bürünmeyi dü şünmüştü ama 
kısa ömrü boyunca daima açlık çekmi şti ve bir parçası-nın, ne kadar yiyece ği 
olursa olsun açlıktan daima korkaca ğını biliyordu. Tanrılar biliyordu ya pek 
fazla yiyece ği kalmamı ştı: üç kopuk kol, dört bacak (ikisi kısmen yenmi ş) ve bir 



göğüs parçası; sepettekilerden geri kalanlar bunlardı.  Şekil de ği ştirecek olursa 
örümcek tümünü bir lokmada yutardı. Mordred o bölge de av hayvanları oldu ğunu 
biliyor -geyi ğin çıkardı ğı sesleri Beyaz Babası kadar iyi duyabiliyordu- ama  
yakalamak konusunda kendine güvenemiyordu. 
Böylece titreyerek oturmaya devam etti ve seslerini  kesilene dek dinledi. Belki 
uyumuşlardı. Kendisi de bir süre uyuyakalmı ş olabilirdi. Pes edip geri dönmesini 
engelleyen tek bir şey vardı: onlara duydu ğu nefret. Onlar yalnız de ğildi. 
Kendisi ise tek ba şınaydı. 
Mordred aç, diye dü şündü sefilce. Mordred ü şüyor. Ve Mordred'in kimsesi yok. 
Mordred yapayalnız. 
Bile ğini a ğzına götürdü, ısırdı ve ılık sıvıyı emdi. Kanda Ran do Tho-ughtful'un 
canının son damlalarını tattı... ama çok az kalmı ştı! Hemen de bitmi şti! O güzel 
tat kaybolunca a ğzında yine kendi yararsız tadı kaldı. 
Mordred karanlıkta a ğlamaya ba şladı. 
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Susannah Dean şafaktan dört saat sonra, ya ğmur veya sulu kar (bel' ki ikisi 
birden) habercisi bembeyaz gökyüzünün altında, devr ilmi ş bir W' tü ğün yanında 
titreyerek yatıyor, küçük vadilerden birine bakıyor du nv'u duyacaksın, demi şti 
Silah şor. Beni de duyacaksın. Elimden geleni yala ğım, onları önüme katıp sürmeye 
çalı şaca ğım. Atı ş için uygun konum-. olacaksın. Tek bir kur şunu bile bo şa 
harcama. 
Durumu daha da kötüle ştiren, Mordred'in artık çok yakınlarında oldu ğuna ve her 
an arkadan saldırabilece ğine dair içindeki histi. Sürekli etrafına bakmıyord u, 
ama nispeten açık bir nokta seçmi şlerdi ve bir kez hariç arkasına her bakı şında 
otlardan ba şka bir şey görememi şti; o tek seferde de kulakları yere kadar sarkan 
kahverengi bir tav şan hoplayarak geçip gitmi şti. 
Sonunda sol tarafındaki küçük korunun gerisinden Oy 'un tiz havlaması duyuldu. 
Hemen ardından Roland ba ğırmaya ba şladı. "Haa! Haa! Haydi! Ko şun! Durmayın! 
Hay..." Ve öksürmeye ba şladı. Susannah bu öksürü ğü hiç be ğenmiyordu. Hem de hiç. 
Artık a ğaçların arasında kıpırtılar görebiliyordu. Roland'ı n ona içinde ba şka 
biri daha oldu ğunu zorla kabul ettirmesinden sonra birkaç kez yapt ı ğı gibi yine 
Detta Walker'i ça ğırdı. 
Sana ihtiyacım var. Tekrar ısınabilmek istiyorsan e llerimi sabitle ki düzgün 
ate ş edebileyim. 
Ve bedeninin kesintisiz titremesi sona erdi. Sürü a ğaçların arasından fırladı ğı 
sırada -küçük bir sürü de de ğildi, muhte şem bir gerdanı olan iri bir erke ğin 
başı çekti ği en az on sekiz geyik vardı- ellerinin titremesi k esildi. Sa ğ elinde 
Roland'ın sandal a ğacından kabzası olan büyük tabancasını tutuyordu. 
Oy son geyi ğin ardından a ğaçların arasından fırladı. Sonuncusu, de ği şime u ğramı ş 
bir di şiydi. Uzunlu ğu birbirinden farklı olan dört baca ğı üzerinde tüyler 
ürpertici bir zarafetle ko şuyor, kemiksiz gibi görünen be şinci baca ğı ise 
karnının ortasında gev şekçe sallanıyordu. Hepsinin ardından Roland geldi. Artık 
tam anlamıyla ko şuyor sayılmazdı. Seri adımlar-la> kararlı bir şekilde 
ilerliyordu. Susannah, ona aldırmayarak dikkatini a tl§ menziline girmek üzere 
olan iri erke ğe yöneltti. Namlunun ucu, ko şukta olan hayvanı takip ediyordu. 
"Bu tarafa," diye fısıldadı. "Biraz sa ğına, bir tanem. Haydi gel, corn. mala-
ge\-ge\." 
Ve küçük sürünün lideri olan erkek geyik görünürde hiçbir sebep 0|, mamasına 
ra ğmen hafifçe yön de ği ştirip Susannah'nın bulundu ğu yere do ğru ko şmaya ba şladı. 
Susannah'nın içini memnuniyetle kar şıladı ğı bit so ğukluk sarmı ştı. Görü şü 
öylesine keskinle şmişti ki hayvanın kaslarının hareketini, gözlerinin ak ını, en 
yakındaki di şinin ön baca ğındaki, tüyler bir daha bitmedi ği için çıplak kalan 
yara izini görebiliyordu. Bir an Eddie ve Jake'in d e yanında olmasını, 
gördüklerini görmelerini diledi, sonra bu his de ka yboldu. 
Silahımla öldürmem; silahıyla öldüren babasının yüz ünü unutmu ş demektir. 
"Kalbimle öldürürüm," diye mırıldandı ve ate ş etmeye ba şladı. 
Đlk kur şun öndeki iri geyi ğin kafasına isabet etti ve hayvan sol tarafına 
devrildi. Di ğerleri ko şarak yanından geçti. Bir di şi yerde yatan geyi ğin 
üzerinden hopladı ğı sırada Susannah'nın ikinci kur şununa hedef oldu. Cansız 
halde di ğer tarafa dü ştü. Bir baca ğı kırılmı ş, zarafeti yok olmu ştu. 



Roland'ın üç el ate ş etti ğini duydu ama dönüp ne yaptı ğına bakmadı; halletmesi 
gereken kendi i şleri vardı ve en iyi şekilde yapmaya kararlıydı. Kalan dört 
kur şunun her biri bir ba şka geyi ği devirdi ve sadece bir tanesi dü ştü ğü sırada 
hâlâ hareket ediyordu. Bunun özellikle de bir taban cayla ne kadar müthi ş bir 
atıcılık becerisi oldu ğunu dü şünmedi; ne de olsa o bir silah şordu ve ate ş etmek 
onun i şiydi. 
Ayrıca o sabah rüzgâr yoktu. 
Sürünün yarısı artık a şağıdaki otluk vadide cansız yatıyordu. Geri kalanlar,  
biri hariç, yoku ş a şağı, dereye do ğru ko şmaya devam etti. Bir an sonra sö ğüt 
ağaçlarının ardında gözden kayboldular. Sonuncusu ola n genç erkek do ğruca 
Susannah'ya do ğru ko şmaya devam etti. Susannah hemen yan tarafında bir p arça 
deri üzerinde yı ğın halinde duran kur şunlarla tabancasını tekrar doldurmaya 
çalı şmayarak 'Riza tabaklarından birini kavradı. Eli tab ağın kenarındaki kör 
kısmı otomatik olarak bulmu ştu 
'"Riza!" diye haykırarak taba ğı fırlattı. Tabak kuru otların üzerinde giderek 
yükseklik kazanarak, o tuhaf iniltiyi çıkararak uçt u. Hızla ko şan eVi ğin 
boynunun tam ortasına isabet etti. Beyaz gökyüzünün  önünde kapkara görünen kan 
damlaları ba şının etrafında bir çelenk gibi uçu ştu, gir kasabın satırı bundan 
daha temiz bir i ş çıkaramazdı. Kafasız geyik bir süre daha ko şmaya devam etti. 
Kalbi son çırpını şlarını yaparken boynundan kan fı şkırdı. Susannah'nın 
saklandı ğı yere on metreden az bir mesafe kala ön bacakları büküldü ve yere 
yı ğılarak, kuruyup sararmı ş otları parlak kırmızıya boyadı. 
Önceki gece ya şanan sefalet, çekilen i şkence unutulmu ştu. Ellerinde ve 
ayaklarında yer etmi ş uyu şukluk kaybolmu ştu. Artık içinde keder yoktu. Kayıp 
hissi ve korku da. Susannah o an tam olarak ka'nm m eydana getirdi ği kadındı. 
Yere dü şen geyikten yayılan barut tozu ve kan kokusu acımtı raktı, aynı zamanda 
dünyanın en güzel parfümüydü. 
Susannah kesik bacakları üzerine kalkarak kollarını  açtı, Roland'ın tabancasını 
sıkıca tutarak gökyüzüne do ğru bir Y harfi olu şturdu. Sonra haykırdı. Đçinde 
sözcükler yoktu, olamazdı da. En büyük zafer anları mız daima dilsizdir. 
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Roland doyurucu bir kahvaltı yapmaları için ısrar e tti ve Susannah'nın so ğuk 
konservenin tadının lapaya benzedi ğini söyleyerek yaptı ğı itirazlar bir 
kula ğından girip di ğerinden çıktı. Süslü püslü saati ö ğleden sonra ikiyi 
gösterdi ği sırada -kesintisiz so ğuk ya ğmur hafifleyip çiseleme-ye dönü ştü ğünde- 
Susannah, ,Roland'ın itirazlarına kulak asmamasına memnundu. Daha önce fiziksel 
açıdan hiç bu kadar yorucu bir i ş yapmamı ştı ve gün henüz sona ermi ş de ğildi. 
Roland sürekli yanında olmu ş, öksürü ğüne ra ğmen en az onun kadar i ş çıkarmı ştı. 
Susannah bir ara (inanılmayacak kadar lezzetli kıza rmı ş geyik eti yedikleri kısa 
öğle yeme ği molası sırasında) Roland'ın ne kadar garip ne kad ar etkileyici 
oldu ğunu dü şündü. Birlikte onca zaman geçirmi şler, pek çok macera ya şamışlardı 
ama Susannah, Silah şor'u hâlâ tam anlamıyla ke şfedememi şti. Ke şfetme, ye 
yakla şmamıştı bile. Onu gülerken ve a ğlarken, öldürürken ve dam ederken, uyurken 
ve pantolonu inik halde çalıların arasına çömelmi ş, jj,. tiyacını giderirken 
görmüştü. Onunla bir kadının bir erkekle yattı ğı şekilde yatmamı ştı ama ba şka 
her tür şart altında gördü ğünü dü şünüyordu ve... hayır. Bu adam hakkında 
öğrenileceklerin sonu yoktu. 
"O öksürük zatürreeye giderek daha çok benziyor," d edi Susannah ya ğmurun 
başlamasından kısa bir süre sonra. Günün i şlerinin Roland'ın aven-car dedi ği 
bölümündeydiler: ölüleri ta şıyıp ba şka bir şeye dönü ştürmeye hazırlamak. 
"Merak etme," dedi Roland. "Tedavi için gereken şey burda var." 
"Doğru mu diyorsun?" diye şüpheyle sordu Susannah. 
"Evet. Ve bir de hiç kaybetmedi ğim şunlar var." Elini cebine soktu ve 
Susannah'ya bir avuç aspirin gösterdi. Susannah, Si lah şor'un yüzünde gerçek bir 
hürmet oldu ğunu dü şündü. Neden olmayacaktı? Hayatını astin dedi ği bu maddeye 
borçlu olabilirdi. 
Hayvanların le şlerini Ho Fat'in Lüks Taksisi'nin üzerine yükleyere k dere boyuna 
götürdüler. Üç yolculukta bütün geyikler ta şınmı ştı. Roland bütün le şleri 
yı ğdıktan sonra genç geyi ğin kafasını en tepeye yerle ştirdi. Donuk gözler onlara 
bakıyordu. 



"Onu ne için istiyorsun?" diye sordu Susannah sesin de Detta'dan bir izle. 
"Bütün beyinlere ihtiyacımız olacak," dedi Roland v e a ğzını örterek kuru kuru 
öksürdü. "Pis bir i ş ama çabuk ve i şe yarıyor." 
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Silah şor öldürdükleri geyikleri buzlu derenin kıyısına yı ğdıktan sonra ("En 
azından sinekler konusunda endi şelenmemiz gerekmiyor," demi şti) yakacak odun 
toplamaya ba şladı. Susannah yakacakları ate şi dört gözle bekliyordu, ama önceki 
gece hissetti ği korkunç ihtiyaç artık yoktu. Du-dinlenmeden çalı şıyor ve kendini 
o an için yeterince sıcak hissediyordu Umutsuzlu ğunun derinli ğini, so ğuğun 
iliklerine i şleyerek kemiklerini arna dönü ştürmesi hissini hatırlamaya çalı ştı, 
ama yapamadı. Vücudun Icötü anları unutmayı sa ğlayan bir mekanizması oldu ğunu 
düşündü. Vücudun i şbirli ği olmadı ğı sürece beynin elinde sadece solgun 
foto ğraflara benzer anılar kalıyordu. 
Roland odun toplamaya ba şlamadan önce buzlu derenin yata ğını dikkatle incelemi ş 
ve bir ta şı kazıp çıkarmı ştı. Ta şı Susannah'ya uzattı. Ba şparmağını suyun 
pürüzsüzle ştirdi ği, süt rengi yüzeyinde gezdiren Susannah, "Kuvars m ı?" diye 
sordu ama öyle oldu ğunu sanmıyordu. Tam olarak de ğildi. 
"O kelimeyi bilmiyorum, Susannah. Biz şist diyoruz. Bu ta ştan ilkel ama oldukça 
kullanı şlı aletler yapılır: balta ba şları, bıçaklar, şi şler, kazıyıcılar. Bize 
gereken kazıyıcılar, Ayrıca en az bir tane çekiç." "Neyi kazıyaca ğımızı 
biliyorum ama çekiç ne için?" "Gösterece ğim ama önce bir dakikalı ğına yanıma 
gelir misin?" Roland dizlerinin üzerine çöktü ve Su sannah'nın so ğuk elini tuttu. 
Geyi ğin kafasına do ğru döndüler. 
"Almak üzere olduklarımız için sana te şekkür ederiz," dedi Roland kafaya ve 
Susannah titredi. Babası da tüm ailenin bir araya g eldi ği büyük yemeklerden önce 
tam olarak bu kelimelerle dua ederdi. 
Bizim ailemiz parçalandı, diye dü şündü Susannah ama bir şey söylemedi; olan 
olmu ştu. Küçük bir kız oldu ğu günlerde ö ğretildi ği şekilde kar şılık verdi: 
" Şükürler olsun, Tanrı'm." 
"Ölümden hayat aldı ğımız sırada ellerimize ve yüre ğimize rehberlik eV dedi 
Roland. Sonra söyleyecek bir şeyi olup olmadı ğını sorarcasına ma şlarını 
kaldırarak Susannah'ya baktı. 
Vardı. "Cennetteki Tanrı'mız, senin krallı ğın hükmeder, Senin dile-JS'n olur, 
dünyada ve cennette. Bize kar şı kusur i şleyenleri ba ğı şladı ğımız gibi 
günahlarımızı ba ğı şla. Bizi günahtan, kötülükten koru. Sen her şeye hükmedersin, 
güç ve zafer şimdi ve daima senindir." 
"Bu çok güzel bir dua," dedi Roland. 
"Evet. Tam olarak do ğru söylemedim -uzun zaman oldu- ama yjne de en güze lidir. 
Şimdi, ellerimi hâlâ hissedebiliyorken i şimize bakalım." 
Roland bunun üzerine amin dedi. 
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Roland geyi ğin kesik kafasını aldı -boynuzları i şini kolayla ştırmı ştı-önüne 
koydu ve yumruk büyüklü ğündeki ta şı kafatasına indirdi. Susannah'nm midesinin 
büzülmesine sebep olan bir çıtırtı duyuldu. Roland boynuzlan kavrayıp önce 
soldakini, sonra sa ğdakini çekti. Susannah kmk kafatasının derinin altı nda 
hareket etti ğini görünce midesi büzülmekten fazlasını yapıp altü st oldu. 
Roland ta şı neredeyse bir cerrahın ustalı ğıyla iki kere daha indirdi. Sonra 
bıça ğını kullanarak hayvanın kafa derisinde bir delik aç tı ve deriyi geri çekti. 
Alttaki kırık kafatası gözler önüne serildi. Roland  bıça ğı en geni ş çatla ğa 
sokarak kanırttı. Geyi ğin ortaya çıkmı ş olan beynini dikkatle aldı ve bir kenara 
koydu. Sonra Susannah'ya baktı. "Öldürdü ğümüz her geyi ğin beynini çıkaraca ğız, 
çekiç bu yüzden lazım." 
"Ah," dedi Susannah bo ğuk sesle. "Beyinler." 
"Tabaklama bulamacı için. Ama şistin ba şka kullanım alanları da var. Bak." 
Susannah'ya iki parçayı biri veya ikisi birden kırı lana dek birbirine nasıl 
vuraca ğını gösterdi. Büyük, neredeyse e şit parçalar elde etmi şti. Susannah 
başkala şım kayalarının o şekilde kırıldı ğını biliyordu, ama genellikle alet 
yapmak için fazla zayıf olurlardı. Bu kaya sertti. 



"Bir tarafı tutulacak kadar kalın, di ğer tarafı ince ve keskin parçalar elde 
etti ğinde bir kenara koy. Onları kazıyıcı olarak kullana cağız. Vakfr miz bol 
olsaydı tutamaklar da yapabilirdik, ama de ğil. Yatma vakti geldi' ğinde 
ellerimiz epeyce sızlıyor olacak." 
"Sence yeterli sayıda kazıyıcıyı elde etmek ne kada r sürer?" 
"Fazla sürmez," dedi Roland. "Duydu ğuma göre şistler şanslı kırılır-rru§" 
Roland buzlu derenin kıyısına yakacak odun ta şırken Susannah su-^n kenarında 
kırmak için uygun ta ş aradı. Yakla şık bir düzine kadar bulmu ş, o arada yerden 
yükselen pürüzsüz yüzeyli bir granit kaya ke şfetmi şti. Kayanın uygun bir örs 
olabilece ğini dü şündü. 
Şist gerçekten de amacına uygun bir şekilde kırıldı. Roland üçüncü seferini 
yapıp kucak dolusu odunla döndü ğünde Susannah'nm yanında kazıyıcı olarak 
kullanılabilecek otuz parça vardı. Roland küçük bir  yı ğını tutu şturmaya 
çalı şırken Susannah elleriyle siper yaptı. Ya ğmur ya ğmaya ba şlamı ştı ve sık 
yapraklı a ğaçların altında olmalarına ra ğmen sırılsıklam ıslanmaları fazla uzun 
sürmezdi. 
Ate ş yandı ğında Roland birkaç adım geriledi, tekrar dizlerinin  üzerine çöktü ve 
ellerini birle ştirdi. 
"Yine mi dua?" diye sordu Susannah hafif bir şaşkınlıkla. 
"Çocuklukta ö ğrenilenler kolay kolay bırakılmıyor," dedi Roland. Gözlerini 
birkaç dakikalı ğına kapadı, sonra ellerini dudaklarına götürerek öp tü. 
Susannah'nm duydu ğu tek kelime Gan'dı. Roland gözlerini açtı, ellerin i ayırıp 
havaya kaldırdı ve Susannah'ya uçarak uzakla şan ku şları hatırlatan ho ş bir 
hareket yaptı. Tekrar konu ştu ğunda Silah şor'un sesi kayıtsızdı: Bay Artık-
Đşimize-Bakalım. "Pekâlâ," dedi Roland. "Haydi i şe koyulalım." 
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Mordred gibi otlardan kaba bir ip ördüler ve ilk ge yi ği -halihazırda kafasız 
olanı- arka bacaklarından bir sö ğüt a ğacının alçak dallarından bi-r,ne astılar. 
Roland bıça ğıyla hayvanın karnını yardı, sonra elini içeri soka rak iki organ 
çıkardı. Susannah, kan damlayan kırmızı organların böb-rekler oldu ğunu dü şündü. 
"Bunlar yüksek ate ş ve öksürük için," dedi Roland ve birini elmav. mı şçasına 
ısırdı. Susannah ö ğürdü ve Silah şor'un i şi bitene dek dönüp de. reyi inceledi. 
Bittikten sonra geri döndü ve hayvanın bacaklarının  bede-niyle birle şti ği 
bölgede daireler çizmekte oldu ğunu gördü. 
"Daha iyi misin?" diye sordu huzursuzca. 
"Olaca ğım," dedi Roland. " Şimdi gel de şunun derisini yüzmeme yar. dim et. 
Đlkinin tüyleri üzerinde kalacak, bulamaç için bir k âseye ihtiyacı-mız olacak. 
Şimdi seyret." 
Parmaklarını geyi ğin derisinin hâlâ ince bir ya ğ ve kas dokusuyla bedenine 
yapı şık oldu ğu bölgeye geçirerek çekti. Deri, geyi ğin karnının altında bir 
noktaya kadar kolayca ayrıldı. " Şimdi sen kendi tarafını yap, Susannah." 
Parmakları derinin altına sokmak tek zor bölümüydü.  Bu kez birlikte çektiler ve 
deri, sarkan ön bacaklara dek yüzüldü. Bir gömle ği andırıyordu. Roland bıça ğıyla 
deriyi kesti ve kükreyen ate şin biraz ötesine, a ğaçların koruması altında olan 
bir yere çukur kazmaya ba şladı. Susannah bedeninden ve yüzünden süzülen terin  
tadını çıkararak ona yardım etti. Altmı ş santim çapında, kırk be ş santim 
derinlikte kâse şeklinde bir çukur kazdılar ve Roland deriyi içine y aydı. 
Öğle sonrası boyunca öldürdükleri di ğer sekiz geyi ğin derilerini yüzdüler. 
Olabildi ğince çabuk yapmak çok önemliydi, çünkü derinin heme n altındaki ince ya ğ 
ve kas dokusu kurursa yüzme i şi daha çetin bir hal alıyordu. Silah şor ate şi 
sürekli beslemi ş, Susannah ara ara külleri topra ğa da ğıtmı ştı. Küller kâse 
şeklindeki çukura yaydıkları deriyi yakmayacak kadar  so ğuduğunda çukurun içine 
dökmüşlerdi. Saat be ş oldu ğunda Su-sannah'nın sırtı ve kolları fena halde 
ağrımaya ba şlamı ştı, ama çalı şmaya devam etti. Roland'ın yüzü, boynu ve elleri 
külle sıvanmı ştı. 
"Eskiden tiyatroda zencileri canlandıran bir sanatç ıya benziyorsun, dedi 
Susannah. "Zenci Rastus'a." 
"O kim?" 
"Beyaz adamların soytarısı i şte," dedi Susannah. "Sence Mordred orda bir yerde 
durmuş çalı şmamızı izliyor mudur?" Gün boyunca etrafı gözlemi ş,^ 



"Hayır," dedi Roland dinlenmek için bir anlı ğına durarak. Saçını alnından geriye 
itince yüzünde taze kül izleri bıraktı ve bu hali S usannah'ya paskalya'dan 
önceki orucun ilk çar şambasındaki tövbekarları hatırlattı. "Sanırım kendi  avını 
yakalamaya gitti." 
"Mordred aç," dedi Susannah. Sonra sordu. "Ona bir nebze dokunabiliyorsun, de ğil 
mi? En azından burda olup olmadı ğını anlayabilecek kadar." 
Roland bunu bir süre dü şündü. "Ben onun babasıyım," dedi sonra basitçe. 
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Karanlık çöktü ğünde ellerinde koca bir yı ğın geyik derisi ve daha sıcak günlerde 
olsalar üzerlerinin bir sinek bulutuyla kaplanması i şten bile olmayacak derisi 
yüzülmü ş kafasız le şler vardı. Ate şin üzerinde kızarmı ş, son derece lezzetli 
geyik etinden olu şan muhte şem bir ak şam yemeği yediler. Susannah, Mordred'in 
karanlı ğın içinde bir yerde kendi ak şam yemeğini çi ğ yedi ğini dü şündü. Belki 
yanında kibriti vardı, ama aptal de ğildi; bu karanlıkta bir ba şka ate ş 
görürlerse hemen üzerine çullanacaklarını biliyor o lmalıydı. Sonra bam-bam, 
hoşça kal Örümcek-Çocuk. Susannah, ona kar şı şaşırtıcı miktarda sempati duyuyor 
ve dikkatli olması gerekti ğini biliyordu. Onların yerinde olsa Mordred'in onla ra 
zerre kadar sempati duymayaca ğı muhakkaktı. 
Roland yemeklerini bitirdiklerinde ya ğlı parmaklarını gömle ğine sildi- "Tadı 
güzeldi." "Üstüne bastın." 
"Haydi şimdi beyinleri çıkaralım. Sonra da uyuruz." "Sırayl a mı?" diye sordu 
Susannah. 
"Evet... bildi ğim kadarıyla beyinleri mü şterilere teker teker veriy0 lar." 
Susannah, Eddie'nin kullandı ğı kalıbı 
(müşterilere teker teker veriyorlar) 
Roland'm a ğzından duyunca bir an afalladı ve espri yaptı ğını heme anlayamadı. 
Aptalcaydı ama yine de bir espriydi. Sonra bir kahk aha at "Aman ne komik, 
Roland. Ne demek istedi ğimi pekâlâ biliyorsun." 
Roland ba şını salladı. "Evet, sırayla uyuyaca ğız. Birimiz uyurken di ğeri nöbet 
tutacak. Bence en iyisi bu." 
Zaman ve tekrar gerekeni yapmı ştı; Susannah birkaç beyin görmekle midesi 
bulanmayacak kadar fazla kan ve ba ğırsak görmü ştü. Kafaları kır diktan sonra 
Roland'm bıça ğıyla (artık körelmi şti) ayırıyorlar ve beyinleri çıkarıyorlardı. 
Büyük, gri yumurtalara benzeyen beyinleri dikkatle bir kenara koyuyorlardı. Son 
geyi ğin beynini de çıkardıklarında Susannah'nm parmaklar ı öylesine şi şmişti ki 
zorlukla büküyordu. 
"Uzan," dedi Roland. "Uyu. Đlk nöbeti ben tutarım." 
Susannah hiç itiraz etmedi. Midesi doluydu ve ölesi ye yorgundu. Uykuya 
dalmasının an meselesi oldu ğunu biliyordu. Ertesi gün uyandı ğında vücudunun 
kaskatı olaca ğını, do ğrulup oturmakta bile zorlanaca ğını da biliyordu. Ama o an 
hiçbir şey umurunda de ğildi. Đçini yo ğun bir memnuniyet hissi sarmı ştı. Bunun 
bir sebebi sıcak yemek yemi ş olmasıydı. En büyük sebep ise bütün bir günü 
çalı şarak verimli bir şekilde geçirmi ş olmaktı. Sadece sürüklenip gidiyor de ğil, 
kendileri için bir şeyler yapıyor olma hissiydi onu memnun eden. 
Tanrı'm, diye dü şündü. Galiba ya şlanırken bir Cumhuriyetçi oluyorum. 
O sırada ba şka bir şeyi fark etti: ortalık çok sessizdi. Rüzgârın inilt isi, 
çiseleyen ya ğmurun fısıltısı ve ate şin muhte şem çıtırtısından ba şka to ses 
yoktu. 
"Roland?" 
Kaşlarını kaldıran Roland oturdu ğu yerden ona baktı. "Öksürü ğün kesildi." 
Roland gülümseyerek ba şını salladı. Susannah bu gülümsemeyi uykusuna ta şıdı ama 
rüyasında gördü ğü Eddie'ydi. 
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Derenin kıyısındaki kampta üç gün kaldılar. Susanna h bu süre içinde deriden 
giysi yapmak üzerine daha önce söylense inanmayaca ğı kadar (ve istemedi ği kadar) 
çok bilgi sahibi oldu. 
Derenin her iki yönüne do ğru yaptıkları bir buçuk kilometrelik yürüyü ş 
neticesinde birer kütük buldular. Ararken derileri kül ve sudan olu şma koyu renk 
bir çorba içinde beklettiler. Sonra kütüklerini bel li bir açı olu şturacak 



şekilde iki sö ğüt a ğacının gövdesine dayadılar (yan yana çalı şabilmek için 
birbirine yakın iki a ğaç seçmi şlerdi) ve kazıyıcıları kullanarak derilerdeki 
tüyleri kazıdılar. Bu i şlem bir gün sürdü. Bitince küllü suyu bo şaltıp çukurun 
içine yaydıkları deriyi tersyüz ettiler. Çukuru bu kez ezilmi ş beyin ve su 
karı şımıyla doldurdular. Bu "so ğuk-hava deri i şlemi" Susannah için yeniydi. 
Derileri çukurdaki bulamaca daldırıp bırakarak bir gece beklettiler. Susannah 
sinirlerden ve kiri şlerden ip örerken Roland bıça ğını biledi. Sonra yarım düzine 
kemikten i ğne oydu. Đşini bitirdi ğinde parmaklan derin olmayan kesiklerle 
dolmu ş, kanıyordu. Kesiklerin üzerini odun külüyle kaplad ı ve geceyi o şekilde 
geçirdi. Elleri gri-siyah eldivenler takmı ş gibi görünüyordu. Ertesi gün 
ellerini derede yıkadı. Susannah kesiklerin neredey se iyile şmiş oldu ğunu 
hayretle gördü. A ğzının kenarındaki müzmin yaraya iyi gelmesi ümidiyl e külden 
biraz alıp sürdü ama öyle kötü bir yanma hissetti k i dayanamayıp hemen yıkadı. 
" Şu kahrolası şeyi kesip atmanı istiyorum," dedi sonra. 
Roland ba şını iki yana salladı. "Kendi kendine iyile şmesini bir süre daha 
bekleyelim." 
"Neden?" 
"Bir yarayı kesmek mecbur kalınmadıkça hiç iyi bir fikir de ğil. QZt\ likle de 
burda, yabani topraklarda." 
Susannah, ona hak verdi ama yatarken zihninde naho ş görüntüler belirdi: yarası 
büyüyüp yayılıyor, yüzünü santim santim siliyor, tü m kafa. sini siyah, kabuklu, 
kanayan bir tümöre dönü ştürüyordu. Böyle görüntü-ler karanlıkta deh şet verici 
bir şekilde gerçekçiydi, ama neyse ki Susan-nah uzun sür e uyanık kalamayacak 
kadar bitkindi. 
Roland, Susannah'nın Deri Kampı olarak dü şünmeye ba şladı ğı kam-pın ikinci 
gününde yeni bir ate ş yakarak üzerine geni ş, sarsak bir çerçeve yerle ştirdi. 
Yeni ate ş di ğerine nazaran küçüktü ve daha a ğır yanıyordu. Derileri iki şer 
iki şer tütsüleyip bir kenara koydular. Bitmi ş ürünün kokusu şaşırtıcı derecede 
hoştu. Deri gibi kokuyor, diye dü şünerek tutup yüzüne yakla ştırdı Susannah. 
Sonra kendi kendine güldü. Ba şka ne gibi kokacaktı? 
Üçüncü günü "dikerek" geçirdiler ve Susannah sonund a bir konuda Si-lah şor'dan 
üstün çıktı. Roland'ın diki şi çok gev şek ve aralıklıydı. Susannah, Silah şor'un 
dikti ği yeleklerle tozlukların bir, en fazla iki ay dayan aca ğım, sonra parçalara 
ayrılaca ğını dü şündü. Kendisi diki şte daha ustaydı. Diki ş dikmeyi daha küçük bir 
kızken hem annesinden, hem de büyükannelerinden ö ğrenmi şti. Roland'ın 
kemiklerden oydu ğu i ğneler önce onu deli etti ama sonra sa ğ elinin ba şarmağının 
ve i şaret parma ğının ucunu deri parçalarıyla sardı. Bundan sonra hı zı ve verimi 
arttı. Ak şamüstüne yakla şırken kendi payına dü şenleri halletmi ş, Roland'ın 
diktiklerini alıp diki şlerim sa ğlamla ştırmaya ba şlamı ştı. Roland'ın buna itiraz 
edebilece ğini dü şünmüştü (erkekler gururlu olurdu) ama Silah şor akıllıca 
davranıp bir şey söylemek Herhangi bir itiraza çok büyük ihtimall e Detta cevap 
verirdi. 
Deri Kampı'ndaki üçüncü gecelerinde ikisinin de bir er yele ği, ceket ve birer 
çift tozlu ğu olmu ştu. Ayrıca birer çift de parmaksız eldiven d* misle rdi. 
Eldivenler çok büyük ve komikti, ama ellerini sıcak  tutacak Ve konu ellerden 
açılmı şken, Susannah yine parmaklarını güçlükle bükuyordu.  Kalan derilere şüphe 
dolu bir ifadeyle baktı ve Roland'a diki ş dikerek bir gün daha geçirip 
geçirmeyeceklerini sordu. 
Roland bunu bir süre dü şündükten sonra ba şım iki yana salladı. "Kalan derileri 
etler ve dereden alaca ğımız, taze kalmalarına yardımcı olacak buz parçalar ıyla 
beraber Ho Fat'in Taski'sine yükleriz." "Taksi karl ı bölgede i şimize 
yaramayacak, de ğil mi?" "Hayır," diye kabul etti Roland. "Ama o zam ana kadar 
di ğer deriler ojysi haline gelmi ş ve etler de yenmi ş olacak." 
"Burda daha fazla kalamayacaksın, olay bu, de ğil mi? Kule'nin seni ça ğırdı ğını 
duyuyorsun." 
Roland gözlerini ate şe çevirdi ve hiçbir şey söylemedi. Söylemesine gerek yoktu. 
"Beyaz topraklara vardı ğımızda çıkınlarımızı nasıl ta şıyaca ğız?" "Bir kızak 
yapaca ğız. Ve avlayabilece ğimiz çok sayıda hayvan olacak." 
Susannah ba şını salladı ve yatacak oldu. Ama Roland, onu omuzla rından yakalayıp 
ate şe do ğru çevirdi. Yüzü de onunkine yakla şmıştı. Susannah bir an için 



Silah şor'un ona iyi geceler öpücü ğü verece ğini sandı. Ama Roland, onu öpmek 
yerine a ğzının kenarındaki yarayı dikkatle inceledi. 
"Eee?" diye sordu Susannah sonunda. Daha fazlasını da söyleyebilirdi ama sesinin 
titremesinin duyulmasını istemiyordu. 
"Sanırım biraz küçülmü ş. Kötü Topraklar'ı ardımızda bıraktı ğımızda kendili ğinden 
iyile şebilir." 
"Gerçekten öyle mi diyorsun?" 
Silah şor ba şını iki yana salladı. " Đyile şebilir dedim. Şimdi uzan, Susannah. 
Dinlen." 
"Pekâlâ ama bu sefer çok uyumama izin verme. Ben de  payıma dü- Şen nöbeti tutmak 
istiyorum." "Tamam. Uyu şimdi." 
Susannah söyleneni yaptı. Daha gözlerini kapamadan uykuya dala ştı bile. 
 
10 
Central Park'ta ve hava solu ğunu görebilece ği kadar so ğuktur. Kar fa bercisi 
gökyüzü bembeyaz ama o ü şümemektedir. Hayır, artık geyik derisi^. den ceketi , 
yele ği, tozlukları ve komik eldivenleri vardır. Kafasınd a da bir ş& vardır. 
Kulaklarına dek inen ve onları da vücudunun geri ka lanı gibi mtan bir şey. 
Merakla kafasındakini çekip alır ve yeni giysilerin in geri kalanı gi^ geyik 
derisinden olmadı ğını görür. Kırmızı ye şil bir beredir. Üzerinde MlTj. L U 
NOELLER yazmaktadır. 
Şaşkınca bereye bakar. Rüyada deja vu ya şanabilir mi? Görünü şe bakılırsa evet. 
Etrafına bakınmca ona sırıtmakta olan Eddie ve Jake 'i görür. Ba şlarında bir şey 
yoktur ve Susannah di ğer rüyada kafalarında olan berelerin birle şimini tutmakta 
oldu ğunu anlar. Kendini çok zor bir problemi çöz-mü şçesine harika hisseder, içi 
neşeyle dolar: sanki çemberin karesini almı ş veya En Yüksek Asal Sayı'yı 
bulmu ştur (oh olsun, Blaine, o çıldırmı ş beynin patlasın). 
Eddie üzerinde NOZZ-A-LA ĐÇĐYORUM! yazan bir e şofman üstü giymektedir. 
Jake'inkinin üzerinde ise TAKURO SPIRIT SÜRÜYORUM.' yazmaktadır. Đkisinin de 
elinde sıcak çikolatalar vardır. Sıcak sıvının üzer inde krema ve hindistancevizi 
parçacıkları yüzmektedir. 
"Bu hangi dünya?" diye sorar onlara ve yakınlarda N oel ilahileri söyleyen bir 
grubun sesi kulaklarına çalınır. "What Child Is Thi s"in söylemektedirler. 
"Yoluna yalnız devam etmeli," der Eddie. "Onu yalnı z bırakmalı ve Dandelo'dan 
sakınmalısın," der Jake. "Anlamıyorum," der Susanna h ve beresini onlara uzatır. 
"Bu sizin defy miydi? Bunu payla şmıyor muydunuz?" 
" Đstersen senin olabilir," der Eddie ve elindeki bard ağı uzatır. "Al, sonsıcak 
çikolata getirdim."  
<*» Hangi Çocuk Bu. 
"Artık ikiz de ğil," der Jake. "Sadece tek bir bere var, görmüyor m usun?" Cevap 
vermesine kalmadan bir ses duyulur ve rüya çözülmey e ba şlar. »Otf DOKUZ," der 
ses. "Bu ON DOKUZ, bu CHASSIT." 
Dünya, her kelimeyle gerçeklikten daha da uzakla şır. Eddie ve Jake'in hedeni 
saydamla şmıştır. Sıcak çikolatanın güzel kokusu hafifler ve yer ini kül ve deri 
kokusu alır. Eddie 'nin dudaklarının kıpırdadı ğını görür, bir isim söylüyor 
gibidir, sonra 
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"Kalkma vakti geldi, Susannah," dedi Roland. "Nöbet  sırası sende." Susannah 
doğrulup etrafına bakındı. Kamp ate şi sönmeye yüz tutmu ştu. 
"Mordred'in oralarda bir yerlerde hareket etti ğini duydum," dedi Roland. "Ama 
epey oldu. Đyi misin, Susannah? Rüya mı görüyordun?" "Evet. Bu kez rüyada sadece 
bir bere vardı ve benim kafamdaydı." "Anlamadım." 
Susannah da anlamıyordu. Rüya, her rüyada oldu ğu gibi hemen si-likle şmişti. Tek 
bildi ği, son anda Eddie'nin dudaklarından okudu ğu ismin Patrick Danville 
oldu ğuydu. 
  
BEŞĐNCĐ BÖLÜM ODD'S LANE'DEN JOE COLLINS 
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Tek bere rüyasından üç hafta sonra ikisi iri, biri ufak üç figür ormanlık 
bölgeden çıktı ve a şağıdaki bir ba şka ormana do ğru uzanan e ğimli, açık arazide 
yava şça ilerlemeye ba şladı. Đri figürlerden biri, bir kızak üzerinde oturmakta 
olan di ğerini çekiyordu. 
Oy, Susannah ve Roland arasında mekik dokuyor, etra fı dikkatle kolaçan ediyordu. 
Kürkü sürekli geyik eti yemekten ve so ğuk yüzünden iyice gürle şip parlamı ştı. 
Üzerinde yürüdükleri daha sıcak bir mevsimde, bir ç ayır olabilirdi ama o an, bir 
buçuk metrelik kar altına gömülmü ştü. Çekme i şi artık daha kolaydı zira yoku ş 
aşağı gittikleri söylenebilirdi. Roland artık en kötü k ısmın bitti ğini dü şünmeye 
başlamı ştı. Beyaz Topraklar'ı a şmak o kadar da zor olmamı ştı... en azından o ana 
kadar. Bol bol av hayvanı, geceleri ate ş yakabilmeleri için de bolca odun vardı. 
Havanın gerçekten kötü oldu ğu, fırtınanın ortalı ğı kasıp kavurdu ğu dört gecede 
korunaklı bir yer bulup rüzgârın ve ya ğı şın dinmesini beklemi şlerdi. 
Fırtınaların en şiddetlisi iki gün sürmü ş, I şın'm Yolu'nda tekrar ilerlemeye 
başladıklarında topra ğın bir metre kalınlı ğında taze bir kar örtüsüyle kaplanmı ş 
oldu ğunu görmü şlerdi. Çı ğlıklar atan kuzeydo ğu rüzgârının serbestçe esti ği açık 
alanlarda okyanus dalgalarına benzer kar yı ğınları vardı. Bunlardan bazıları çam 
ağaçlarını tepelerine dek gömecek kadar yüksekti. 
Susannah, Roland'ın büyük bir gayretle onu çekmeye çalı ştı ğı (o sırada kar 
kalınlı ğı otuz santimi bile bulmuyordu) Beyaz Topraklar'dak i ilk günlerinin 
ardından Roland'ın bir çift kar ayakkabısı olmadı ğı takdirde yüksek tepeleri 
aşmalarının aylar sürece ğini anlamı ş ve hemen o gece i şe koyulmu ştu. Bir deneme 
yanılma süreci sonunda Silah şor üçüncü çalı şmanın ba şarılı oldu ğunu ilan 
etmi şti. Çerçeveler hu ş a ğacı dallarındandı. Ortası ise örülmü ş geyik derisi 
şeritlerinden olu şuyordu. Roland gözya şı damlaları gibi göründüklerini 
düşünmüştü. 
"Bunları yapmak nerden aklına geldi?" diye sordu ka r ayakkabılarını giyerek 
geçirdi ği ilk günün ardından. Aldıkları mesafedeki artı ş inanılmazdı, özellikle 
de Roland ayakkabılarda kar birikmesini önleyecek b ir yürüyü ş tarzı ke şfettikten 
sonra. 
"Televizyonda görmü ştüm," dedi Susannah. "Çocukken sürekli izledi ğim bir program 
vardı, adı Yukon'lu Çavu ş Preston'dı. Çavu şun ona yolda şlık edecek bir Hantal 
Billy'si yoktu ama King isminde bir köpe ği vardı. Her neyse, gözlerimi kapadım 
ve adamın kar ayakkabılarının nasıl oldu ğunu hatırlamaya çalı ştım." Roland'ın 
aya ğındakileri i şaret etti. "Yapabildi ğimin en iyisi bu." 
" Đyi i ş çıkardın," dedi Roland. Sesindeki samimiyet Susann ah'nın ba ştan a şağı 
ürpermesine sebep olmu ştu. Roland'ın (veya bir ba şka erke ğin) ona kendini böyle 
hissettirmesini istemiyordu, ama ba şka türlüsü elinde de ğil gibi görünüyordu. 
Bunun do ğadan mı beslenmeden mi kaynaklandı ğını bilmiyor, bilmek de istemiyordu. 
"Parçalanmadıkları sürece i ş görürler," dedi. 
" Şeritlerin gev şedi ğini hissetmedim," dedi Roland, ona. "Belki biraz En ediler 
ama hepsi bu." 
Açık alanı geçtikleri o sırada Roland'ın aya ğında hâlâ Susannah'run üçüncü 
denemede yapabildi ği kar ayakkabıları vardı. Susannah artık bir katkıs ı oldu ğunu 
hissetti ği için Roland, onu çekerken daha az suçlui^ hissedi yordu. Bazen aklına 
geliyor, Mordred'in ne yaptı ğını merak ediyordu. Karlı bölgeye girmelerinden 
yakla şık on gün sonra bir gece R0-land'a bu konuda ne bil di ğini sordu. 
Sormasının sebebi, Roland'ın bir süreli ğine nöbet tutmalarına gerek 
olmayaca ğını, ikisinin de gece on saat boyunca uyuyabilece ğini söylemesiydi. 
Gerekirse Oy onları uyandırabilirdi. 
Roland içini çekti ve neredeyse bir dakika boyunca ate şe baktı. Kollarını 
dizlerine dolamı ş, ellerini gev şekçe kavu şturmu ştu. Susannah tam cevap 
alamayaca ğını dü şünmeye ba şlamı ştı ki Silah şor konu ştu. "Hâlâ pe şimizde ama 
aramızdaki mesafe giderek açılıyor. Yiyecek bulmakt a, bizi takip etmekte, en çok 
da ısınmakta sorun ya şıyor." 
"Isınmak mı?" Susannah buna inanmakta güçlük çekiyo rdu. Etrafları a ğaçlarla 
doluydu. 
"Ne kibriti var, ne de şu Sterno denen maddeye sahip. Bir gece -ilk günlerd en 
birinde olmalı... ardımızda bıraktı ğımız ve küller altında hâlâ kızgın korların 
bulundu ğu bir ate şe rastladı ğına inanıyorum. Bu korları birkaç gün yanında 



ta şıyıp ate ş yakabildi. Eskiler seyahatlerinde ate şi böyle ta şırmı ş, bana 
anlatılan bu." 
Susannah ba şını salladı. Lisedeki fen dersinde a şağı yukarı aynı şeyi 
öğrenmi şti, ama ö ğretmeni Ta ş Devri hakkındaki bilgilerin ço ğunun tahminden 
öteye gitmedi ğini itiraf etmi şti. Roland'ın söylediklerinin ne kadarının tahmin 
oldu ğunu merak ederek sordu. 
"Tahmin de ğil ama nasıl açıklayabilece ğimi bilmiyorum," dedi Roland. "Dokunu şsa, 
Jake'in sahip oldu ğu türden de ğil, Susannah. Görmek, duymak, hayal etmek de ğil. 
Ama... uyandıktan sonra hatırlayamadı ğımız rüyalar gördü ğümüze inanır mısın?" 
"Evet." Susannah, ona derin uyku sırasındaki hızlı göz hareketini ve Look 
dergisinde okudu ğu REM uyku deneyimlerini anlatmayı dü şündü- arna fazla karma şık 
olaca ğı için vazgeçti. Onun yerine insanların her gün hat ırlamadı ğı rüyalar 
gördü ğüne inandı ğını söyledi. 
"Belki onu bu rüyalarda görüp duyuyorum," dedi Rola nd. "Tek bildi ğim bize 
yeti şmekte zorlandı ğı. Dünya hakkında o kadar az şey biliyor ki hâlâ hayatta 
olması aslında bir mucize." "Onun için üzülüyor mus un?" 
"Hayır. Merhamet bana pahalıya patlayabilir. Sana d a." Ama bunları söylerken 
gözlerini ondan kaçırmı ş ve Susannah, Roland'ın yalan söyledi ğini anlamı ştı. 
Belki Mordred için üzülmek istemiyor, buna ra ğmen az da olsa merhamet 
hissediyordu. Belki Mordred'in yolculu ğu sırasında ölmesini -hipotermi ba şta 
olmak üzere bunun için pek çok olası sebep bulundu ğu muhakkaktı- ummayı 
istiyordu, ama Susannah, Silah şor'un bunu ba şarabildi ğini sanmıyordu. Ka'nm 
ötesine geçmi ş olabilirlerdi, ama kanba ğının gücünün inkâr edilemeyece ği 
muhakkaktı. 
Bununla birlikte kanba ğından da kuvvetli bir şey vardı. Biliyordu çünkü gece 
gündüz kafasının içindeydi: Kara Kule. Artık çok ya kınında olduklarını 
hissediyordu. Oraya vardıklarında -varabilirlerse- çılgın bekçisi konusunu ne 
yapacaklarına dair hiçbir fikri yoktu, ama artık um ursa-mıyordu. O an için tek 
iste ği Kule'yi görmekti. Đçine girmeyi hâlâ hayal edemiyordu, ama görmek? Eve t, 
bunu hayal edebiliyordu. Ve görmenin yeterli olaca ğını dü şünüyordu. 
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Karlarla kaplı geni ş alanda yava şça ilerlemeyi sürdürdüler. Oy önce bir süre 
Roland'ın ayaklarının dibinde yürümü ş, sonra Susannah'yı kontrol et-fflek için 
geride kalmı ş, ardından tekrar Roland'ın yanına gitmi şti. Bazen üstlerinde 
parlak mavi delikler açılıyordu. Roland bulutları d urmaksızın güneydo ğuya çeken 
I şın'ın i şbaşında oldu ğunu biliyordu. Bunun dı şında gökyüzü bir ufuktan di ğerine 
bembeyazdı ve ikisinin de çok iyi bildi ği, yüklü bir görüntüsü vardı. Görünü şe 
bakılırsa kar geliyordu ve Silah şor'un içinde, bu seferki fırtınanın o güne dek 
gördüklerinin en kötüsü olaca ğına dair bir his vardı. Rüzgâr şiddetleniyordu ve 
içindeki nem, teninin açıkta kalan kısımlarını (üç hafta süren verimli diki ş i şi 
sonucu elde ettikleri sayesinde açıkta sadece burnu nun ucu ve gözleri kalmı ştı) 
uyu şturacak kadar kötüydü. Sert esinti ince kar perdele ri havalandırıyordu. Kar 
taneleri şekil de ği ştirebilen baletler gibi yanlarından dans ederek geç iyordu. 
"Çok güzeller, de ğil mi?" diye sordu Susannah arkasından neredeyse öz lem dolu 
bir sesle. 
Güzellik hakkında hiçbir zaman fazla kafa yormamı ş olan (Mejis'te geçirdi ği 
günler hariç) Gilead'h Roland homurdandı. O an kend isine neyin güzel gelece ğini 
biliyordu: yakla şan fırtınadan korunabilecekleri kuytu bir alan, sık  bir 
ağaçlıktan biraz daha fazlası. Bu yüzden rüzgâr sonun da durup kar ba şlayınca 
gördüklerinden emin olamadı. Kıza ğı çekmekte kullandı ğı kayı şı bıraktı, içinden 
çıktı, Susannah'mn yanma gitti (tekrar artmaya ba şlamı ş olan erzaklarını kıza ğın 
üzerine, Susannah'mn arkasına yerle ştirmi şlerdi) ve tek dizi üzerine çöktü. 
Tepeden tırna ğa deri parçalarıyla kaplı oldu ğu için bir adamdan ziyade peri şan 
halde bir kar adama benziyordu. 
"Sence şu ne?" diye sordu Susannah'ya. 
Rüzgâr bir anda o ana dek olmadı ğı kadar şiddetlendi ve görü ş alanını daralttı. 
Hafifledi ğinde üzerlerinde bir delik açıldı ve güne ş yüzünü kısa bir an için 
gösterdi. Karla kaplı açıklık, bir anda milyonlarca  elmasla kaplıymı ş gibi 
parıldadı. Susannah bir eliyle gözlerini gölgeleyer ek e ğimli alanın bitti ği yere 
baktı. Gördü ğü, karın içine kazınmı ş, tersyüz edilmi ş bir T şekliydi. Onlara 



yakın duran kolu (yine de en az üç kilometre uzakta ydı) nispeten kısa, belki 
altmı ş metre uzunluktaydı. Uzun olan kol ise çok uzundu. Ufka kadar uzanıyor ve 
gözden kayboluyordu. 
"Bunlar yol!" dedi Susannah. "Birileri a şağıya yol dö şemi ş, Roland!" Roland 
başını salladı. "Ben de öyle dü şünmüştüm ama senden de duymak istedim. Ben bir 
şey daha görüyorum." 
"Ne? Senin gözlerin benimkilerden çok daha keskin."  "Biraz daha yakla şınca 
kendin görürsün." 
Ayağa kalkmaya davranınca Susannah kolunu yakalayıp sab ırsızca çekti. "Benimle 
oyun oynamaya kalkma. Ne gördün?" 
"Çatılar," dedi Roland. "Sanırım a şağıda kulübeler var. Hatta belki bir kasaba." 
" Đnsanlar? Đnsanlar olabilece ğini mi söylüyorsun?" 
"Eh, evlerin birinden duman tütüyor gibi. Ama gökyü zü bu kadar beyaz olunca emin 
olmak güç." 
Susannah ba şka insanlar görmek isteyip istemedi ğini bilmiyordu. Görmek durumu 
karma şıkla ştıracaktı mutlaka. "Roland dikkatli olmalıyız." 
"Evet," dedi ve kıza ğın kayı şını yerden aldı. Çekmeye ba şlamadan önce kemerini, 
tabancasına sol eliyle hemen uzanabilece ği şekilde hafifçe indirdi. 
Bir saat sonra ana yolun tali yolla kesi şti ği noktaya vardılar. En az dört metre 
yükseklikte bir kar yı ğınının önündeydi. Yolları kardan temizleyen buldoze re 
benzer aracın palet izlerini görebiliyorlardı. Kar yı ğınının içinden bir direk 
yükseliyordu. Dire ğin üzerindeki tabela, Susannah'mn New York kasabala rındaki 
yol a ğızlarında defalarca gördü ğü türdendi. Kısa yolu i şaret eden tabelanın 
üzerinde şöyle yazıyordu: 
ODD s LANE• 
Ama Susannah'mn yüre ğini heyecanla dolduran di ğeri oldu. Üzerinde, 
KÜLE YOLU 
yazıyordu. 
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Đki yolun kesi şti ği bölgedeki kulübeler, biri hariç terk edilmi ş ve ço ğu, 
üzerlerinde biriken karın a ğırlı ğıyla çökmü ştü. Ancak bir kulübenin -Odd's 
Lane'in sol kolunun dörtte üçlük bölümünün hemen so nundaydı- di ğerlerinden 
farklı oldu ğu ilk bakı şta anla şılıyordu. Çatısı, a ğırlı ğıyla gö. çertme 
potansiyeline sahip kar yı ğınlarından temizlenmi ş, ön kapının önündeki karlar 
ise kürenmi şti. Uzaktan gördükleri duman, etrafı a ğaçlarla çevrili bu acayip 
kulübenin bacasından tütüyordu. Pencereden sa ğlıklı bir sarı ı şık yayılıyordu, 
ama Susannah'nın dikkatini çeken duman oldu. Artık zihnindeki tek soru, kapıyı 
kimin açaca ğıydı: Hansel mi, yoksa kız karde şi Gretel mi? (Bu ikisi ikiz miydi? 
Konuyu ara ştıran olmu ş muydu hiç?) Belki de Kırmızı Ba şlıklı Kız açardı ya da 
ağzının kenarına çorba bula şmış, suçlu bir ifadeyle bakan Goldilocks. 
"Belki geçip gitsek daha iyi olur," dedi Susannah f ısıltıyla konu şmakta oldu ğunu 
fark ederek. Oysa hâlâ iki yolun kesi şti ği yerdeydiler. "Hiç u ğramadan geçelim 
ve te şekkürler diyelim." KULE YOLU yazan tabelayı gösterd i. "Gitmemiz gereken 
yol belli, Roland... belki burdan devam etmemiz en iyisi." 
"Peki biz öyle yaparsak Mordred da aynısını yapacak  mı?" diye sordu Roland. 
"Sence o da aynı yolu seçip kulübenin içindekilere dokunmadan 
gidecek mi?" 
Susannah bunu dü şünmemişti ve cevap elbette hayırdı. Mordred ku-lübedekiler i 
öldürebilece ğini dü şünürse öldürecekti, bu kadar basitti. Đçeridekiler 
yenebiliyorsa besin için öldürecekti, ama ondan da öncelikli bir ba şka sebebi 
olacaktı. Geride bıraktıkları ormanlık alan av hayv anı kaynıyordu. Mordred kendi 
yiyece ğini yakalayamayacak durumda bile olsa (ve Susannah örümcek bedenindeyken 
bu konuda zorluk çekmedi ğinden emindi) pek çok kampta yiyemedikleri etleri 
arkalarında bırakmı şlardı. Mordred karnını bu artıklarla doyurabilirdi.  Hayır, 
karlı açıklıktan geldi ğinde aç olmayacak... ama mutsuz olacaktı. Hem de ço k 
mutsuz. Ve yolunun üzerine çıkanları da mutsuz edec ekti. 
Öte yandan, diye dü şündü... ama öte yan diye bir şey yoktu ve zaten artık çok 
geçti. Kulübenin ön kapısı açıldı ve e şikte ya şlı bir adam belirdi. 



Ayaklarında çizmeler, üzerinde bir kot pantolon ve başlı ğının kenari kürklü 
kalın bir parka vardı. Susannah parkanın Greenwich Village'dakı Ordu Fazlası 
Malzemeler Ma ğazası'ndan alınabilecek türde oldu ğunu dü şündü. 
Yaşlı adamın yanakları sa ğlık belirtisi olan bir pembelikteydi, ama I e]jndek i 
kaba baston yardımıyla yürüyor, fena halde topallıy ordu. Baysaldan tüten 
dumanıyla masallardan fırlamı ş gibi görünen acayip evin arkasından bir atın 
keskin ki şnemesi yükseldi. 
"Elbette, Lippy! Onları görüyorum!" diye ba ğırdı adam sesin geldi ği yöne 
dönerek. "Hiç olmazsa bir gözüm hâlâ sa ğlam!" Sonra Roland'ın bir yanında 
Susannah, di ğer tarafında Oy ile dikilmekte oldu ğu yere döndü. Hem ne şeli, hem 
korkusuz görünen bir ifadeyle bastonunu kaldırıp on lara selam verdi. Roland 
elini kaldırarak selama kar şılık verdi. 
"Görünü şe bakılırsa istesek de istemesek de bir görü şme yapaca ğız," dedi Roland. 
"Biliyorum," dedi Susannah ve Hantal Billy'ye döndü . "Uslu ol, tamam mı, Oy?" 
Oy, ona baktı ve hiç ses çıkarmadan tekrar ya şlı adama döndü. Görünü şe bakılırsa 
uslu olma konusundaki fikirlerini bir süreli ğine kendine saklamaya niyetliydi. 
Yaşlı adamın baca ğının çok kötü oldu ğu açıkça görülüyordu -Mose Carver Baba olsa 
"Nerdeyse bitmi ş," derdi- ama bastonunun yardımıyla Susannah'nın he m takdir 
etti ği, hem de ho şuna giden seri adımlarla yürüyordu. "Bir çekirge gi bi çevik," 
Mose Baha'nın pek çok sözünden bir ba şkasıydı ve bu, kar şısındaki ya şlı adama 
daha çok uyuyor gibiydi. Susannah, bastonuna dayana rak yürüyen ak saçlı adamda 
(ya şlı adamın saçları bebek saçı gibi ince telli ve omu zlarına de ğecek kadar 
uzundu) herhangi bir tehlike sezmemi şti. Yakla ştı ğında, gözlerinden birinin 
kataraktla perdelenmi ş oldu ğunu gördü. Artık zorlukla seçilen gözbebe ği, hafifçe 
sola bakıyor gibiydi. Ancak Odd's Lane'in görünürde ki tek sakininin di-§et gözü 
yanlarına yakla ştı ğı sırada onlara büyük bir ilgiyle, canlı bir şedide 
bakıyordu. 
At tekrar ki şneyince ya şlı adam bastonunu bembeyaz, alçak gökyü. züne do ğru 
vah şice salladı. "Kes sesini seni saman çuvalı, gübre f abrikası ba ş belası 
hayvan, daha önce hiç insan görmedin mi? Bir ahırda  mı do ğ. dun, hıı? (E ğer 
doğmadıysan ben de mavi gözlü bir Habe ş maymunuyum ve böyle bir şey yok!)" 
Roland gerçek bir kahkaha atınca Susannah'nın temki nli tutumu yok oldu. 
Kulübenin gerisindeki derme çatma binadaki at yine ki şnedi -bir ahır demeye bin 
şahit isterdi- ve ya şlı adam, ona bastonunu tekrar salladı. Az daha deng esini 
kaybedip dü şecekti. Garip, seri adımları onu yolun yarısına dek  getirmi şti. 
Dengesini sa ğladı, yan tarafına do ğru geni ş bir adım attı ve bastonunu bu kez 
onlara do ğru salladı. 
"Selam olsun, silah şorlar!" diye ba ğırdı ya şlı adam. Ci ğerlerine diyecek laf 
yoktu do ğrusu. "Kara Kule yolundaki hacı silah şorlar, öylesiniz, öyle 
olmalısınız, çünkü sarı kabzalı koca demirleri göre miyorum? I şın da tüm 
güzelli ği ve gücüyle geri döndü, bunu hissediyorum. Lippy d e hissediyor! 
Noel'den beri bir tay gibi zinde, daha do ğrusu Noel oldu ğunu sandı ğım zamandan 
beri zira ne bir takvimim var ne de Noel Baba'yı gö rdüm. Görmeyi de 
beklemiyordum zaten, uslu bir çocuk oldum mu? Hayır ! Asla! Uslu çocuklar cennete 
gider, ama benim tüm dostlarım di ğer tarafta şekerleme kızartıp şeytanın 
mekânında Nozzy katılmı ş viski içiyor! Aman bo ş verin, dilim durma zamanını pek 
bilmez! Selam olsun yine size ve aranızdaki tüylü k üçük yaratı ğa da selam olsun! 
Bir Hantal Billy! Ya şarken bir daha görece ğimi sanmazdım! Sizi görmek ne güzel! 
Joe Collins benim adım, Odd's Lane'den Joe Collins.  Kendim de biraz tuhafımdır 
zaten. Tek gözlü topal hizmetinizde!" 
Artık Kule Yolu'nun bitti ği... ya da ba şladı ğı (Susannah ki şinin gidi ş yönüne ve 
bakı ş açısına göre de ği şebilece ğini dü şündü) yerdeki kar yı ğ1' mna ula şmıştı. 
Tek gözü bir ku şunki gibi parlayarak onlara baktı. Di ğe11 beyaz topraklara 
bulanıkça bakıyordu. 
"Uzun günler ve ho ş geceler, evet böyle derim ve ba şka türlüsünü di-ecekler 
artık burda de ğil, hem onların ne diyece ği kimin umurunda?" cebinden bir 
şekerleme çıkarıp attı. Oy şekerlemeyi havada yakaladı: Ham-' 
Buna hem Roland, hem Susannah güldü. Gülmek garip g eliyordu ama güzel bir histi; 
kaybedilen de ğerli bir şeyi uzun zaman sonra tekrar bulmak gibiydi. Oy bile  
sırıtıyormu ş gibi görünüyordu ve at (kar yı ğını üzerinde durup sai Collins'in 



yakla ştı ğını izlerlerken yine ki şnemi şti) onu rahatsız ediyorsa da belli 
olmuyordu. 
"Size sorulacak milyonlarca sorum var," dedi Collin s. "Ama sadece bir taneyle 
başlayaca ğım: o kar yı ğınının üzerinden nasıl ineceksiniz yahu?" 
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Susannah kıza ğın üzerinde kayarak indi. Odd's Lane'in kar altında  kayboldu ğu 
kuzeybatı ucunu seçmi şti çünkü orada kar tabakasının kalınlı ğı nispeten 
azalıyordu. Yolculu ğu kısa ve sorunsuz oldu. Đni şin dörtte üçlük bölümünü 
tamamladı ğı sırada bir yı ğına çarptı, kızaktan dü ştü ve yolun geri kalanını 
kahkahalarla yuvarlanarak aldı. Kızak ters dönmü ş (kaplumba ğa gibi, size uyarsa) 
ve erzakları etrafa saçılmı ştı. 
Roland ve Oy geriden hızla geldi. Endi şelendi ği belli olan Roland hemen 
Susannah'nın üzerine e ğildi, Oy da yüzünü kokladı, ama Susannah hâlâ 
kahkahalarla gülüyordu. Ya şlı adam da öyle. Mose Baba olsa kahkahası için "ya şlı 
babanın şapka şeridi gibi ne şeli" derdi. 
" Đyiyim, Roland... küçükken daha kötü dü şüşlerim olmu ştu, inan bana." 
" Đyi olan her şey iyi biter," dedi Joe Collins. Đyi olup olmadı ğını gör-mek için 
sağlıklı gözüyle Susannah'ya dikkatle baktıktan sonra bastonuna uyanarak da ğılan 
erzakları toplamaya ba şladı. Đnce telli beyaz saçları kılmı ş yüzünün etrafında 
uçu şuyordu. 
"Yok, yok," dedi Roland uzanıp adamın kolunu kavray arak. "Ben hallederim. Bırak 
yoksa dü şüp çömle ği kıracaksın." 
Yaşlı adam bunun üzerine kükrercesine güldü ve Roland da co şkuy. la ona katıldı. 
At kulübenin gerisinden bu ne şeli havayı protesto etmek istercesine ki şnedi. 
'"Çömle ği kıracaksın!' Çok iyi yahu! Dü şseydim bu kadar komik bulmazdım belki 
ama yine de çok iyi!" Roland yere saçılan erzakları  hızla toplayıp kıza ğın 
üzerine geri yerle ştirirken ya şlı adam Susannah'nın geyik derisinden ceketinin 
üzerindeki karı silkeledi. Oy da a ğzında ta şıyabilece ği büyüklükte et 
paketlerini toplayarak kıza ğın üzerine bırakıyordu. 
"Çok zeki bir ufaklık!" dedi Joe Collins takdirle. 
" Đyi bir yol arkada şı," dedi Susannah. Durdukları için artık çok memnun du; 
dünyaları verseler bu iyi huylu ya şlı adamın tatlı ahbaplı ğından vazgeçmezdi. 
Kaba eldiven içindeki sa ğ elini adama uzattı. "Ben Susannah Dean... New York 'lu 
Susannah. Dan'in kızı." 
Yaşlı adam, Susannah'nın elini sıktı. Elleri çıplaktı ve parmakları kireçlenme 
yüzünden hafifçe çarpılmı ş olmasına ra ğmen kavrayı şı çok güçlüydü. "New York 
demek! Ben de bir zamanlar orada ya şamıştım. Ayrıca Akron, Omaha ve San 
Francisco'da. Bilmek isterseniz Henry ve Flo-ra'nın  o ğluyum." 
"Amerika tarafından mısın?" diye sordu Susannah. 
"Ah Tanrı'm, evet. Ama çok, çok uzun zaman öncesind e kaldı," dedi adam. "Sizin 
delah diyebilece ğiniz yıllar öncesinde." Sa ğlam gözü parladı, hasta gözü ise 
karlı alanı aynı ilgisizlikle süzmeye devam etti. S onra Ro-land'a döndü. "Peki 
sen kimsin, dostum? Aksi ortaya çıkana dek herkesi dostum kabul eder, öyle 
seslenirim. Aksi olursa da onlara Bessie adım verdi ğim bastonumla günlerini 
gösteririm." 
Roland sırıtıyordu. Susannah, Silah şor'un kendine engel olamadı ğı111 dü şündü. 
"Gilead'lı Roland Deschain. Steven'm o ğlu." 
"Gilead! GileadF' Collins'in sa ğlam gözü hayretle irile şti. "Geçmi şin 
derinliklerinden gelen bir isim, de ğil mi? Vay canına! Tanrı'dan bile ya şlı 
olmalısın, ahbap!" 
"Bazıları öyle der," diye kabul etti Roland. Artık sadece gülümsüyor-du... ama 
sıcak bir ifadeyle. 
"Ya küçük dostumuz?" diye sordu ya şlı adam e ğilerek. Cebinden biri ye şil, biri 
kırmızı iki yumu şak şekerleme daha çıkardı. Noel renkleri. Susannah 
şekerlemelerin rengini fark edince hafif bir deja vu  hissi ya şadı. Bir kanat 
gibi zihnine sürtündükten sonra kayboldu. "Senin ad ın ne, küçük dostum? Seni 
çağırmak istediklerinde ne diyorlar?" 
"O artık..." 



...konu şmuyor, ama bir zamanlar konu şurdu diyecekti Susannah, ama lafını 
bitiremeden Hantal Billy, "Oy!" dedi. Đsmini Jake'in hâlâ hayatta oldu ğu 
zamanlardaki gibi co şkuyla söylemi şti. 
"Aferin sana!" dedi Collins ve şekerlemeleri Hantal Billy'ye verdi. Sonra 
parmakları çarpılmı ş elini uzattı, Oy da patisini kaldırdı. Odd's Lane ve Kule 
Yolu'nun kesi şti ği yerin yakınında tanı ştıklarına memnun halde tokala ştılar. 
" Şu i şe bak," dedi Roland yumu şak sesle. 
"I şın olsun olmasın sonunda hepimizin i şi bitecek," dedi Joe Collins Oy'un 
patisini bırakarak. "Ama bugün de ğil. Şimdi içeri girelim ve kahvelerimizi 
yudumlayarak -evet, kahvem var, biram da var- sıca ğın tadını çıkaralım derim. 
Biraz da laflarız. Size uyarsa yumurtalı içkim bile  var. Đçine bir gıdım rom 
katınca bana çok uyuyor ama kim bilir? Be ş yıldan fazladır hiçbir şeyin tadını 
gerçekten alamadım. Discordia'nın havası burnumu ve  tat alma duyumu etkiledi. 
Her neyse, ne diyorsunuz?" Parlak bir ifadeyle onla ra baktı. 
"Kula ğa çok iyi geliyor derim," dedi Susannah. Söyledikle rini nadiren bu kadar 
içten hissederdi. 
Yaşlı adam Susannah'nın omzunu dostça kavradı. " Đyi bir kadın paha "içilmez bir 
incidir! Bu söz Shakespeare'den mi, Đncil'den mi yoksa ikisinden birden mi 
bilmiyorum ama... 
"Off Lippy bir zamanlar gözlerin olan o i şe yaramaz organlara lanet olsun, 
nereye gitti ğini sanıyorsun? Sen de dostlarımızla tanı şmak mı iste-din? Öyle 
mi?" 
Sesi evcil hayvanlarıyla ya şayan yalnız insanlara özgü gibi görünen o sevecen 
tona bürünmü ştü. Atı yalpalayarak yanlarına geldi ve Collins kıs ra ğın boynuna 
şefkatle sarıldı ama hayvan, Susannah'nın o güne dek  gördü ğü en çirkin dört 
ayaklıydı. Yaratı ğı görünce ne şesi biraz söndü. Lippy kördü -her iki gözü de- ve 
bir korkuluk kadar sıskaydı. Yürürken kemiklerinin derisi altındaki 
hareketlerini net bir şekilde görmek mümkündü. Susannah hayvanın kemikleri nin 
her an deriden dı şarı fırlayacakmı ş gibi göründü ğünü dü şündü. Bir an için 
Discordia Şatosu'nun altındaki karanlık koridoru kâbuslara yak ı şır bir netlikle 
hatırladı: onları takip eden yaratı ğın sürünme sesi ve kemikler. Tüm o kemikler. 
Collins duygularını yüzünden okumu ş olmalıydı, konu ştu ğunda sesi neredeyse 
savunur bir tondaydı. "Biliyorum, ya şlı ve çirkin bir hayvan, ama onun ya şına 
geldi ğinde senin de güzellik yarı şmalarına girecek halde olaca ğını sanmıyorum!" 
Atın yaralı görünen boynunu ok şadı, sonra seyrek yelesini kökünden çekip 
koparacakmı ş gibi kavrayarak (ama Lippy canı yanmı ş gibi görünmüyordu) yol 
üzerinde yüzü tekrar kulübeye dönecek şekilde çevirdi. O bunu yaparken beklenen 
karın ilk taneleri dü şmeye ba şladı. 
"Haydi Lippy, seni ihtiyar ki... kutusu, gübre fabr ikası, dört bacaklı uyu şuk 
kemik torbası! Havadaki kar kokusunu almıyor musun?  Burnum be ş yıl önce güneye 
gitti ama ben bile alıyorum!" 
Roland ve Susannah'ya dönerek, "Umarım yemeklerimi beğenirsiniz, umarım öyle 
olur, çünkü bu kar fırtınası en az üç gün sürecekmi ş gibi görünüyor. Đblis Ayı 
yüzünü tekrar gösterene dek devam eder! Ama tanı şmamız hayırlı oldu, evet oldu 
ve buna her şeyim üzerine bahse girebilirim! Misafirperverli ğimi atımın 
görüntüsü ve yaptıklarıyla de ğerlendirmeyin yeter! Hehee!" 
Bunu ben de istemem, diye dü şündü Susannah ve hafifçe ürperdi. Yaslı adam 
arkasına dönünce Roland, Susannah'ya sorarcasına ba ktı. Su-nnah gülümsedi ve 
başını yok bir şey dercesine iki yana salladı ama var-M elbette. Si lah şor'a bir 
deri bir kemik kalmı ş, gözleri katarakt yüzünden süt beyazı bir perdeyle  
kaplanmı ş atın tüylerini ürpertti ğini söylemeye niyeti yoktu. Roland, onu hiçbir 
zaman vesveseli bir aptal olarak görmemi şti ve Susannah, ona bir sebep vermek 
istemi... 
Đhtiyar at dü şüncelerini duymu ş gibi ba şını arkaya çevirdi ve kalan tek tük 
di şini göstererek Susannah'ya baktı. Đğrenç sırıtı şının üzerindeki gözleri zayıf 
kafasında irinli birer ak tıkaç gibiydi. Susannah'y a istedi ğini dü şün, Kara Ku ş, 
der gibi ki şnedi. Siz yolunuza gidip geberdikten çok uzun süre sonra ben hâlâ 
burada olaca ğım. Rüzgâr o an şiddetlenerek kar tanelerini yüzlerine savurdu, kar 
yüklenmi ş köknar dallan arasında u ğuldadı ve Collins'in küçük evinin çatısının 
saçaklarından öterek geçti. Biraz hafifledikten son ra tekrar şiddetlendi ve kısa 
bir an, insan sesine benzer bir çı ğlık attı. 
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Ek binanın bir kenarında bir tavuk kümesi, di ğer tarafında da Lippy' nin bölmesi 
vardı. Üst kat samanla doluydu. "Yukarı çıkıp yabay la a şağı atabiliyorum," dedi 
Collins. "Ama sakat kalçam yüzünden her seferinde c an korkusu ya şıyorum. Ya şlı 
bir adama zorla yardım ettiremem, sai Deschain ama eğer istersen?..." 
Roland asma kata dayanmı ş merdiveni tırmandı ve Collins yeterli oldu ğunu 
söyleyene dek a şağı saman fırlattı. Lippy'nin dört günlük yiyece ği hazırdı. 
("Baktı ğınızda da anlayabilece ğiniz gibi fazla yedi ği söylenemez," demi şti ya şlı 
adam.) Sonra Silah şor tekrar a şağı indi ve Collins'in kulübece kadar olan kısa 
mesafeyi yürüdüler. Đki tarafta birikmi ş kar Ro-land'm ba ş hizasına kadar 
yükseliyordu. 
"Kendinizi evinizde hissedin falan filan," dedi Joe  ve onları mutfaöa soktu. 
Mutfa ğın duvarları, çam görünümlü plastiktendi. Susannah yakın, dan bakınca 
gerçek ah şap olmadı ğını anlamı ştı. Đçerisinin sıcaklı ğı insanı bir anda 
keyiflendiriyordu. Elektrikli oca ğın markası Rossco idi, Susan-nah bu markayı 
daha önce hiç duymamı ştı. Buzdolabı Amana markaydı ve ön tarafında, tutam ağın 
hemen üzerinde özel, küçük bir kapak vardı Susannah  yakla şınca kapa ğın üzerinde 
SĐHĐRLĐ BUZ yazdı ğını gördü. "Bu şey buz küpleri mi yapıyor?" diye sordu 
neşeyle. 
" Şey, tam sayılmaz," dedi Joe. "Buzları yapan buzluk,  güzelim. O öndeki şey 
sadece barda ğına dü şmelerini sa ğlıyor." 
Susannah bunu komik buldu ve güldü. A şağı bakınca Oy'un o eski sırı-tı şıyla ona 
bakmakta oldu ğunu gördü ve kahkahaları arttı. Modern aletler bir yana, mutfa ğın 
kokusu muhte şem bir şekilde nostaljikti: şeker, baharat ve tüm güzel şeylerin 
kokusu hâkimdi. 
Roland'ın tavandaki floresan lambalara baktı ğını gören Collins ba şını salladı. 
"Evet, evet, burda elektrik var. Kalorifer kazanım da var, ho ş, de ğil mi? Ve 
kimse bana fatura göndermiyor! Jeneratör di ğer tarafta küçük bir barakada. 
Markası Honda ve pazar sabahı kadar sessiz! Barakan ın üzerine çıksanız bile 
hafif bir mırıltıdan fazlasını duyamazsınız. Kekeme  Bili propan tankını 
deği ştiriyor ve gerekti ği zaman bakımını yapıyor. Burda oldu ğum onca zaman 
içinde sadece iki kez gerekti. Yok yok yalan oldu, Joe'nun hakkı doldu. Üç 
kereydi. Üç kez bakım yaptı." 
"Kekeme Bili kim?" diye sordu Susannah. Roland da a ynı anda, "Ne kadar zamandır 
hurdasın?" diye sormu ştu. 
Joe Collins güldü. "Teker teker sorun, dostlarım, s ırayla!" Parkasını çıkarmak 
üzere bastonunu bir kenara koydu, a ğırlı ğını sakat baca ğına verdi ve homurdandı. 
Neredeyse dü şüyordu. Roland, onu yakalamamı ş olsa dü şecekti. 
"Te şekkürler, te şekkürler, te şekkürler," dedi Joe. "Do ğruyu söylemek gerekirse 
bu, burnumun yerdeki naylon kaplamayla ilk bulu şması olmayacaktı! Beni dü şmekten 
kurtardı ğına göre önce senin sorunu cevaplayayirn. Odd's Lan e'in Tuhaf Joe'su, 
yani ben, yakla şık on yedi yıldır jayım. Size kesin süreyi söyleyem iyorum, çünkü 
zaman bir ara garipti, anlarsınız ya." 
"Anlıyoruz," dedi Susannah. " Đnan bana anlıyoruz." 
Collins şimdi üzerindeki kaza ğı çıkarıyordu. Altında bir ba şka kazak vardı- 
Susannah'nın ilk dü şüncesi tıknaz, neredeyse şi şman denebilecek ujr adam 
oldu ğuydu. Ama artık kilo sandıklarının kat kat giyilmi ş kıyafetler oldu ğunu 
anlıyordu. Atı gibi sıska de ğildi, ama tıknaz oldu ğu kesinlikle söylenemezdi. 
"Kekeme Bill'e gelince," diye devam etti ya şlı adam ikinci kaza ğı çıkarırken. "O 
bir robot. Jeneratörümün bakımını yapmakla kalmıyor , aynı zamanda evimi 
temizliyor... ve elbette karları küreyen de o. Burd aki ilk günlerimde arada 
sırada kekelerdi. Şimdiyse her iki üç kelimeden sonra kekeliyor. Sonun da i ş 
görmez hale geldi ğinde ne yapaca ğım bilmiyorum." Ya şlı adamın sesi Susannah'ya 
hiç de endi şeliymi ş gibi gelmemi şti. 
"I şın tekrar i şlemeye ba şladı ğı için onun da durumu belki daha iyiye gider," 
dedi. 
"I şın ömrünü biraz uzatabilir ama durumunun iyile şece ğinden şüpheliyim," dedi 
Joe. "Makineler canlı varlıklar gibi iyile şmiyor." Sonunda uzun kollu yünlü iç 
çamaşırına vardı ve soyunmayı bıraktı. Susannah buna mem nun oldu. Bir deri, bir 



kemik atın fırlamı ş kaburgalarını o kadar yakından görmek yetmi ş de artmı ştı 
bile. Atın sahibinin kaburgalarım da görmeye merakl ı de ğildi. 
"Ceketlerinizden ve tozluklarınızdan kurtulun bakal ım," dedi Joe. "Bir 'ki 
dakikaya kadar size yumurtalı içkilerinizi veya ne isterseniz onu getiri-nm, ama 
önce oturma odamı göstereyim. Orası benim gurur kay nağımdır." 
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Oturma odasının zemininde. Büyükanne Holmes'ün evin den fırla-"^l gibi görünen, 
çaputlardan olu şmuş bir halı vardı. Bir kanepe, hemen yanında da bir m asa göze 
ilk çarpan mobilyalardı. Masanın üzerinde der giler  ve karton kapaklı 
kitaplardan olu şan bir yı ğının yanı sıra bir gözhji. ve içinde Tanrı bilir ne yin 
oldu ğu kahverengi bir ilaç şi şesi vardı. Bir & televizyon vardı ama Susannah, 
Joe'nun ne seyredebilece ğini bilmiyordu (Eddie ve Jake olsa televizyonun 
altındaki video cihazını görür görme? tanırdı). Ama  Susannah'nın (ve Roland'ın) 
bütün dikkatini üzerinde top. layan, duvarlardan bi rindeki foto ğraf oldu. 
Raptiyelerle tutturulmu ştu ve saygısızlık hissi uyandıran bir şekilde (en 
azından Susannah için öyleydi) hafifçe yamuk duruyo rdu. 
Kara Kule'nin foto ğrafıydı. 
Susannah'nın nefesi kesildi. Halının üzerindeki yum ruları zar zor hissederek 
elleri ve dizleri üzerinde duvara do ğru ilerledi ve kollarını uzattı. "Kaldır 
beni, Roland." 
Silah şor söyleneni yapınca Susannah yanaklarında iki kızı l nokta haricinde ince 
teninin kâ ğıt gibi solmu ş oldu ğunu gördü. Mavi gözleri pırıl pırıl parlıyordu. 
Kule, arkasındaki tepeleri turuncuya boyayan günbat ımında ihti şamla dikiliyordu. 
Yarık pencereler spiral şeklinde sonsuzlu ğa uzanıyor gibiydi. Bazılarından 
cılız, tekin olmayan bir ı şıltı yayılıyordu. Susannah her iki üç katta bir koy u 
gövdeden dı şarı uzanmakta olan balkonları ve balkonların gerisi ndeki, hepsi 
kapalı olan alçak kapıları görebiliyordu. Kilitli o lduklarına şüphe yoktu. 
Kule'nin önünde gül tarlası, Can'-Ka No Rey vardı. Alacakaranlı ğa ra ğmen harika 
görünüyordu. Güllerin ço ğu karanlık yakla ştı ğı için kapanmı ştı, ama birkaçı 
uykulu gözler gibi hâlâ açıktı. 
"Joe!" dedi Susannah. Sesi bir fısıltıdan ibaretti.  Ba şı dönüyor, çok uzaklardan 
gelen, şarkı söyleyen sesler duyuyormu ş gibi geliyordu. "Ah, Joe! Bu resim..." 
"Evet, güzelim," dedi Susannah'nın tepkisinden memn un oldu ğu açık' ça görülen 
yaşlı adam. "Çok güzel, de ğil mi? Onun için duvara astım zatefl' Daha ba şka 
resimler de var ama en güzeli bu. Tam günbatımında,  gölgelerin Yolu üzerinde 
sonsuzlu ğa do ğru uzamyormu ş gibi görünüyor. Ki za-n Kjr bakıma uzanıyorlar, bu nu 
ikinizin de bildi ğinden eminim." 
[Çil 
Roland uzun bir yarı ş ko şmuş gibi soluk solu ğaydı, ama Susannah, Silah şor'un sık 
ve hırıltılı nefesini hayal meyal hissediyordu. Büy ülenmemin tek sebebi resmin 
üzerindeki görüntü de ğildi. 
"Bu bir Polaroid!" 
"Eh... evet," dedi adam, Susannah'nın sesindeki hey ecana şaşırarak. "Sanırım 
Kekeme Bili istesem bana bir Kodak makine de getiri rdi, ama filmleri nerde banyo 
ettirecektim? Video kamerayı akıl etti ğim sırada -televizyonun altındaki cihaz 
onun kaydettiklerini gösterebiliyor- geri dönmek iç in fazla ya şlıydım. Lippy de 
beni ta şıyamayacak kadar ya şlanmı ştı. Ama yapabilseydim mutlaka giderdim çünkü 
harika bir yerdir. Sıcak kalpli hayaletlerle doludu r. Oradayken çok uzun zaman 
önce kaybetti ğim dostlarımın, annemin ve babamın şarkı söyleyen seslerini 
duymuştum. Ben her zaman..." 
Roland felç olmu ş gibiydi. Susannah bunu Silah şor'un donmu ş kaslarında 
hissedebiliyordu. Sonra kaslarındaki kilit açıldı v e Susannah'nın ba şını 
döndürecek bir hızla ya şlı adama döndü. "Oraya gittin mi?" diye sordu. "Kar a 
Kule'ye gittin mi?" 
"Evet, gittim," dedi ihtiyar. "Resmi kim çekti sanı yorsun? Kahrolası Ansel Adams 
mı?" 
'We zaman çektin?" 
"Bu resim son ziyaretimden," dedi ya şlı adam. " Đki yıl önce yaz mevsimiydi, ama 
biliyorsunuzdur, orası alçak topraklar. Orda kar ya ğıyorsa da ben hiç görmedim." 
"Buraya uzaklı ğı ne kadar?" 



Joe görmeyen gözünü kapatarak hesapladı. Fazla uzun  sürmemi şti ama Susannah ve 
Roland'a çok, çok uzun gibi gelmi şti. Rüzgâr dı şarıda Şiddetle esmeye devam 
ediyordu. Ya şlı at, sesi protesto ediyormu şçasına ^ Şnedi. Camları bu ğulanmı ş 
pencerenin ötesinde kar taneleri yeryüzüne hzla ini yordu. 
" Şey," dedi sonunda ya şlı adam. " Şimdi bayırdasınız ve Kekeme Bjı, Kule Yolu'nu 
olabildi ğince uzun bir mesafe boyunca küreyerek temj2 t» tar ; ya şlı makine onca 
boş zamanı ba şka nasıl de ğerlendirecek? Elbette şu fırtına sona erene dek burda 
beklemek isteyeceksiniz..." 
"Yola çıktıktan ne kadar süre sonra varırız?" diye sordu Roland. 
"Gitmek için sabırsızlanıyorsun, de ğil mi? Evet, gitmeye can atryor. sun. Eh, 
neden olmasın? Đç-Dünya'dan geliyorsan buraya varman ç^ uzun bir za man almı ştır. 
Kaç yıl oldu ğunu dü şünmek bile istemiyorum. Kanımca Beyaz Topraklar'dan  çıkmanız 
altı gün alır ya da belki yedi..." 
"Bu topraklara Empatika mı diyorsunuz?" diye sordu Susannah. 
Yaşlı adam gözlerini kırpı ştırdı ve Susannah'ya aklı karı şmışçasma baktı. "Yoo, 
öyle demiyoruz, hanımefendi," dedi. "Buralara Beyaz  Top-raklar'dan ba şka bir 
isim verildi ğini duymadım." 
Şaşkınlık ifadesi sahteydi. Susannah bundan neredeyse emindi. Bir çocuk 
temsilindeki Noel Baba kadar ne şeli olan Joe Collins az önce ona yalan 
söylemi şti. Susannah bunun sebebini bilmiyordu, ama konunun  üzerine gidemeden 
Roland sertçe sordu. "Bu konuyu şimdilik bir kenara bırakabilir miyiz? 
Babalarınızın hatırı için?" 
"Evet, Roland," dedi Susannah uysalca. "Elbette." 
Roland kuca ğında Susannah oldu ğu halde Joe'ya döndü. 
"Sanırım dokuz gün kadar sürer," dedi Joe çenesini kaşıyarak. "Çünkü yol 
özellikle Bili kar kürerken epeyce kaygan olabiliyo r, ama onu engellemek 
imkânsız. Aldı ğı emirleri uyguluyor. Programı öyleymi ş." Ya şlı adam, Roland'ın 
konu şmaya hazırlandı ğını görünce elini kaldırdı. "Hayır, hayır, konuyu g ereksiz 
yere uzatıp sizi sıkmak gibi bir niyetim yok bayım,  ya da sai, hangisini tercih 
edersen. Sadece ba şka insanlarla olmaya alı şık de ğilim. 
"Kar hattının ötesine geçtikten sonra on, on iki gü nlük bir yürüyü ş var ama 
istemezseniz yürümek zorunda de ğilsiniz. Ordaki Pozitronik kulübesinin dı şına 
park etmi ş tekerlekli araçlar var. Golf arabalarına benziyorl ar Do ğal olarak 
hepsinin aküsü bitik -ezilmi ş bir şapka gibi- ama orada da bir jeneratör var. 
Benimki gibi bir Honda ve son gidi şimde hâlâ çalı şıyordu, gill her makinenin 
bakımını elinden geldi ğince iyi yapmaya çalı şır. Bahsetti ğim araçlardan birini 
çalı ştırabilirseniz yolunuz en fazla dört gün sürer. 3en im fikrim şöyle: tüm 
yolu yayan a şarsanız on dokuz gün sürer. Ama son bölümü mırıltım otorlarla 
alırsanız -mırıldanır gibi ses çıkardıkları için on la-ra böyle diyorum- on günde 
varırsınız. En fazla on bir günde." 
Odaya bir sessizlik çöktü. Rüzgâr kar tanelerini ku lübeye do ğru savurarak esti 
ve Susannah u ğultunun insan sesine benzedi ğini bir kez daha dü şündü. Çatının 
saça ğının ve açıların bir numarasıydı şüphesiz. 
"Yürümemiz gerekse bile üç haftadan az," dedi Rolan d. Kulenin günbatımında 
solgun gö ğe yükseldi ği Polaroid'e elini uzattı, ama dokunmadı. Sanki dok unmaya 
korkuyordu. "Onca yıl ve onca kilometreden sonra." 
Dökülen litrelere? kan da cabası, diye dü şündü Susannah. Ama bunu Roland ile ba ş 
başa olsalar bile yüksek sesle dile getirmezdi. Gerek yoktu; ne kadar kan 
döküldü ğünü Roland da onun kadar iyi biliyordu. Ama burada bir terslik vardı. 
Bir terslik, yanlı ş olan bir şey vardı. Ve Silah şor bunun farkında de ğil 
gibiydi. 
Sempati, ba şkalarının duygularına saygı duymaktı. Empati ise o duyguları 
payla şmaktı. Neden herhangi bir yere Empatika adı verilsi n, diye dü şündü. 
Ve bu ho ş adam niye bu konuda yalan söylesin? 
"Bana bir şey daha söyle, Joe Collins," dedi Roland. 
"Tabi, Silah şor. E ğer yapabilirsem." 
"Yanına kadar gittin mi? Yapıldı ğı ta şlara dokundun mu?" 
Yaşlı adam önce Roland'a onunla dalga geçip geçmedi ğinden emin de ğilmi ş gibi 
baktı. Dalga geçmedi ğini anlayınca yüzünü bir şok ifadesi sardı. "Hayır," dedi 
ve sesi ilk kez Susannah kadar Amerikalı gibi duyul du- "Bu foto ğrafı çekti ğim 



yer, gitmeye cesaret etti ğim son nokta. Gül alasının ba şlangıcı. Đki yüz, iki 
yüz elli metre uza ğı. Robot bu mesafeye tekerle ğin be ş yüz yayı diyor." 
Roland ba şını salladı. "Neden daha ileri gitmedin?" 
"Çünkü daha fazla yakla şmanın beni öldürebilece ğini dü şündüm 
Durmam mümkün olmayacaktı. Sesler beni çekecekti. O  gün böyle dusunmu ştum, şimdi 
de böyle dü şünüyorum." 
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Susannah'nın yüzündeki yara, ak şam yemeğinden sonra -bu dünyaya çekildi ğinden 
beri yedi ği en iyi yemekti, hatta hayatı boyunca yedi ği ye-meklerin en iyisi 
bile olabilirdi- patlayarak açıldı. Bir açıdan Joe Col-lins'in kabahatiydi ama 
Odd's Lane'in yegâne sakinini suçlayabilecekleri pe k çok şeyin oldu ğu daha 
sonrasında bile Susannah onu suçlu bulmadı. Sevimli  ihtiyarın isteyece ği son 
şeydi bu mutlaka. 
Onlara uzun zamandır yedikleri geyik etinden sonra çok lezzetli gelen kızarmı ş 
tavuk sundu. Sofrada tavu ğun yanı sıra soslu patates püresi, kalınca dilimlen miş 
yabanmersini jölesi, bezelye ("Maalesef sadece kons ervede var," demi şti) ve 
küçük, ha şlanmı ş so ğanlar vardı. Ayrıca yumurtalı içkiler sunulmu ştu. Susannah 
ve Roland rom önerisini reddedip içkiyi çocuksu bir  açgözlülükle içti. Joe, Oy'a 
da et ve patatesten olu şan bir yemek hazırlamı ş, taba ğı fırının önüne, yere 
koymuştu. Oy yeme ğini hemen midesine indirmi ş, sonra mutfakla oturma/yemek 
odasının arasına yatarak a ğzının kenarına bula şmış yemek kırıntılarını 
temizlemek için yalanmaya ba şlamı ştı. Bir yandan da kulaklarını havaya dikmi ş, 
insanların konu şmalarını dinliyordu. 
"Tatlı için yerim kalmadı, o yüzden teklif bile etm e," dedi Susannah ikinci 
taba ğının dibindeki sosu bir ekmek parçasıyla sıyırırken . "Sandalyeden inip 
inemeyece ğimi bile bilmiyorum." 
"Eh, önemli de ğil," dedi hayal kırıklı ğına u ğramı ş görünen Joe. "Belki sonra 
yersin. Çikolatalı pudingle karamela vardı." 
Roland ge ğirmesini gizlemek için peçetesini a ğzına götürdü ve, "Be" ikisinden de 
küçük bir parça alabilirim sanırım," dedi. 
" Şey, aslında ben de alabilirim," dedi Susannah. En s on karamela yi-• jnjn 
üzerinden kaç asır geçmi şti? 
Tatlı faslı da bittikten sonra Susannah bula şıklara yardım etmeyi önerdi, ama 
Joe elini sallayarak onu yerine oturttu. Tabaklarla  tencereleri bula şık 
makinesine az önce doldurmu ştu ve hepsini birden daha sonra yıkayacaktı. Roland  
ile mutfa ğa gidip gelirken daha çevik, bastona daha az ba ğımlıymı ş gibi 
görünüyordu. Susannah bir gıdım romun (belki çok da ha fazlasıydı, özellikle de 
son kadehe koydu ğu miktar göz önüne alınırsa) hareketlerine bir canl ılık katmı ş 
olabilece ğini dü şündü. 
Joe kahve hazırladı ve üçü (Oy da sayılırsa dördü) oturma odasına geçti- 
Dı şarıda hava kararmı ş ve rüzgâr şiddetini iyice arttırmı ştı. Mord-red dı şarıda 
bir yerde, belki bir a ğaç dibinde veya bir kayanın yanında çö-melmi ş, so ğuktan 
korunmaya çalı şıyor, diye dü şündü Susannah ve içinden yükselen merhamet hissini 
yine bastırması gerekti. Katil veya de ğil, onun hâlâ küçük bir çocuk oldu ğunu 
bilmese i şi daha kolay olurdu. "Bize buraya nasıl geldi ğini anlat, Joe," dedi 
Roland. Joe sırıttı. "Bu tüyler ürperten bir hikâye ," dedi. "Ama gerçekten 
duymak istiyorsanız anlatmamın benim için bir sakın cası yok." Sırıtı ş yerini 
hüzünlü bir gülümsemeye bıraktı. "Konu şacak birilerinin olması güzel bir duygu. 
Lippy dinleme konusunda çok iyi ama hiç kar şılık vermiyor." 
Joe ö ğretmen olmaya niyetlendi ğini ama o hayatın kendisine göre olmadı ğını kısa 
sürede anladı ğını anlattı. Çocukları seviyordu -hatta onlara bayı lıyordu- ama 
idari saçmalıklardan ve kalıpçı e ğitim sisteminden nefret ediyordu. Sadece üç 
yıl ö ğretmenlik yapmı ş, sonra bırakıp e ğlence sektörüne geçmi şti. 
" Şarkı söylüyor veya dans mı ediyordun?" diye sordu R oland. " Đkisi de de ğil," 
dedi Joe. "Tek ki şilik komedi şovu yapıyordum. Stand-up dedikleri türden." 
"Stand-up mı?" 
"Komedyen oldu ğunu söylüyor," dedi Susannah. "Espriler yapıyormu ş. " 
"Doğru!" dedi Joe co şkuyla. "Bazıları esprilerimi komik de bulur^ Gerçi 
azınlıktaydılar ama olsun." 



Daha önce erkekler için indirimli satı şlar yapan bir giyim ma ğaz^ sahibi olup 
iflas etmi ş bir menajeri vardı. Olaylar zincirleme geli şmiş, bit gösteri 
di ğerini takip etmi şti. Sonunda kendini bir sahilden di ğerine, ikinci, üçüncü 
sınıf gece kulüplerinde gösteri yapar bulmu ştu. Altında yıprat mı ş, ama 
güvenilir eski bir Ford kamyonet vardı ve menajeri Shantz, onu nereye gönderirse 
oraya gidiyordu. Neredeyse hiçbir hafta sonu çalı şma-mıştı zira üçüncü sınıf 
gece kulüpleri bile hafta sonları rock'n roll grupl a-rı kiralamak istiyordu. 
Bu anlattıkları altmı şlı yılların sonları, yetmi şlerin ba şlarıydı ve o dönemde 
Joe'nun "son olaylar malzemesi" dedikleri hiç eksik  olmazdı: hip-piler, sutyen 
yakanlar, Kara Panterler, film yıldızları ve her za man oldu ğu gibi politikacılar 
ama dedi ğine göre o daha geleneksel yakla şıma sahip bir komedyendi. Güncel 
olayları tiye alma i şini isterlerse Mort Sahi ve George Carlin gibiler 
yapabilirdi, o daha çok kaynanamdan bahsetmi şken ve Polonyalı dostlarımızın 
aptal oldu ğunu söylerler, ama size tanıdı ğım bir Đrlandalı kızdan bahsedeyim 
gibi esprileri tercih etmi şti. 
O hikâyesini anlatırken tuhaf (ve -en azından Susan nah için- dokunaklı) bir şey 
oldu. Joe Collins'in Orta-Dünya aksam, sana uyarsa gibi sözleri yerini 
Amerika'ya özgü bir ba şka aksana bıraktı. Bazı kelimeleri i harfini yutara k 
telaffuz etmesini beklemeye ba şladı, ama bunun sebebi muhtemelen Eddie ile çok 
fazla vakit geçirmi ş olmasıydı. Joe Collins'in bulundu ğu yerin aksanını hemen 
kapan türde bir adam oldu ğunu dü şündü. Brooklyn'de bir kulüpte gösteri yaparken 
Brooklyn aksanıyla, Pitts-burgh'dayken de Pittsburg h aksanıyla konu şuyor 
olmalıydı muhtemelen. Roland bir ara sözünü kesip o na bir komedyenin saray 
soytarısına aynı olup olmadı ğını sordu ve ya şlı adam içten bir kahkaha patlattı, 
"üstüne bastın. Kral ve saray mensupları yerine dum an altı bir odada ellerinde 
içkileriyle oturan insanlar oldu ğunu dü şün." 
Roland gülümseyerek ba şını salladı. 
"Ortabatı'da tek gecelik gösteriler yapan bir komed yen olmanın avantajları da 
vardı," dedi Joe. "Gösteri be ğenilmezse kırk be ş yerine yir-ffli dakika yapıp 
bir sonraki kasabaya geçebiliyordum. Orta-Dünya'da muhtemelen be ğenmediklerinin 
kafasını koparıyorlardır." 
Silah şor bunun üzerine kahkahalara bo ğuldu, bu ses hâlâ Susan-nah'yı afallatma 
etkisine sahipti (kendisi de gülüyor olmasına ra ğmen). »Do ğru diyorsun, Joe." 
Joe 1972 yazında Cleveland'da, azınlık mahallesine yakın bir yerde olan Jango's 
adında bir gece kulübünde sahne alıyordu. Bu kez az ınlık mahallesinin ne 
oldu ğunu ö ğrenmek isteyen Roland, ya şlı adamın sözünü tekrar kesti. 
"Bir şehirde," diye araya girdi Susannah. " Đnsanların siyah ve fakir oldu ğu 
yerle şim alanı. Aynasızlar öyle yerlerde önce coplarını s avurur, sonra soru 
sorar." 
"Bing!" diye ba ğırarak parmak eklemleriyle kafasına vurdu Joe. "Dah a iyi tarif 
edemezdim." 
Evin önünden yine o bebek sesine benzer çı ğlık duyuldu ama rüzgâr o an nispeten 
sakin esiyordu. Susannah, Silah şor'a do ğru baktı ama Roland duyduysa da renk 
vermedi. 
Rüzgârın sesiydi, dedi Susannah kendi kendine. Ba şka ne olabilir ki? 
Mordred, diye fısıldadı kafasının içinde bir ses. D ı şarıda bir yerde donmakta 
olan Mordred. Biz burada sıcak kahvelerimizi içerke n dı şarıda donan Mordred. 
Ama hiçbir şey söylemedi. 
Joe kulübün oldu ğu semtte birkaç haftadır olaylar ya şandı ğını söyledi ama çok 
fazla içki içiyordu (" Şi şenin dibine vuruyorduk," demi şti) ve 'kinci gece 
seyirci sayısının ilk gecenin be şte biri oldu ğunu zar zor fark et-m' Şti. "Almı ş 
başımı gidiyordum. Ritmimi tutturmu ştum ve sahnede fırtına gibi esiyordum." 
Sonra birileri kulübün camından içeri molotofkoktey li fırlatma (Roland, 
molotofkokteyli terimine yabancı de ğildi) ve kaynanamı ele a;„ hm demeye bile 
kalmadan mekân alevler içinde kalmı ştı. Joe hemen ark taraftaki kapıya 
yönelmi şti. Tam caddeye varacaktı ki üç adam ("Hens' de siy ahtı ve NBA oyuncusu 
irili ğindeydiler") onu yakalamı ştı. Đkisi sıkjCa tutuyor, üçüncüsüyse 
yumrukluyordu. Sonra biri kafasına bir şi şe indir. mi ş ve ı şıklar kararmı ştı. 
Kendine geldi ğinde Stone's Warp adında, ana caddesindeki bo ş binaların 
üzerindeki levhalara göre terk edilmi ş bir kasabanın yakınında, bir tepenin 



otlarla kaplı yamacındaydı. Joe Collins'e göre kasa ba, tüm aktörlerin terk 
etti ği bir kovboy filmi setini andırıyordu. 
Susannah bu sıralarda sai Collins'in hikâyesine pek  inanmadı ğım fark etti. 
Şüphesiz çok e ğlenceli bir hikâyeydi ve Jake'in ilk seferinde arab anın altında 
kalıp öldükten sonra Orta-Dünya'ya geli şi dü şünülürse imkânsız oldu ğu da 
söylenemezdi. Ama yine de ço ğuna inanmıyordu. Asıl mesele şuydu: fark eder 
miydi? 
"Cennet oldu ğu söylenemezdi, çünkü ne melek koroları ne de bulut lar vardı," dedi 
Joe. "Ama yine de bir tür ölüm sonrası hayat oldu ğunu dü şündüm." Etrafta bir 
süre dola şmıştı. Yiyecek ve bir at (Lippy) bulup yola devam etmi şti. Bazıları 
dost, bazıları dü şman, bazıları sa ğlıklı, bazıları de ği şime u ğramı ş insan 
gruplarıyla kar şıla şmıştı. Onlardan dili ve Or-ta-Dünya tarihini yeterli 
miktarda ö ğrenmi şti; I şınlar'ı ve Kule'yi biliyordu elbette. Bir ara Kötü 
Topraklar'ı a şmayı denemi ş ama cildinde tuhaf yaralar ve kızarıklıklar beliri nce 
korkup geri dönmü ştü. 
"Barda ğı ta şıran damla kıçımda çıkan çıban oldu," dedi. "Bu ded i ğim altı veya 
sekiz yıl önce olmalı. Lippy ile daha fazla ilerlem ekten vazgeçtik ve sonra 
Westring denen bu yeri bulduk. Sonra da Kekeme Bili , beni buldu. Biraz tıp 
bilgisi vardı, kıçımdaki çıbanı tedavi etti." 
Roland, ona Kara Kule'ye son kez hacca giden deli K ızıl Kral'ın oradan geçi şini 
görüp görmedi ğini sordu. Joe görmedi ğini söyledi. Ama altı ay önce korkunç bir 
fırtına olmu ş ("göz gözü görmüyordu") ve bir sure bodrum katında  kalmı ştı. 
Bodrumdayken elektrikler jeneratöre ra ğmen kesilmi şi ve karanlıkta büzülüp 
beklerken çok korkunç bir yaratı ğın yalanlarda oldu ğunu hissetmi ş, zihnine 
dokunup saklandı ğı yeri bulabilece ğinden korkmu ştu. 
"Nasıl hissettim biliyor musunuz?" diye sordu. 
Roland ve Susannah ba şını iki yana salladı. 
"Abur cubur gibi," dedi Joe. "Atı ştırılacak bir yiyecek gibi." 
Hikâyesinin bu kısmı do ğru, diye dü şündü Susannah. Biraz de ği ştirmi ş olabilir 
ama genel olarak do ğru. Bu şekilde dü şünmesinin sebebi, Kızıl Kral'ın kendi 
portatif fırtınası içinde yolculuk etmesinin kula ğa deh şet verecek kadar makul 
gelmesiydi. 
"Ne yaptın?" diye sordu Roland. 
"Uyudum," diye cevap verdi Joe. "Bu taklit yapmak g ibi Tanrı vergisi bir 
yetenek... gerçi gösterimde ünlülerin taklidini yap mam, çünkü ta şrada fazla 
tutulmuyor. Rich Little de ğilsen yani. Garip ama gerçek. Đstedi ğim zaman hemen 
uykuya dalabilirim ve o gün bodrumda yaptı ğım da buydu. Uyandı ğımda ı şıklar 
tekrar yanmaya ba şlamı ştı ve... her neyse o gitmi şti. Kızıl Kral'ı biliyorum 
elbette, ara sıra insanlara -sizin gibi gezginlere- rastlarım ve onlar da Kızıl 
Kral'dan bahseder. Genellikle ondan bahsederken kem  göz hareketini yapar ve 
parmaklarının arasından tükürürler. Sizce o muydu? Sizce Kızıl Kral Kara Kule'ye 
giderken gerçekten Odd's Lane'den geçmi ş midir?" Sonra cevaplamalarına fırsat 
vermeden devam etti. "Eh, neden olmasın? Ne de olsa  Kule Yolu ana geçit. Do ğruca 
Kule'ye gidiyor." 
O oldu ğunu biliyorsun, diye dü şündü Susannah. Nasıl bir oyun oynu-yorsun, Joe? 
Rüzgâr olmadı ğı neredeyse muhakkak olan tiz çı ğlık tekrar duyuldu. Susannah, 
Mordred oldu ğunu da sanmıyordu. Sesin, Joe Collins'in Kızıl Kral  oradan geçti ği 
sırada saklandı ğını söyledi ği bodrum katından geldi ğini dü şünüyordu. Gerçekten 
saklandıysa elbette. A şağıda şimdi kim vardi? Ve Joe'nun yaptı ğı gibi saklanıyor 
muydu yoksa oraya hapsedilmi ş bj tutsak mıydı? 
"Kötü bir hayat olmadı," diyordu Joe. "Umdu ğum gibi bir hayat oldu ğu söylenemez 
elbette ama bir teorim var, umdukları hayatı ya şavan insanların sonu genellikle 
bir kutu uyku hapı içmek veya namluyu a ğzma sokup teti ği çekmek oluyor." 
Roland biraz geriden takip ediyor gibiydi. "Bir sar ay soytarısıydm ve bu 
tavernalardaki insanlar saray mensuplarıydı." 
Joe pek çok beyaz di şi gözler önüne sererek gülümsedi. Susannah ka şlarını çattı. 
Daha önce di şlerini görmü ş müydü? Pek çok kez gülü şmeler olmu ştu ve görmü ş 
olması gerekirdi, ama gördü ğünü hatırlamıyordu. Di şlerinin ço ğunu kaybetmi ş 
birinin peltek konu şmasına sahip olmadı ğı muhakkaktı (böyle insanlar takma di ş 
için gelip babasına danı şırdı). Daha önce tahmin etmesi gerekseydi di şlerinin 
oldu ğunu ama ço ğunun a şınıp küçüldü ğünü söylerdi ve... 



Senin neyin var, kızım? Birkaç konuda yalan söylemi ş olabilir ama yemek masasına 
oturduktan sonra yepyeni di şler çıkarmı ş olamaz herhalde! Hayal gücünü biraz 
kontrol altına alsan iyi olur. 
Ama gerçekten abartıyor muydu? Eh, mümkündü. Ve bel ki o cılız çı ğlık gerçekten 
de saçaklar arasından esen rüzgârjn iniltisiydi. 
"Esprilerinle fıkralarım dinlemek isterdim," dedi R oland. "Gösterinde yaptı ğın 
gibi, sana uyarsa." 
Susannah, ona bu iste ğin altında gizli bir sebep olup olmadı ğını anlayabilmek 
için dikkatle baktı ama Silah şor'un ilgisi samimi görünüyordu. Roland'ın içinde 
bulundu ğu ne şeli ruh hali oturma odasının duvarına raptiyelerle tutturulmu ş Kara 
Kule Polaroid'ini (Joe'nun hikâyesini dinlerken göz ü sürekli foto ğrafa kaymı ştı) 
görmesinden önce ba şlamı ştı ve Roland için alı şılmadık bir ruh haliydi. Sanki 
hastaydı ve bilinci gidip geliyordu. 
Silah şor'un sorusu Joe Collins'i şaşırtmı ş, aynı zamanda ho şnut et-mj ş 
görünüyordu. "Ulu Tanrı'm," dedi. "Son gösterimin ü zerinden bin yıl geçm' Ş gibi 
geliyor... ve burda zamanın bir ara esnedi ği dü şünülürse, gerçekten bin yıl 
geçmi ş olabilir. Nasıl ba şlayaca ğımı bildi ğimden emin de ği- 
lım. 
Susannah, "Dene," diyerek kendini şaşırttı. 
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Joe bir süre dü şündükten sonra aya ğa kalktı ve gömle ğindeki kırıntıları 
silkeledi. Bastonunu sandalyesinin yanında bırakıp topallayarak odanın ortasına 
yürüdü. Oy ba şını kaldırıp kulaklarını dikerek ona e ğlendiril-nıeyi 
bekliyormu şçasına baktı. Suratında o eski sırıtı şı vardı. Joe bir an kararsız 
göründü. Sonra derin bir soluk alıp verdi ve onlara  gülümsedi. "Be ğenmezseniz 
kafama çürük domates atmayaca ğınıza söz verin," dedi. "Unutmayın, çok uzun zaman 
oldu." 
"Bizi evine alıp karnımızı doyurana öyle bir şey yapmayız," dedi Susannah. 
"Hayatta olmaz." 
Daima gerçekçi olan Roland, "Zaten domatesimiz yok, " dedi. 
"Pekâlâ, tamam. Gerçi kilerde konserve domates var. .. aman, bunu söyledi ğimi 
unutun!" 
Susannah gülümsedi. Roland da öyle. 
Cesaretlenen Joe devam etti. "Tamam, bazılarının gö l üzerindeki yanlı şlık dedi ği 
o büyülü şehirdeki büyülü mekân Jango's'a gidelim. Bir di ğer deyi şle Cleveland, 
Ohio'daki. Đkinci gösteri. Bitirme fırsatı bulamadı ğım gösteri ve hızımı almı ş 
gidiyordum, inanın bana çok iyiydim. Bana Wr saniye  verin..." 
Gözlerini kapadı. Kendini toparlamaya çalı şıyor gibiydi. Tekrar açtı ğında her 
nasılsa on ya ş gençle şmiş göründü. Çok şaşırtıcıydı. Ve konu ştu ğunda sadece 
sesinin de ğil, görünü şünün de Amerikalı gibi oldu ğum, gördü. Susannah bunu 
kelimelerle ifade edebilece ğini sanmıyordu, ama do ğru oldu ğunu biliyordu: 
kar şısındaki adam Amerika yapımı Joe Col-lins'ti. 
"Hey, bayanlar baylar, Jango's'a ho ş geldiniz, ben Joe Collins, ama siz 
değilsiniz." 
Roland kıkırdadı ve Susannah daha ziyade nezaket ic abı gülümsedi... bu bayat bir 
espriydi. 
"Müdüriyet size bunun bir papele iki bira gecesi ol duğunu hatırlatmamı istedi. 
Anla şıldı mı? Güzel. Onları motive eden kazanç, beni ise  kendi popülaritem. 
Çünkü ne kadar çok içerseniz ben de o kadar komik-l eşirim." 
Susannah'nın gülümsemesi geni şledi. Komedinin bir ritmi vardı, hayatı buna ba ğlı 
olsa bile kalabalık bir kulüpte be ş dakika bile sahnede kalamazdı ama bunu o 
bile bilirdi. Bir ritim vardı ve Joe sallantılı bir  ba şlangıcın ardından 
kendininkini buluyor gibiydi. Gözleri yarı kapalıyd ı ve Susannah sahne üzerinden 
seyircilerin renkli şekillerini -Büyücü'nün Küreleri gibi rengârenk- gör düğünü 
ve tüten elli sigaranın dumanının kokusunu hissetti ğini tahmin edebiliyordu. Bir 
eli mikrofonun metal sapında; di ğeri istedi ği hareketi yapabilmek için serbest. 
Joe Collins bir cuma gecesi Jango's'ta... 
Hayır, cuma de ğil. Hafta sonları kulüplerin rock'n roll grupları t uttu ğunu 
söylemi şti. 



" Şu göl üzerindeki hata saçmalı ğını bo ş verin, Cleveland güzel bir şehir," dedi 
Joe. Ritmini giderek arttırıyordu. Eddie olsa rap y apmaya ba şladı ğını söylerdi. 
"Ailem Cleveland'dandır, ama yetmi ş ya şına geldiklerinde Florida'ya ta şındılar. 
Đstemediler ama ne yaparsınız, kanunlar böyle-Bing!"  Joe parmak eklemleriyle 
kafasına vurdu ve gözlerini şaşıla ştırdi- 
Roland, Florida'nın nerede oldu ğuna dair en ufak fikri olmamasına ra ğmen tekrar 
kıkırdadı. Susannah'nın gülümsemesi iyice geni şlemi şti. 
"Florida harika bir yerdir," dedi Joe. "Harikadır. Yeni evlilerin ve bir aya ğı 
çukurda olanların yuvasıdır. Büyükbabam emekli olup  Florida'ya gitmi şti, ruhu 
şad olsun. Sonum geldi ğinde ben de Büyükbaba Fred gibi uykumda, huzur için de 
ölmek isterim. Kullandı ğı arabadaki yolcular gibi çı ğlıklar atarak de ğil." 
Roland bunun üzerine kükrercesine güldü. Susannah d a ona katıldı. Oy'un sırıtı şı 
hiç bu kadar geni ş olmamı ştı. 
"Büyükannem de harika bir kadındı. Yüzmeyi biri onu  Cuyahoga Nehri'ne götürüp 
kayıktan suya itti ğinde ö ğrendi ğini söyledi. Ben de ona dedim ki, 'Hey 
büyükanne, niyetleri sana yüzme ö ğretmek de ğilmi ş.'" 
Roland bir kahkaha patlattı, burnunu sildi, sonra t ekrar güldü. Yanaklarına renk 
gelmi şti. Kahkahalar metabolizmayı hızlandırıyordu, Susan nah bunu bir yerde 
okudu ğunu hatırlıyordu. Bu durumda kendisinin-ld de hızla nıyor olmalıydı, çünkü 
o da gülüyordu. Sanki tüm korkusu ve kederi açık bi r yaradan akıyordu. Sanki... 
Şey, kan gibi. 
Zihninin gerisinde cılız bir alarm zili duydu ama u mursamadı. Tela ş edecek ne 
vardı ki? Gülüyorlardı Tanrı a şkına! E ğleniyorlardı! 
"Bir dakikalı ğına ciddile şebilir miyim? Hayır mı? Eh, sen de üzerine bindi ğin 
ihtiyar at da def olup gidin... yarın sabah uyandı ğımda ben ayık olaca ğım ama 
sen hâlâ çirkin olacaksın." 
"Ve kel." 
(Roland kükrercesine güldü.) 
"Ciddi olaca ğım, tamam mı? Ho şunuza gitmezse kendiniz bilirsiniz, büyükannem 
harika bir kadındı. Kadınlar genellikle harikadır, biliyor ^uydunuz? Ama 
erkekler gibi onların da kusurları vardır. Mesela b ir ka-dln fırlatılan topu 
yakalamakla bir bebe ğin hayatını kurtarmak arasında 
seçim yapmak zorunda kalsa, kalede kaç erkek oldu ğunu bir an bile dü. şünmeden 
bebeği kurtarmayı seçer. Bing!" Kafasına vurdu ve gözler ini ikisini de 
güldürecek şekilde pörtletti. Roland kahve fincanını masaya koy maya çalı ştı ama 
kahvesini döktü. Karnını tutuyordu. Onun böylesine güldü ğünü duymak -kahkahalara 
öyle tamamen teslim oldu ğunu gör. mek- ba şlı ba şına komediydi. Susannah taze 
kahkahalara bo ğuldu. 
"Erkeklerle kadınlar farklıdır. Bir araya geldikler inde yepyeni bir tat 
olu ştururlar. Kremalı bisküvi gibi. Karamelah çikolata gibi. Sümük soslu üzümlü 
kek gibi. Bana bir erkekle bir kadın gösterin, size  Garabet Mües-sesesi'ni 
göstereyim... kölelik de ğil, evlilik. Ama kendi söylediklerimi tekrarlıyorum . 
Bing!" Ba şına vurup gözlerini patlattı. Bu kez neredeyse yuva larından yarıya dek 
fırlamı ş gibi görünmü şlerdi ve (bunu nasıl yapıyor) 
Susannah artık gülmesinin şiddeti yüzünden a ğrımaya ba şlayan karnını tuttu. 
Şakakları da zonklamaya ba şlamı ştı. Ama hissetti ği iyi bir a ğrıydı. 
"Evlilik insanın bir karısının veya kocasının olmas ıdır. Evet! Đsterseniz 
sözlü ğe bakın! Poligami ise birden fazla karı veya koca s ahibi olmaktır. Elbette 
bu tanım monogami için de geçerli. Bing!" 
Susannah, Roland'ın biraz daha şiddetli gülmesi halinde sandalyesinden yere, 
dökülmü ş kahve gölcü ğü üzerine kayaca ğını dü şündü. 
"Tabi bir de bo şanma var, Latince 'bir adamın cinsel organlarını cü zdanından 
çekip almak' anlamına geliyor." 
"Cleveland'dan bahsediyordum, hatırladınız mı? Clev eland'ın tarihini bilir 
misiniz? New York'ta bir grup insan şöyle demi ş: 'Hey millet, suç ve yoksulluk 
pek ho şuma gitmeye ba şladı ama burası yeterince so ğuk de ğil. Haydi batıya 
gidelim.'" 
Susannah daha sonra bir kasırga gibi oldu ğunu dü şünecekti: belli bu noktaya 
ula şınca kendi kendiyle besleniyor, kendini destekliyor du. Đnsan sadece espriler 
komik oldu ğu için de ğil, kendi hali komik oldu ğu için de uluyordu. Joe Collins 
bir sonraki bombasıyla onları bu noktaya getirdi. 



"Hey, hatırlar mısınız ilkokulda yangın tehlikesiyl e kar şı kar şıya olundu ğunda 
en kısa boyludan en uzuna do ğru bir sıra olu şturmanızı isterler. Bunun mantı ğı 
nedir? Uzun insanlar daha yava ş mı yanar?" 
Susannah tiz bir kahkaha attı ve eli yüzüne çarptı.  Bu hareket sonucunda öyle 
beklenmedik ve keskin bir acı hissetti ki kahkahala rı bir an için kesildi. 
Ağzının kenarındaki yara tekrar büyümeye ba şlamı ştı, ama iki üç gündür 
kanamıyordu. Gülerken eli kontrolsüzce yüzüne çarpı nca yaranın üzerindeki 
siyahımsı kırmızı kabuk kalkmı ştı. Yara kanamakla kalmadı, kan fı şkırdı. 
Susannah bir an ne oldu ğunu anlayamadı. Tek bildi ği, elinin yüzüne çarpması 
sonucu gere ğinden fazla acı duyuyor olu şuydu. Joe da farkında de ğilmi ş gibi 
görünüyordu (gözleri yarı kapalıydı), farkında de ğildi mutlaka çünkü şovuna hiç 
duraksamadan, hatta daha da süratli bir şekilde devam ediyordu. "Hey, Deniz 
Dünyası'nın içindeki deniz ürünleri restoranına ne demeli? Balıklı burgerimin 
yarısına geldi ğimde ö ğrenme zorlu ğu çeken birini yiyip yemedi ğimi merak ettim! 
Bing! Söz balıklardan açılmı şken..." 
Oy tela şla havladı. Susannah ılık bir ıslaklı ğın yana ğından omzuna do ğru 
indi ğini hissetti. 
"Dur, Joe," dedi Roland. Soluk solu ğa kalmı ştı. Sesi bitkindi. Susannah 
gülmekten yorulmu ş oldu ğunu dü şündü. Ah ama yüzünün yan tarafı Çok acıyordu 
ve... 
Rahatsız olmu ş görünen Joe gözlerini açtı. "Ne? Yüce Tanrım bunu sen istememi ş 
miydin? Đstedi ğini veriyorum!" 
"Susannah kendini yaraladı." Kahkahası endi şesi içinde kaybolan silah şor, 
Susannah'ya bakıyordu. 
"Yaralanmadım, Roland sadece elim yüzüme biraz sert çe çarph ve..." Sonra eline 
baktı ve kıpkırmızı bir eldiven takmı ş gibi göründü ğünü deh şetle fark etti. 
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Oy tekrar havladı. Roland ters dönmü ş fincanının yanındaki peçeteyi kaptı. 
Peçetenin bir ucu kahveyle ıslanmı ştı, ama di ğer ucu kuruydu Kuru kısmı hemen 
kanayan yaraya bastırdı. Susannah'nın gözleri ya şlarla doldu ve dokunu şun 
acısıyla yüzünü buru şturarak geri çekildi. 
"Yapma, hiç olmazsa şu kanamayı durduralım," diye mırıldandı Roland ve 
parmaklarını sık bukleler ara şma nazikçe geçirerek Susannah'nın kafasını 
kavradı. "Kıpırdama." Ve Susannah, onun için söylen eni yapmayı ba şardı. 
Gözleri ya şlarla doluydu ama gösterisini böyle ani ve ortalı ğı batıracak şekilde 
kesti ği Joe'nun hâlâ çok öfkeli göründü ğünü fark etti. Onu suçlayamazdı. Artık 
hafifçe azalan acının yanı sıra kendini son derece mahcup hissediyordu. Đlk kez 
âdet gördü ğü ve bir damla kanın herkesin görebilece ği şekilde baca ğından a şağı 
süzülü şünü hatırladı. Bazı kızlar bu dünyanın en komik ola yıymı ş gibi tıka! 
Deli ği tıka, diye ba ğırmı ştı. 
Bu anıya, yaraya dair korkuları karı ştı. Ya kanserse? Daha önce bu fikri 
kafasından tam anlamıyla olu şmasına fırsat vermeden uzakla ştırabi-liyordu. Ama 
bu kez yapamadı. Ya Kötü Topraklar'da ilerlerken ap tal gibi kansere 
yakalandıysa? 
Midesi dü ğümlendi, ardından kalktı. Mükellef ak şam yemeğini midesinde tutmayı 
başardı ama uzun süre tutabilece ğinden emin de ğildi. 
Birdenbire yalnız kalmak istedi, tek ba şına olmaya ihtiyacı vardı. Roland ve bu 
yabancı adamın önünde kusmak istemiyordu. Kusmayaca ksa bile kontrolünü tekrar 
sağlayıp toparlanabilmek için yalnız kalması gerekiyor du. Kulübeyi sarsacak 
kadar şiddetli bir rüzgâr kükreyerek esti, ı şık'lar göz kırptı ve duvarlara 
düşen gölgelerin hareketleri midesinin tekrar bulanmas ına yol açtı. 
"Ben... banyoya gitmem gerek..." diyebildi. Dünya b ir anlı ğına dalgalanır gibi 
oldu, ardından yine netle şip sabitlendi. Şöminede bir odun patlayıp bacaya do ğru 
yükselen kıvılcımlar saçtı. 
"Emin misin?" diye sordu Joe. Artık kızgın de ğildi (daha önce öyleyse) ama 
Susannah'ya şüpheli bir ifadeyle bakıyordu. 
"Bırak gitsin," dedi Roland. "Sanırım kendini topar lamaya ihtiyacı var." 
Susannah, ona minnetle gülümseyecek oldu ama canı ç ok yandı ve yarası yine 
kanamaya ba şladı. Bu aptal, iyile şmeyen yara yüzünden yakın gelecekte ba şka 



neyin de ği şebilece ğini bilmiyordu ama bir süre için espri dinlemeyece ğini 
biliyordu. Öyle gülmeye devam ederse nakil yaptırma sı gerekecekti. 
"Birazdan dönerim," dedi. "Sakın yoklu ğumu fırsat bilip tatlının geri kalanını 
yemeyin." Yemenin dü şüncesi bile midesini kaldırıyordu ama konu şmuş olmak için 
konu şmuştu i şte. 
"Tatlı için söz veremem," dedi Roland. Susannah dön üp gidecekken ekledi. " Đçerde 
kendini kötü hissedecek olursan beni ça ğır." 
"Çağırırım," dedi Susannah. "Te şekkürler, Roland." 
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Joe Collins yalnız ya şıyordu ama banyosuna ho ş, kadınsı bir hava hâkimdi. 
Susannah bunu banyoyu ilk kullanı şında fark etmi şti. Pembe du-var kâ ğıdı 
üzerinde ye şil yaprak desenleri ve -ba şka ne olacaktı?- yabani Stiller vardı. 
Klozet, plastik yerine ah şap kapa ğı hariç son derece modern görünüyordu. Kapa ğı 
kendi mi oymu ştu acaba? Bu da bir olasılıktı, ama Muhtemelen robo t unutulmu ş bir 
dükkândaki tozlu malzemeler arasından bulup getirmi şti. Kekeme Carl mıydı? Joe 
robotun adının bu oldu ğa nu mu söylemi şti? Hayır, Bili. Kekeme Bili. 
Klozetin bir tarafında bir tabure, di ğer tarafta ise ona Hitchcock'un Sapık 
filmini hatırlatan bir du ş eklentisi olan pençe ayaklı bir küvet var^ (Times 
Meydanı'nda izledi ğinden beri gördü ğü her du ş ona o kahrolası filmi 
hatırlatıyordu). Bel hizasındaki ah şap dolabın üzerinde porselen bir lavabo 
vardı. Susannah dolabın demira ğacmdan de ğil, me şeden yapılmı ş oldu ğunu gördü. 
Lavabonun üzerinde bir ayna vardı. Susannah aynanın  içinde haplarla iksirlerin 
bulundu ğu bir dolabın kapa ğı oldu ğunu dü şündü. Bir evin tüm konforları. 
Yüzünü buru şturup di şlerini sıkarak peçeteyi yaranın üzerinden çekti. Ku ruyan 
kan yüzünden hafifçe yapı şmıştı, bu yüzden çekerken canı yandı. Yanaklarındaki, 
dudaklarındaki ve çenesindeki kanın miktarı onu deh şete dü şürdü. Boynu ve 
gömle ğinin omuzu da kana bulanmı ştı. Kendi kendine durumu abartmaması 
gerekti ğini söyledi. Bir yaranın kabu ğu kalkınca kanardı, hepsi buydu. Özellikle 
de yara aptal suratınızdaysa. 
Di ğer odada Joe'nun bir şey söyledi ğini ve Roland'ın kar şılık verdi ğini duydu 
ama sözcükleri seçemedi. Silah şor birkaç kelimenin ardından kıkırdamı ştı. Böyle 
güldü ğünü duymak çok acayip, diye dü şündü Susannah. Sarho şmuş gibi. Roland'ı hiç 
sarho ş görmü ş müydü? Görmemi şti. Onu daha önce hiç kör kütük sarho ş, anadan 
doğma çıplak veya kahkaha krizine girmi ş halde görmemi şti... o ana dek. Đşine 
bak, kadın, dedi Detta. "Pekâlâ," diye mırıldandı. "Pekâlâ, tamam." 
Sarho ş oldu ğunu dü şündü. Çıplak oldu ğunu. Kahkahalar içinde kayboldu ğunu. Aynı 
şey olmaya aslında çok yakın olduklarını dü şündü. Belki gerçekten de hepsi aynı 
şeydi. 
Sonra taburenin üzerine çıktı ve suyu açtı. Tazyikl i suyun gürültüsü odadan 
gelen sesleri bastırdı. 
Soğuk suyu nazikçe yüzüne çarptı sonra bir havluyla -d aha da nazik hareketlerle- 
yaranın etrafını temizledi. Temizlik i şi bitince hafifçe yara-nin kendisine 
dokundu. Canı korktu ğu gibi yanmamı ştı. Bunun üzerine morali biraz düzeldi. Đşi 
bitti ğinde kan lekeleri iyice yerle şmeden Joe'nun havlusunu duruladı ve aynaya 
yakla şıp baktı. Gördükleri üzerine rahatlayarak derin bir  nefes aldı. Elini o 
şekilde yüzüne çarpmasıyla yaranın tepesi tamamen ko pmuş, ama belki böylesi daha 
iyi olmu ştu. Kesin olan bir «ey vardı: Joe'nun banyo dolabın da hidrojen peroksit 
veya bir tür antibiyotik krem varsa kahrolası yaray ı hazır açıkken adamakıllı 
temizleyecekti. Ne kadar yanarsa yansın. Böyle bir temizlik için geç bile 
kalınmı ştı. Đşi bitti ğinde üzerine bir yara bandı yapı ştıracak ve iyile şmesini 
umacaktı. 
Havluyu kuruması için lavabonun yan tarafına serdik ten sonra duvardaki raftan 
bir ba şka havlu aldı (duvar ka ğıdıyla aynı tonda pembeydi). Tam yüzüne 
yakla ştırıyordu ki donakaldı. Aldı ğı havlunun altındaki-nin üzerinde bir not 
vardı. Kâ ğıdın tepesinde bir çift mutlu çizgi melek, çiçekli bir bankı a şağı 
indiriyordu. Altına kalın harflerle şöyle yazılmı ştı: 
Ve rengi solan kırmızı dolmakalem mürekkebiyle: 
Kaşlarını çatan Susannah kâ ğıdı havlunun üzerinden aldı. Notu ora-ya kim 
bırakmı ş olabilirdi? Joe mu? Hiç sanmıyordu. Kâ ğıdın arkasını çe. virdi. Aynı 
elden çıkmı ş ba şka bir yazı vardı: 
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Joe di ğer odada hâlâ konu şuyordu ve Roland bu kez kıkırdamak yerine kahkahala ra 
boğuldu. Galiba Joe gösterisine kaldı ğı yerden devam ediyordu. Susannah bunu bir 
yerde anlayabiliyordu -uzun yıllardır yapmaya fırsa t bulamadı ğı, zevk aldı ğı bir 
şeyi yapıyordu- ama bir parçası bu geli şmeden hiç ho şnut olmamı ştı. O banyoda 
yarasıyla ilgilenirken devam etmesi ve Roland'ın bu na izin vermesi hiç ho ş 
değildi. Susannah orada kan kaybederken Joe'yu dinleyi p gülmesi de öyle. Kötü 
bir çocu ğun yapaca ğı türde bir hareketti. Eddie'den daha iyi muamele g örmeye 
alı ştı ğı için oldu ğunu dü şündü. 
Neden çocukları şu an için unutup önündekine konsantre olmuyorsun? B unun anlamı 
ne olabilir? 
Bir şey çok açıktı: biri banyoya girip bu notu bulmasını  beklemi şti. Roland'ın 
değil. Joe'nun da. Onun gelmesini beklemi şti. Kötü kız demi şti. Kız. 
Ama kim bilebilirdi? Kim bu kadar emin olabilirdi? Güldü ğü sırada kendi yüzünü 
(veya gö ğsünü ya da dizini) tokatlamayı bir alı şkanlık haline getirmi ş de ğildi 
ki; daha önce hiç böyle bir şey oldu ğunu hatırla... 
Ama olmu ştu. Bir kez. Bir Dean Martin-Jerry Lewis filminde. Salak Denizciler 
miydi neydi ismi. O zaman da aynı şekilde gülmü ştü; komik oldu ğundan de ğil, 
kahkahaları o dönülmez noktayı a şıp kendi kendini beslemeye ba şladı ğı için. Tüm 
izleyiciler -Times Meydanı'ndaki Clark'ta- aynı dur umdaydı; sarsılıyorlar, 
sallanıyorlardı; artık kendilerine ait olmayan a ğızlarından patlamı ş mısırlar 
dökülüyordu. O a ğızlar en azından birkaç dakika için Martin ve Lewis 'e, 
denizdeki o salaklara aitti. Ama bu, sadece bir kez  ba şına gelmi şti. 
Komedi artı trajedi hayal ürünü olur. Ama burada tr ajedi yok, var mı? 
Bu soruya bir cevap beklemiyordu ama aldı. Sezginin  so ğuk sesiydi cevaplayan. 
Henüz yok. 
Her nedense aklına Lippy geldi. Đğrenç sırıtı şı olan, çirkin Lippy. Ahali 
cehennemde güler miydi? Susannah her nasılsa güldük lerinden emindi. Şeytan 
gösterisine ba şladı ğında 
{atımdan bahsetmi şken... lütfen) 
Harika... Đhtiyar Lippy gibi sırıtıyor, ardından kahkahalarla gülüyorlardı. 
Çaresizce. Umutsuzca. Sonsuza dek, sizi ho şnut etsin. 
Senin neyin var, kadın? 
Di ğer odada Roland tekrar güldü. Oy havladı, havlayı şı da bir kahkaha gibiydi. 
Odd's Lane, Odd Lane... dü şün. 
Düşünecek ne vardı? Biri yolun adıydı, di ğeri de aynısıydı. Tek fark... 
"Hey hey, dur bir dakika," dedi alçak sesle. Sesi b ir fısıltıdan biraz daha 
yüksekti, ama onu kimin duymasından çekiniyordu? Jo e konu şuyordu -görünü şe 
bakılırsa durmaksızın- ve Roland da gülüyordu. O ha lde kimin dinliyor 
olabilece ğini dü şünüyordu? Bodrum sakini mi? Tabi öyle biri varsa. 
"Aha, dur bir dakika bekle." 
Gözlerini kapadı ve iki yolun kesi şti ği yerdeki tabelayı hatırlamaya çalı ştı. O 
sırada kar yı ğınının üzerinde durdukları için tabelanın kollan ta m hacıların 
hizasına geliyordu. Kollardan birinin üzerinde KULE  YOLU yazıyordu. Bu, 
üzerindeki kar kürenmi ş, ufukta kaybolan yoldu. Tabelanın di ğer kolu ise 
üzerinde kulübelerin sıralandı ğı kısa yolu i şaret ediyordu: ODD'S LANE ama... 
"Aslında öyle de ğildi," diye mırıldandı kâ ğıdı tutmayan elini yumruk haline 
getirerek. "De ğildi." 
Zihninde tabelayı net bir şekilde görebiliyordu: ODD'J? LANE. S harfi sonradan  
eklenmi şti. Neden biri böyle bir şey yapmaya gerek duyacaktı? Yoksa tabelayı 
deği ştiren düzen takıntılı biri miydi? Tahammül edemedi ği... 
Ne? Neye tahammül edemeyecekti? 
Banyo kapısının ardından Roland'ın her zamankinden yüksek kükreyi şi duyuldu. Bir 
şey devrilip kırıldı. O şekilde gülmeye alı şık de ğil, diye dü şündü Susannah. 
Dikkat etsen iyi olur, Roland yoksa kendine zarar v ereceksin. Gülerken fıtık 
falan olacaksın. 
Düşün, dedi bilinmeyen uyarıcısı. Deniyordu. Odd ve ia ne kelimelerinde birinin 
başkalarının görmesini istemeyece ği bir şey mi vardı? Varsa da o ki şinin 
endi şelenmesine gerek yoktu zira Susannah ne oldu ğunu göremiyor du. Ke şke Eddie 
orada olsaydı. Eddie bu konularda daima çok iyi ola gelmi şti; şakalar, bilmeceler 
ve... ve... 



Nefesi kesildi. Yüzünde ve ikizi olan aynadaki aksi nde bir anlayı ş ifadesi 
belirdi ve gözleri irile şti. Bir kalemi yoktu ve az sonra deneyece ği 
deği şiklikleri akıldan yapma konusunda pek iyi sayılmaz. .. 
Susannah taburenin üzerinde dengesini sa ğlamla ştırarak aynaya do ğru e ğildi ve 
hohlayarak yüzeyini buharla kapladı. Parmak ucuyla aynaya ODD LANE yazdı. Sonra 
kelimelere giderek artan deh şet ve kavrayı şla baktı. Di ğer odadan Roland'ın 
şiddetli kahkahası yükseldi ve Susan- 
  
nah otuz saniye önce fark etmesi gerekeni yeni anla dı: Roland'ın kahkahasında 
neşe yoktu. Nefes almaya çalı şan bir adamın kontrolsüz, kesik kesik gülü şüydü. 
Roland komedi trajediye döndü ğünde ahalinin güldü ğü gibi gülüyordu. Cehennemdeki 
ahalinin güldü ğü gibi. 
ODD LANE'in altına Eddie'nin tabeladaki sonradan ek lenmi ş sahte S harfini fark 
etti ğinde derhal görece ği anagramı yazdı: DANDELO. 
Di ğer odada kahkahalar kesildi, duyulan sesler de ği şti ve ilginç olmaktan 
çıkarak korkutucu bir hale geldi. Oy çılgınca havlı yor, Roland ise... 
Roland bo ğuluyordu. 
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Tabancası üzerinde de ğildi. Joe ak şam yemeğinden sonra oturma odasına 
döndüklerinde kanepeye geçmesinde ısrar etmi ş, Susannah da tabancasını 
silindirini çevirip kur şunlan çıkardıktan sonra hemen önündeki, üzeri dergi lerle 
kaplı sehpaya bırakmı ştı. Kur şunlar cebindeydi. 
Susannah banyo kapısını mente şelerinden sökercesine açtı ve oturma odasına 
döndü. Roland kanepeyle televizyonun arasında yerde  yatıyordu. Suratı korkunç 
bir mor renge bürünmü ştü. Şi şmiş bo ğazını tırmalar gibi hareketler yapıyor ve 
gülmeye devam ediyordu. Ev sahipleri Ro-land'ın ba şında ayakta duruyordu ve 
Susannah'nın dikkatini ilk çeken, saçlarının -omuz hizasındaki, bebeklerinkine 
benzer, ince telli, bembeyaz saçlarının- neredeyse tamamen siyah oldu ğuydu. 
Ağzının ve gözlerinin kenarındaki çizgiler silinmi şti. Joe Collins artık on 
değil, yirmi, hatta otuz ya ş gençle şmiş görünüyordu. 
Orospu çocu ğu. 
Vampir orospu çocu ğu. 
Oy, adamın üzerine atıldı ve Joe'nun sol baca ğını dizinin hemen Üzerinden 
kavradı. "Yirmi be ş, altmı ş dört, on dokuz, yürü.1" diye ne şeyle ba ğırdı Joe. 
Artık Fred Astaire kadar çevikti. Oy'dan kurtulmak için havaya bir tekme 
savurdu. Oy havada uçup duvara çerçevesi içindeki 7 /1VI-jel EV ĐmĐZĐ KU7SASIVI 
yazısını dü şürecek şiddetle çarptı. Joe tekrar Roland'a döndü. 
"Ne dü şünüyorum, biliyor musunuz? Bence kadınlar seks yapm ak için mutlaka bir 
sebebe sahip olmalı." Bir aya ğını Roland'ın gö ğsüne koydu. Susannah büyük bir av 
yakalamı ş bir avcı gibi göründü ğünü dü şündü. "Öte yandan erkeklere tek gereken 
yerdir! Bing!" Gözlerini patlattı. "Seks hakkındaki  en büyük sorun şudur: Tanrı 
erkeklere hem beyin, hem de penis vermi ş ama ikisine aynı anda yetecek kadar kan 
verme..." 
Susannah'nın yakla ştı ğını da, yeterli yüksekli ği sa ğlamak için kanepenin üzerine 
tırmandı ğını da fark etmedi; tüm dikkati o an yaptı ğı i ş üzerindeydi. Susannah 
parmaklarını iç içe geçirerek ellerini tek bir yumr uk haline getirdi, sa ğ omuz 
hizasına kaldırdı ve yanlamasına var gücüyle savurd u. Yumruk, Joe'nun ba şının 
yan tarafına onu sendeletecek şiddetle çarptı. Ne var ki Susannah sert kemi ğe 
denk gelmi ş ve ellerini dayanılması güç bir acı sarmı ştı. 
Joe dengesini korumak için kollarını kaldırarak sen deledi ve ona döndü. Üst 
dudağı gerilip di şlerini ortaya çıkardı... son derece sıradan di şlerdi, neden 
olmayacaktı? O kan içen türden bir vampir de ğildi. Ne de olsa burası 
Empatika'ydı. Ve di şlerin etrafındaki yüz de ği şiyordu: kararıyor, kasılıyor, 
artık insana benzemeyen bir şeye dönü şüyordu. Psikopat bir palyaçonun yüzüydü. 
"Sen," dedi ama ba şka bir şey söylemesine fırsat kalmadan Oy yine atıldı. Bu k ez 
Hantal Billy'nin di şlerini kullanmasına gerek kalmamı ştı zira ev sahipleri hâlâ 
dengesini tam olarak sa ğlamı ş de ğildi. Oy, yaratı ğın aya ğının arkasında durunca 
Dandelo takılıp geriye yuvarlandı ve savurdu ğu küfürler ba şını çarpmasıyla 



aniden kesildi. Sert zeminin üzeri halıyla kaplı ol masaydı bu darbe kendinden 
geçmesine yetebilirdi. Ama yaratık hemen do ğrulup oturur pozisyona geçti ve 
etrafına sersemce baktı. 
Susannah do ğrulmaya çalı şıp pek ba şarılı olamayan Roland'ın yanına gitti. Kılıfı 
içindeki tabancasını kavradı, ama çekemeden Roland uzanıp bile ğini sıkıca 
yakaladı. Đçgüdüseldi elbette ve hiç şaşırtıcı de ğildi, ama Dandelo'nun gölgesi 
üzerlerine dü şünce Susannah'nın içini pani ğe yakın bir duygu sardı. 
"Seni kaltak, sana bir adamın gösterisini bölmek ne ymi ş gösteri..." 
"Roland, bırak!" diye haykırdı ve Silah şor bıraktı. 
Dandelo tabancayı elinden dü şürme niyetiyle üzerlerine atıldı ama Susannah ondan  
bir an daha hızlı davranmı ştı. Yan tarafa do ğru yuvarlandı ve Dandelo tüm 
ağırlı ğıyla Roland'ın üzerine dü ştü. Susannah, Si-lah şor'un zar zor içine 
çekti ği nefesin bo şalırken çıkardı ğı hunff sesini duydu. Soluk solu ğa tek 
dirse ği üzerinde yükseldi ve tabancanın namlusunu, bedeni nin şekli giysilerinin 
içinde büyük bir süratle de ği şmekte olan üstteki yaratı ğa do ğrulttu. Dandelo bo ş 
olan ellerini kaldırdı. Elbette bo ştular, o öldürmek için ellerini 
kullanmıyordu. Aynı zamanda hatları giderek daha be lirginle şmeye ba şladı, tam 
olarak yüz hatları denemezdi, daha ziyade bir hayva nın kürkündeki veya bir 
böce ğin kabu ğundaki lekeler gibiydi. 
"Dur!" diye ba ğırdı bir a ğustosböce ğinin cırlamasına benzer bir şeye dönü şen 
kulak tırmalayıcı sesiyle. "Size ba şpiskoposla koro kızıyla ilgili fıkrayı 
anlatacaktım!" 
"Daha önce duymu ştum," dedi Susannah ve iki el ate ş etti. Đki kur şun da bir 
zamanlar Dandelo'nun sa ğ gözü olan yerin hemen üzerinden beynine saplandı. 
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Roland sersemlemi ş halde aya ğa kalktı. Saçları şi ş suratının iki tarafına 
yapı şmıştı. Susannah elini tutmak isteyince elini sallayara k onu reddetti ve 
küçük kulübenin ön kapısına do ğru sarsak adımlarla yürüdü. Kulübe Susannah'ya 
artık kirli ve lo ş görünüyordu. Halının üzerinde yemek lekeleri, duva rda da 
geni ş bir rutubet lekesi oldu ğunu gördü. Bunlar daha önce de var mıydı? Ve 
cennetteki yüce Tanrı a şkına, ak şam yemeğinde yedikleri tam olarak neydi? 
Midesini bozmadı ğı sürece bunu bilmek istemedi ğine karar verdi. Zehirli olmadı ğı 
sürece. 
Gilead'lı Roland kapıyı çekerek açtı. Rüzgâr, kapın ın tokma ğını elinden kurtardı 
ve kapı sertçe açılarak duvara çarptı. Silah şor çı ğlıklar atan tipiye do ğru iki 
sarsak adım attı, ellerini dizlerine koyarak e ğildi ve kustu. Susannah yarı 
sindirilmi ş yemeklerin a ğzından fırlayıp rüzgârla karanlı ğın içine ta şındı ğını 
gördü. Yüzü ve gömle ği kar tanecikleriyle kaplı olan Roland tekrar kulüb eye 
döndü. Kulübenin içi a şırı sıcaktı; Dandelo'nun gözlerini boyayıp o ana de k fark 
etmelerini engelledi ği şeylerden biri de buydu. Susannah, New York'taki 
dairesindekinden pek de farklı olmayan termostatın (basit, eski Honeywell) hâlâ 
duvarda asılı oldu ğunu gördü. Yanma giderek bir süre inceledi. Dü ğmesi 
olabilecek en son noktaya dek çevrilmi şti, otuz dereceyi geçiyordu. Parma ğının 
ucuyla dü ğmeyi yirmi bir dereceye getirdi ve odayı incelemek üzere arkasına 
döndü. Şömine, onlara göründü ğünden iki kat büyüktü ve çelik bir soba gibi 
kükre-mesine yetecek miktarda odunla doluydu. Ama S usannah'nın o an için bu 
konuyla ilgili yapabilece ği bir şey yoktu; ate ş kendi kendine sönerdi. 
Halının üzerindeki ölü yaratık giysilerinin içinden  neredeyse tamamen çıkmı ştı. 
Susannah'ya artık gömle ğinin kollarından ve kot pantolonunun paçalarından ç ıkan, 
şekilsiz ekleri -kollar ve bacaklar gibi- olan bir t ür böcekmi ş gibi 
görünüyordu. Gömle ğin arkası ortaya dek yırtılmı ştı Susannah açılan bo şluktan 
altta, basit insan hatlarının resmedildi ği bir tür kabuk oldu ğunu görebiliyordu. 
Örümcek halindeki Mordred'den daha kötü bir yaratık  olabilece ğine inanmazdı ama 
bu yaratık daha beterdi. Ve Tann'ya şükür ölüydü. 
Düzenli, iyi aydınlatılmı ş kulübe -masallardan fırlamı ş gibiydi ve Susannah bunu 
ilk bakı şta fark etmemi ş miydi?- artık lo ş ve bakımsızdı. Elektrik lambaları 
hâlâ vardı ama kalitesiz otellerdeki gibi çok eski ve uzun süre kullanılmı ş 
görünüyorlardı. Çaputlardan olu şan halı le ş gibiydi, üzerinde kan lekeleri vardı 
ve bazı noktalarda parçalanmaya ba şlamı ştı. " Đyi misin, Roland?" 



Roland, ona baktı, sonra yava şça önünde diz çöktü. Susannah bir an için 
Silah şor'un bayılaca ğını sandı ve tela şlandı. Bir saniye sonra gerçekte ne 
oldu ğunu anladı ğında ise daha da tela şlandı. 
" Şaşkına dönmü ştüm, Silah şor," dedi Roland bo ğuk, titrek bir sesle. "Bir çocuk 
gibi kandırıldım ve beni ba ğı şlamanı diliyorum." 
"Roland, hayır! Aya ğa kalk!" Konu şan, Susannah stres altındayken daima ortaya 
çıkan Detta'ydı. "Aya ğa kalk, beyaz ku ş," demeyi şim bir mucize, diye dü şündü ve 
histerik bir kahkahayı bastırmak zorunda kaldı. Rol and anlamazdı. 
"Önce beni affet," dedi Roland, ona bakmadan. Susan nah bir çare aradı ve bularak 
rahatladı. Onu böyle diz çökmü ş halde görmeye dayanamıyordu. "Kalk, Silah şor. 
Seni iyi yürekle ba ğı şlıyorum." Bir an duraksayıp ekledi. "Hayatını dokuz  kere 
daha kurtarırsam belki e şitleniriz." 
"Güzel yüre ğin kendiminkinden utanç duymamı sa ğlıyor," dedi Roland ve aya ğa 
kalktı. O korkunç renk yanaklarını terk etmeye ba şlamı ştı- Đğrenç şeklinin 
gölgesi şöminenin aydınlı ğıyla duvara dü şen, halının üzerinde yatmakta olan 
yaratı ğa baktı. Sonra eski lambaları ve göz kırpan ampulle ri olan küçük kulübeye 
bir göz gezdirdi. 
"Yediklerimizde bir şey yoktu," dedi. Sanki Susannah'nın aklını okumu ş ve 
içindeki en büyük korkuyu görmü ştü. "Yemeye niyetlendiklerini zehirlemezdi." 
Susannah tabancasını kabzası ona gelecek şekilde uzatıyordu. Roland tabancayı 
alıp kılıfına koymadan önce iki fi şek yata ğını tekrar doldurdu. Kulübenin kapısı 
hâlâ açıktı ve kar rüzgârla içeri ta şınıyordu. Ceketlerinin asılı oldu ğu küçük 
giri şte şimdiden beyaz bir delta olu şmuştu. Odanın içi artık biraz daha serindi, 
sauna gibi de ğildi. 
"Nerden bildin?" diye sordu Roland. 
Susannah, Mia'nın Siyah On Üç'ü bıraktı ğı oteli dü şündü. Daha sonra Jake ve 
Callahan 1919 numaralı odaya girebilmi şti, çünkü biri onlara bir not ve 
(la-la-le) 
bir anahtar bırakmı ştı. Zarfın üzerine yarı el yazısı, yarı matbaa harf lerinden 
olu şmuşa benzeyen bir yazıyla Jake'in ismi ve bu gerçek ya zılmı ştı. Susannah o 
notu görüp banyoda buldu ğu notla kar şıla ştırma fırsatı olsaydı aynı elden çıkmı ş 
oldu ğunu anlayaca ğından emindi. 
Jake'in dedi ğine bakılırsa New York Plaza-Park Hotel'deki reseps iyon görevlisi 
ona mesajı Stephen King adında birinin bıraktı ğını söylemi şti. 
"Benimle gel," dedi. "Banyoya." 
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Banyo da kulübenin geri kalanı gibi artık daha ufak  görünüyordu, bir dolaptan 
biraz büyükçeydi. Dibi bir kir tabakasıyla kaplı kü vet eski ve paslıydı. Çok 
uzun zamandır kullanılmı ş gibi görünüyordu... 
Aslında Susannah'ya hiç kullanılmamı ş gibi görünüyordu. Du ş ba şlı ğı paslanmı ştı. 
Bazı yerlerde soyulmaya ba şlamı ş pembe duvar kâ ğıdı soluk ve kirliydi. Üzerinde 
gül yoktu. Ayna hâlâ yerindeydi, ama tam ortasında tepeden a şağı kadar inen bir 
çatlak vardı. Üzerine yazarken parma ğını kesmemi ş olması bir mucizeydi. 
Nefesiyle olu şan buhar kaybolmu ştu ama pislik tabakasının üzerindeki kelimeler 
hâlâ okunabiliyordu: ÛOD LANE ve altında DANDELO. 
"Bu bir anagram," dedi Susannah. "Görebiliyor musun ?" 
Roland yazıları bir süre inceledikten sonra utanmı ş görünerek ba şını 
iki yana salladı. 
"Senin suçun yok, Roland. Bunlar bizim harflerimiz,  senin bildi ğin harfler 
değil. Bana güven, bu bir anagram. Bahse girerim Eddie  olsa şıp diye görürdü. 
Bunun Dandelo'nun şaka anlayı şı veya onun gibilerin uyması gereken kurallar olup 
olmadı ğını bilmiyorum ama önemli olan Stephen King'den küç ük bir yardım 
sayesinde zamanında fark ettik." 
"Sen fark ettin," dedi Roland. "Ben kendimi gülerek  öldürmekle me şguldüm." 
"O dedi ğini ikimiz de yapıyor olabilirdik. Sen daha savunma sızdın çünkü... 
bağı şla ama espri anlayı şın oldukça kötü, Roland." 
"Biliyorum," dedi Roland kasvetle. Sonra aniden dön üp odayı terk 
etti. 
Susannah'nın aklına korkunç bir fikir geldi ve Sila hşor'un geri gelmesi sanki 
sonsuzluk kadar uzun sürdü. "Roland yoksa?..." 



Roland gülümseyerek ba şını iki yana salladı. "Hâlâ ölü yatıyor. Ustalıkla ate ş 
etmi şsin, Susannah ama görüp emin olmak istedim." 
"Sevindim," dedi Susannah. 
"Oy nöbet tutuyor. Bir şey olsaydı eminim bizi haberdar ederdi." Notu yerde n 
aldı ve arkasını dikkatle okudu. Sadece ecza dolabı  kelimelerinde yardıma 
ihtiyaç duymu ştu. '"Size bir şey bıraktım.' Ne oldu ğunu biliyor musun?" 
Susannah ba şını iki yana salladı. "Bakacak vaktim olmadı." 
"Bu ecza dolabı nerde?" 
Susannah aynayı i şaret etti ve Silah şor kapa ğı açtı. Mente şeler gıcırdadı. 
Aynanın arkasında raflar vardı ama Susannah'nın hay al etti ği gibi düzgünce 
sıralanmı ş kutular ve şi şeler yoktu. Onun yerine kanepenin yanındaki masanın  
üstündekilere benzer iki kahverengi şi şe ve dünyanın en eski görünümlü Smith 
Brothers Vi şneli Öksürük Hapları vardı. Bunların yanı sıra bir de zarf oldu ğunu 
gördüler. Roland zarfı ona verdi. Üzerinde, yarı el  yazısı yarı matbaa 
harflerinden olu şan aynı belirgin yazı vardı: 
GWead'f, CMde 2-ole»rtoi 
s-tc. 
"Childe?" dedi Susannah sorarcasına. "Senin için bi r anlam ifade ediyor mu?" 
Roland ba şını salladı. "Görevi olan bir şövalyeyi -ya da silah şoru- tanımlayan 
bir kelimedir. Resmi ve çok eski bir sözcük. Bunu a ramızda hiçbir zaman 
kullanmadık çünkü kutsal, ka tarafından seçilmi ş anlamına geliyor. Kendimizi bu 
şekilde dü şünmekten ho şlanmazdık ve ben de çok uzun yıllardır kendimi böyl e 
görmedim." 
"Ama sen Childe Roland'sın?" 
"Belki bir zamanlar öyleydim. Artık böyle şeylerin ötesindeyiz. Ka' nın 
ötesinde." 
"Ama hâlâ I şm'ın Yolu üzerinde." 
"Evet." Parma ğını son satır üzerinde gezdirdi: Öde ştik. "Aç, Susannah. Đçinde ne 
varmı ş görelim." 
Ve Susannah zarfı açtı. 
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Robert Browning'in yazdı ğı şiirin bir fotokopisiydi. King, şairin adını yarı el 
yazısı yarı baskı harflerden olu şan yazısıyla ba şlı ğın üzerine eklemi şti. 
Susannah üniversitedeyken Brown'in dramatik monolog larından bir kısmını 
okumuştu, ama bu şiiri daha önce hiç görmemi şti. Ancak konu ona son derece 
tanıdık gelmi şti; şiirin adı, "Childe Roland Kara Ku-le'ye Geldi" idi.  Yapı 
olarak öyküseldi ve be şer mısralık otuz dört kıtadan olu şuyordu. Her kıta Romen 
rakamıyla numaralanmı ştı. Biri -muhtemelen King- I, II, XIII, XIV ve XVI 
numaralı kıtaları Romen rakamlarını daire içine ala rak i şaretlemi şti. 
" Đşaretli olanları oku," dedi Roland bo ğuk sesle. "Orda burda birkaç kelimeyi 
anlayabiliyorum ama bu yetmez. Tümünü dinlemek iste rim." 
"Birinci kıta," dedi Susannah ve bo ğazını temizledi. Kupkuru olmu ştu. Dı şarıda 
rüzgâr uludu ve ba şlarının üzerindeki sinek pislikleriyle kaplı ampul yanıp 
söndü. 
"Her sözünün yalan oldu ğuydu ilk dü şüncem, O kır saçlı ve gözü, yalanının 
benimkinin üzerindeki Etkisini be ğenmeyerek habisçe bakan sakatın 
Ve o ne şeyi gizlemekte nadiren ba şarılı dudakları 
Her yeni kurbanla gerilip bükülürdü." 
"Collins," dedi Roland. "Bunu her kim yazdıysa Coll ins'ten bahsetti ği KJng'in 
hikâyelerinde ka-tet'imizden bahsetmesi kadar kesin ! 'Her sözü yalan!' Evet, 
öyle!" 
"Collins de ğil," dedi Susannah. "Dandelo." 
Roland ba şını salladı. "Do ğru, Dandelo. Devam et." 
"Tamam; Đkinci kıta. 
"Ba şka ne için hazırlanmı ş olmalı, asasıyla? Yalanlarıyla pusuya yatmak, ona 
burada rastlayan Ve yolu soran tüm yolcuları tuza ğa dü şürmekten ba şka? O 
kafatası gülü şünün neye yol açaca ğını, mezar kitabemin Üzerinde ne yazaca ğını 
tahmin ettim bu tozlu yolda." 
"Bastonunu havada nasıl salladı ğını hatırlıyor musun?" diye sordu Roland. 



Elbette hatırlıyordu. Ve yol tozlu de ğil, karlıydı ama onun dı şında aynıydı. 
Onun dı şında ba şlarına gelenleri anlatıyordu. Bu fikir ürpermesine yol açtı. 
"Bu şair senin zamanından mı?" diye sordu Roland. "Senin  günlerinden mi?" 
Susannah ba şını iki yana salladı. "Aynı ülkeden bile de ğiliz. Benim zamanımdan 
en az altmı ş yıl önce ölmü ş." 
"Ama yine de burda gerçekle şenleri görmü ş olmalı. Hiç olmazsa bir versiyonunu." 
"Evet. Ve Stephen King şiiri biliyordu." Đçinde ani bir sezgi belirdi, o kadar 
parlaktı ki do ğru olmaması mümkün de ğildi. Đrile şmiş gözlerle Ro-land'a baktı. 
"King'in ba şlamasına sebep olan bu şiirdi! Đlhamı veren bu şiirdi!" 
"Öyle mi diyorsun, Susannah?" 
"Evet!" 
"Ama bu Browning denen şahıs bizi görmü ş olmalı." 
Susannah bunu bilmiyordu. Çok karma şıktı. Yumurtanın mı tavuktan tavu ğun mu 
yumurtadan çıktı ğını bulmaya çalı şmak gibiydi. Ya da aynalarla dolu bir 
koridorda kaybolmak gibi. Ba şı dönüyordu. 
" Đşaretlenmi ş bir sonraki kıtayı oku, Susannah! Đks-i-i-i'yi oku." 
"On üçüncü kıta," dedi Susannah. 
"Çimlere gelince, cüzamlı deri üzerindeki saç gibi Yavaşça uzarlardı; kanla 
yoğrulmu ş görünen 
Çamurda biten incecik, kuru yapraklar. 
Bir sıska kör at, her kemi ği sayılan Oraya gelmi ş, aptalca duruyordu Ya şlanınca 
atılmı ş şeytanın ahırından!" 
" Şimdi on dördüncü kıtayı okuyorum. 
"Canlı mı? Bir deri bir kemik hali Kızıl, etsiz, in cecik boynu ve pas rengi 
Yelesinin altındaki perdeli gözleriyle ölü gibiydi;  
Böylesi i ğrençlik böyle bir elemle nadiren 
Bulunurdu bir arada; hiçbir hayvandan nefret etmemi ştim bunca Büyük bir kötülük 
yapmı ş olmalıydı katlanmak için bu acıya." 
"Lippy," dedi Silah şor ba şparmağıyla omzunun gerisini i şaret ederek. "Dı şardaki 
hayvandan bahsediyor." 
Susannah cevap vermedi... gerek yoktu, elbette Lipp y'ydi: kör ve sıska, boynu 
bazı yerlerde pembe derisi görünene dek tahri ş olmu ş. Biliyorum, çirkin bir 
hayvan, demi şti ya şlı adam... ya şlı bir adama benzeyen yaratık. Seni ihtiyar ki, 
kutusu, gübre fabrikası, dört bacaklı uyu şuk kemik torbası! Ve i şte şimdi sai 
King'in do ğumundan seksen, hatta belki yüz yıl önce yazılmı ş bir şiirde 
bahsediliyordu: ...cüzamlı deri üzerindeki saç gibi . 
"Ya şlanınca atılmı ş şeytanın ahırından!" dedi Roland sert bir ifadeyle 
gülümseyerek. "Gitmeden önce onu cehenneme geri gön derece ğiz!" 
"Hayır," dedi Susannah. "Yapmayaca ğız." Sesi kayıtsızdı. Bo ğazı kurumu ştu ama o 
uğursuz kulübenin musluklarından akan suya güvenip iç emiyordu. Yakında biraz kar 
eritip içerdi. O zamana dek susuzlu ğa dayanmak zorundaydı. 
"Neden öyle diyorsun?" 
"Çünkü gitti. Efendisini gebertti ğimizde çıkıp kar fırtınasının içine daldı." 
"Nerden biliyorsun?" 
Susannah ba şını iki yana salladı. "Biliyorum i şte." Đki yüz mısraya varan şiirin 
bir sonraki sayfasına geçti. "On altıncı kıta. 
"O de ğil!..." 
Sustu. 
"Susannah? Neden devam..." Sonra Đngilizce harflerle yazılmı ş bile olsa 
okuyabildi ği sonraki kelimeyi gördü. "Devam et," dedi. Sesi al çak, fısıltıdan 
biraz yüksekti. 
"Emin misin?" 
"Oku, dinlemek istiyorum." 
Susannah bo ğazını temizledi. "On altıncı kıta. 
"O de ğil! Cuthbert'ün altın sarısı Kıvırcık bukleler altı nda kızaran yüzünü 
hayal ettim Sevgili dostumdu, beni yerimde tutmak i çin kolunu 
Hep yaptı ğı gibi benimkine doladı ğını 
Hissetti ğim ana dek. Yazık, bir gecelik utanç! Yeni ate şi kalbimi terk edip buz 
gibi bıraktı." 
"Mejis'ten bahsediyor," dedi Roland. Yumruklarını s ıkmı ştı ama Susannah, 
Silah şor'un bunun farkında oldu ğunu sanmıyordu. "Susan Delga-do hakkındaki fikir 



ayrılı ğımızdan bahsediyor, o günden sonra aramız asla eski si gibi olmamı ştı. 
Dostlu ğumuzu elimizden geldi ğince onardık ama hayır, hiçbir zaman eskisi gibi 
olamadık." 
"Bir kadın erke ğe geldikten veya erkek kadına geldikten sonra hiçbi r şeyin 
eskisi gibi olaca ğını sanmam," dedi Susannah ve fotokopileri ona uzat tı. "Al. 
Đşaretli olanların hepsini okudum. Geri kalanında Kar a Kule'ye gitmekle ilgili 
bir şey varsa -ya da yoksa- kendin çöz. Yeterince u ğra şırsan yapabilirsin 
sanırım. Bana gelince, bilmek istemiyorum." 
Görünü şe bakılırsa Roland istiyordu. Sayfaları çevirerek s onuncusunu buldu. 
Sayfalar numaralanmamı ştı, ama üzerinde XXXIV rakamı olan kıtayı görünce 
sonuncuyu buldu ğunu anladı. Ama okumaya ba şlaya-madan o ince çı ğlık tekrar 
duyuldu. Rüzgâr sakinle şti ği için bu kez sesin kayna ğından emin oldular. 
"Bodrumda biri var," dedi Roland. 
"Biliyorum. Ve kim oldu ğunu da bildi ğimi sanıyorum." 
Roland ba şını salladı. 
Susannah, ona bakıyordu. "Parçalar yerine oturuyor,  de ğil mi? Bir yap bozun 
parçaları gibi ve yerle ştirece ğimiz çok az parça kaldı." 
Đnce, cılız çı ğlık tekrar duyuldu. Ölüme yakın birinin çı ğlı ğıydı. Tabancalarını 
çekerek banyodan çıktılar ama Susannah bu kez silah lara ihtiyaç duyacaklarını 
sanmıyordu. 
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Joe Collins adında ne şeli ve komik bir ihtiyar kılı ğına girmi ş olan böcek hâlâ 
aynı noktada yatıyordu, ama Oy bir iki adım gerilem i şti. Susannah, onu 
suçlamıyordu. Dandelo le ş gibi kokmaya ba şlamı ştı. Çürümekte olan kabu ğundan 
beyaz, yo ğun bir sıvı sızıyordu. Roland yine de Hantal Billy' ye oldu ğu yerde 
kalıp nöbet tutmasını i şaret etti. 
Mutfa ğa vardıklarında çı ğlı ğı tekrar duydular. Bu kez daha yüksekti ama önce 
bodruma nereden inebileceklerini göremediler. Susan nah gizli bir kapak arayarak 
muşamba kaplı zeminde yava şça ilerledi. Tam bulamadı ğını söyleyecekti ki Roland 
konu ştu. "Burda, so ğuk-kutusunun gerisinde." 
Buzdolabı artık buz makineli son model bir Amana de ğil, paslı, hurda, alçak bir 
dolaptı. Susannah, Odetta ismini kullanan küçük bir  kızken annesinin böyle bir 
buzdolabı vardı. Ama annesi kendi dolabının bunun o nda biri kadar bile pis 
oldu ğunu görmektense ölmeyi ye ğlerdi. Hatta yüzde biri kadar. 
Roland buzdolabını kenara kolayca çekti zira kurnaz  canavar Dandelo dolabı 
tekerlekli bir platform üzerine yerle ştirmi şti. Susannah fazla ziyaretçisi 
oldu ğunu sanmıyordu ne de olsa burası Uç-Dünya'ydı ama y ine de birinin u ğraması 
ihtimaline kar şı kirli çama şırlarını gizlemi şti. Susannah ahalinin yolunun 
nadiren de olsa oraya dü ştü ğünden emindi. Ama Odd Lane'den öteye gidebilenlerin  
sayısının fazla oldu ğunu sanmıyordu. 
Aşağıya inen basamaklar dar ve dikti. Roland eliyle duv arı yokladı ve ı şık 
düğmesini buldu. Biri basamakların üzerinde, biri a şağıda olmak üzere iki çıplak 
ampul yandı. Çı ğlık, ı şı ğa tepkiymi ş gibi tekrar yükseldi. Acı ve korku dolu, 
ama sözsüzdü. Sesi duyan Susannah titredi. 
"Her kimsen basamakların önüne gel!" diye seslendi Roland. 
Aşağıdan hiç kar şılık gelmedi. Dı şarıda rüzgâr şiddetini arttırıp kum 
taneleriymi ş gibi ses çıkaran kar tanelerini evin yan tarafına savurdu. 
"Seni görebilece ğimiz bir yere gel yoksa seni oldu ğun yerde bırakaca ğız!" diye 
bağırdı Roland. 
Bodrum sakini ı şı ğın altına gelmedi ama tekrar çı ğlık attı. Keder, deh şet ve -
Susannah bundan korkuyordu- delilik yüklüydü. 
Roland, ona baktı. Susannah ba şını salladı ve fısıldadı. "Önden git. Gerekirse 
seni korurum." 
"Basamaklara dikkat et, dü şme," dedi Roland alçak sesle. 
Susannah tekrar ba şını salladı ve tek eliyle Roland'ın sabırsız i şaretini yaptı: 
Haydi, devam et. 
Bunun üzerine Silah şor'un yüzünde bir gülümsemenin hayaleti belirdi. Ta bancasını 
omuz hizasına kaldırarak merdiveni inmeye ba şladı ve bir an için Jake'e öylesine 
benzedi ki Susannah a ğlayacak gibi oldu. 
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Bodrum kutular, variller ve tavandaki kancalardan s arkan örtülü şeylerle 
doluydu. Susannah kancalardan nelerin sarktı ğını bilmek istemiyordu. Kula ğa 
hıçkırmayla a ğlama karı şımı gibi gelen çı ğlık tekrar yükseldi. Rüzgârın sesi 
artık biraz bo ğukla şmıştı ama hâlâ duyuluyordu. 
Roland soluna döndü ve boyuna dek yükselen kutu yı ğınları arasında zikzaklar 
çizerek yürüdü. Susannah sık sık omzunun üzerinden geriyi kontrol ederek 
sessizce pe şinden geliyordu. Gerekirse Oy'un sesini duyabilmek için dikkatle 
kulak kesilmi şti. Tahta kasalardan birinin üzerinde TEXAS ALETLER Đ, bir 
di ğerinin üzerinde HO FAT Ç ĐN FALĐ KURABĐYELERĐ ŞĐRKETĐ yazıyordu. Uzun süre 
önce terk ettikleri araca verdikleri ismi görünce h iç şaşırmadı; şaşkınlık 
günleri artık çok geride kalmı ştı. 
Biraz ilerisindeki Roland durdu. "Annemin gözya şları," dedi alçak sesle. 
Susannah bu deyi şi kullandı ğını daha önce bir kez duymu ştu: bir yarı ğa dü şüp her 
iki arka aya ğıyla bir ön aya ğını kırmı ş, sinekler gözlerini diri diri yedi ği 
için yattı ğı yerden onlara görmeyerek bakan zavallı geyi ği gördükleri zaman. 
Silah şor, onu ça ğırana dek oldu ğu yerde durdu ve sonra elleriyle dizleri 
üzerinde süratle sa ğ tarafına do ğru ilerledi. 
Dandelo'nun ta ş duvarlı bodrumunun uzak kö şesinde -yön hissi do ğruysa güneydo ğu 
köşesinde- derme çatma bir hapishane hücresi vardı. Ka pısı çaprazlama üst üste 
binmi ş çelik çubuklardan meydana gelmi şti. Hemen yanında, Dandelo'nun hücreyi 
yaparken kullandı ğı kaynak makinesi vardı... ama asetilen tankının üz erindeki 
kalın toz tabakasına bakılırsa çok uzun zamandır ku llanılmamı ştı. Ta ş duvara, 
tutsa ğın uzanabilece ği noktanın hemen ötesine çakılmı ş S şeklinde bir kancadan -
Susannah tutsakla alay etmek için o kadar yakına as ıldı ğından emindi- büyük ve 
eski tarzda gümü ş bir 
(la-la-la, la-la-le) 
anahtar sarkıyordu. Söz konusu tutsak hücresinin pa rmaklıklarının gerisinde 
ayakta duruyor, kirli ellerini onlara do ğru uzatıyordu. O kadar zayıftı ki 
Susannah'nın aklına gördü ğü korkunç toplama kampı foto ğrafları geldi; Auschwitz, 
Bergen-Belsen ve Buchenwald'daki, çizgili üniformal arı üzerlerinden sarkan ve 
i ğrenç komi şapkaları ba şlarında, farkında olduklarını gösteren korkunç, par lak 
gözlerle bakan ve ölümün kıyısında ya şayan, insanlık suçu kurbanlarının 
foto ğrafları. Ke şke ne hale geldi ğimizi bilmeseydik, diyordu o gözler. Ama ne 
yazık ki biliyoruz. 
Ellerini çaresizce uzatır, o anla şılmaz sesleri yalvarırcasına çıkarırken 
Patrick Danville'in gözlerinde aynı ifade vardı. Ya kından duyunca bu sesler 
Susannah'ya bir film müzi ğinde, bir orman ku şunun alaycı ötü şleri gibi geldi: 
Ay-yiii, ay-yiii, ay-yook, ay-yook! 
Roland anahtarı kancadan alıp kapıya yürüdü. Danvil le'in ellerinden biri 
gömle ğini kavrayınca Silah şor eli itti. Susannah öfkeden tamamıyla yoksun bir 
hareket oldu ğunu dü şündü ama hücredeki sıska şey korkuyla geriledi. Gözleri 
yuvalarından fırlamı ştı. Saçları uzundu -omuzlarına dek iniyordu- ama 
yanaklarında neredeyse hiç sakal yok gibiydi. Çenes inde ve duda ğının üzerinde 
biraz daha yo ğundu. Susannah on yedi ya şlarında oldu ğunu dü şündü, daha fazla 
olamazdı. 
"Korkma, Patrick," dedi Roland yumu şak sesle. Anahtarı kilide soktu. "Patrick 
misin? Patrick Danville misin?" 
Kirli kot pantolon ve dizlerine dek inen büyük bir gömlek giymi ş sıska şey hiç 
cevap vermeden üçgen hücresinin kö şesine do ğru geriledi. Sırtı duvara dayanınca 
yava şça a şağı kayarak Susannah'nın tuvalet olarak kullandı ğını tahmin etti ği 
kovanın yanına oturdu. Gömle ğinin etekleri, deh şet dolu yüzünün neredeyse iki 
yanına dek yükselen bir deri bir kemik kalmı ş dizlerinin arasından sarkıyordu. 
Patrick Danville, Roland kapıyı kendine çekerek ola bildi ğince açınca 
(mente şeleri yoktu) ku ş sesine benzer sesleri tekrar çıkarmaya ba şladı: AY-Y ĐĐĐ! 
AY-YOOOK! AY-YĐĐĐ! Susannah di şlerini gıcırdattı. Roland hücreye girmeye 
niyetlenince delikanlı daha da tiz bir çı ğlık attı ve kafasını ta ş duvara sertçe 
vurmaya ba şladı. 
Roland hücreden çıktı. Korkunç kafa darbeleri kesil di, ama Danville yabancıya 
korku ve güvensizlikle bakıyordu. Sonra uzun parmak lı, le ş gibi ellerini yardım 
istercesine tekrar uzattı. 



Roland, Susannah'ya baktı. 
Susannah elleri üzerine yükselip bedenini iterek hü crenin kapısına geldi. Bir 
deri bir kemik kalmı ş çocu ğa benzer şey tiz bir sesle haykırdı ve uzattı ğı 
ellerini kendini korumak istercesine bilekleri üst üste gelecek şekilde gö ğsünde 
kavu şturdu. 
"Hayır, şekerim." Konu şan, Susannah'nın varlı ğına daha önce inanmayaca ğı, 
aklından bile geçirmedi ği bir ba şka Detta'ydı. "Hayır, şekerim. Seni 
incitmeyece ğim, canını yakmak isteseydim yukardaki pezevenge ya ptı ğım gibi 
kafana iki kur şun sıkardım." 
Patrick'in gözlerinde bir şey gördü, belki kanlanmı ş aklarını belirgin-le ştiren 
bir anlık irile şme. Ba şını sallayıp gülümsedi. "Evet, do ğru! Bay Collins 
geberdi! Bir daha asla buraya inip sana... ne? Sana  ne yaptı, Patrick?" 
Yukarıda esen rüzgârın bo ğuk u ğultusu tekrar duyuldu. I şıklar göz kırptı; kulübe 
itiraz edercesine gıcırdayıp inledi. 
"Sana ne yaptı, evlat?" 
Sonuç yoktu. Zavallı şey anlamıyordu. Tam buna iyice inanmaya ba şlamı ştı ki 
Patrick Danville ellerini karnına götürdü ve tuttu.  Yüzünü kramp girmi ş gibi 
çarpıttı ve Susannah gülme taklidi yaptı ğını anladı. 
"Seni güldürdü mü?" 
Köşeye büzülmü ş olan Patrick ba şını salladı. Yüz hatları daha da çarpıldı. 
Yumruklarını yüzüne kaldırdı. Yanaklarını sürttü, a rdından gözlerini ovu şturur 
gibi bir hareket yaptı ve ona baktı. Susannah burnu nun kemeri üzerinde küçük bir 
yara izi oldu ğunu gördü. 
"Seni a ğlattı da." 
Patrick ba şını salladı. Karnını tutup sarsılarak tekrar gülme taklidi yaptı; 
sonra yanaklarındaki gözya şlarını siliyormu ş gibi yaparak a ğlama taklidi yaptı, 
ama sonrasında bu kez elini kepçe gibi yapıp a ğzına götürdü ve dudaklarıyla 
şapırtı sesleri çıkardı. 
Hafifçe gerisinde duran Roland, "Seni güldürdü, a ğlattı, yedirdi," dedi. 
Patrick ba şını iki yana öyle şiddetli salladı ki kö şede birle şen iki duvara 
çarptı. 
"O yedi," dedi Detta. "Söylemeye çalı ştı ğın bu, de ğil mi? Dandelo yedi." 
Patrick ba şını hızla salladı. 
"Seni güldürdü, a ğlattı ve elde etti ği ürünü yedi. Çünkü onun i şi bu!" 
Patrick ba şını yine salladı ve gözya şlarına bo ğuldu. Anla şılmaz sesler 
çıkarıyordu. Susannah kafasını duvara tekrar vurmas ı halinde geri çekilmeye 
hazır şekilde hücreye do ğru yava şça ilerledi. Ama çekindi ği şey gerçekle şmedi. 
Köşedeki çocu ğun yanına vardı ğında Patrick ba şını Susannah'nın gö ğsüne dayayarak 
ağlamaya devam etti. Susannah dönüp Ro-land'a baktı v e bakı şlarıyla, artık içeri 
gelebilece ğini söyledi. 
Patrick ba şını kaldırıp Susannah'ya taparcasına baktı. 
"Merak etme," dedi Susannah-Detta yine gitmi ş, muhtemelen şefkat ve nezaketten 
sıkılmı ştı. "Artık sana bir şey yapamayacak, Patrick. Nehirde bir ta ş gibi, 
duvardaki çivi gibi ölü. Şimdi benim için bir şey yapmanı istiyorum. A ğzını 
açmanı istiyorum." 
Patrick hemen ba şını iki yana salladı. Gözlerinde yine korku vardı a ncak bu kez 
Susannah'nın görmekten nefret etti ği bir ba şka duygu eklenmi şti: utanç. 
"Evet, Patrick, evet. A ğzını aç." 
Patrick ba şını şiddetle iki yana salladı. Ya ğlı saçları paspas gibi yüzüne 
çarpıyordu. 
"Ne..." diye ba şladı Roland. 
" Şşş," dedi Susannah, ona. "A ğzını aç ve bize göster, Patrick. Sonra seni 
götürece ğiz ve buraya bir daha asla gelmeyeceksin. Bir daha asla Dandelo'nun 
akşam yemeği olmayacaksın." 
Patrick, ona yalvarırcasına baktı ama Susannah'nın kararlı ifadesi de ği şmedi. 
Sonunda Patrick gözlerini kapadı ve a ğzını yava şça açtı. Di şleri vardı ama dili 
yoktu. Muhtemelen bir an gelmi ş, Dandelo mahkûmunun sesinden -veya sözlerinden- 
usanıp dilini koparmı ştı. 
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Yirmi dakika sonra mutfakta oturmu ş, Patrick Danville'in bir kâse çorbayı 
içi şini izliyorlardı. Çorbanın en az yarısı, çocu ğun gri gömle ğinin üzerine 
dökülüyordu, ama Susannah önemi olmadı ğını dü şündü; bolca çorba ve kulübenin tek 
yatak odasında yedek giysiler vardı. Ayrıca Joe Col lins'in giri şte asılı olan 
parkasını da muhtemelen o günden itibaren Patrick g iyecekti. Dandelo'dan -yani 
Joe Collins'ten- geri kalanları üç battaniyeye sarı p karın içine atmı şlardı. 
"Dandelo kan yerine duygularla beslenen bir vampird i," dedi Susannah. "Patrick 
ise ine ğiydi. Đnekten iki tür besin alabilirsin: et veya süt. Eti seçersen önce 
en güzel kısımlarını, sonra daha kötü yerlerini yer , ardından kalanları 
haşlarsın ve biter. Ama sadece sütü alırsan, ine ği açlıktan ölmeyece ği şekilde 
besledi ğin sürece devam edebilirsin." 
"Sence ne kadar süredir a şağıdaki hücredeydi?" diye sordu Roland. "Bilmiyorum."  
Ama asetilen tankı üzerindeki toz tabakasını hatırl ıyordu, çok iyi hatırlıyordu. 
"Ama çok uzun bir süre oldu ğu muhakkak. Ona sonsuzluk gibi gelmi ştir." "Ve canı 
yanmı ştır." 
"Hem de çok. Dandelo çocu ğun dilini kopardı ğında hissetti ği fiziksel acının, 
duygusal kan emi şi yanında hiç kaldı ğına bahse girerim. Ne halde oldu ğunu 
görüyorsun." 
Roland görüyordu gerçekten. Gördü ğü bir şey daha vardı. "Onu bu fırtınada dı şarı 
çıkaramayız. Kat kat giydirsek bile so ğuk onu mutlaka öldürür." 
Susannah ba şını salladı. O da aynı fikirdeydi. Emin oldu ğu bir şey daha vardı: 
kulübede kalamazdı. Bu Susannah'yı öldürebilirdi. 
Hissettiklerini dile getirince Roland, ona katıldı.  "Fırtına dinene kadar ahırda 
kamp kurarız. So ğuk olacaktır ama iki olası kazanç görüyorum: Mordre d ve Lippy 
gelebilir." 
" Đkisini de öldürür müsün?" 
"Yapabilirsem evet. Bir itirazın mı var?" 
Susannah bir süre dü şündükten sonra ba şını iki yana salladı. 
"Pekâlâ. Haydi neler götürece ğimize karar verelim. Önümüzdeki iki, hatta belki 
dört gün boyunca ate şimiz olmayacak." 
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Fırtına üç gece, iki gün sonra kendi öfkesinde bo ğulup dindi. Đkinci gün şafak 
vaktine do ğru Lippy fırtınanın içinden topallayarak çıkageldi ve Roland kör 
gözlerinin arasına bir kur şun sıktı. Susannah ikinci gece yakınlarda bir yerde  
oldu ğunu hissetti, ama Mordred kendini hiç göstermedi. V arlı ğını belki Oy da 
fark etmi şti çünkü ahırın giri şinde durup ya ğan kara do ğru havlamı ştı. 
Susannah ahırda kaldıkları süre zarfında Patrick Da nville hakkında umdu ğundan 
fazlasını ö ğrendi. Tutsaklı ğı sırasında akıl sa ğlı ğının fena halde zarar görmü ş 
oldu ğunu görmek Susannah'yı şaşırtmadı. Onu asıl şaşırtan, kısıtlı da olsa 
iyile şme kapasitesiydi. Bunca eziyeti kendi çekmi ş olsa tekrar normale dönüp 
dönemeyece ğini merak etti. Belki Patrick'in sahip oldu ğu yetene ğin bunda bir 
etkisi vardı. Susannah bu yetene ğe Say-re'm ofisinde bizzat tanık olmu ştu. 
Dandelo tutsa ğına açlıktan ölmeyece ği kadar yiyecek vermi ş ve duygularını 
düzenli aralıklarla çalmı ştı: haftada iki, bazen üç kez; hatta arada sırada d ört 
kez. Patrick'in bir dahakinin onu öldürece ğine inandı ğı her seferde yeni bir 
kurban gelmi şti. Son günlerde Patrick'in çekti ği i şkence dalmı ştı, çünkü yeni 
kurbanlar giderek artan bir sıklıkla canavarın penç esine dü şmüştü. Roland o gece 
geç saatte, samanlarından olu şan yataklarına yattıkları sırada Susannah'ya 
Dandelo'nun son kurbanlarının Kızıl Kral'ın şatosu'nda veya etrafındaki 
kasabadan gelen sürgünler oldu ğuna inandı ğını söyledi. Susannah bu mültecilerin 
düşüncelerini tahmin edebiliyordu: Kral gitti, her şey yolunda giderken buradan 
def olup gidelim. Ne olur ne olmaz, Koca Kızıl tepe si atıp geri dönebilir. Ne de 
olsa artık keçileri kaçırmı ş, asansörü artık en üst kata çıkmıyor. 
Joe bazen tutsa ğının önüne Dandelo şeklinde çıkmı ş ve çocu ğun deh şetiyle 
beslenmi şti. Ama hücreye tıktı ğı ine ğinden deh şetten fazlasını istiyordu. 
Susannah farklı duyguların farklı tatlan oldu ğunu tahmin ediyordu: bir gün domuz 
eti, ertesi gün tavuk, ondan sonraki gün balık yeme k gibi. 
Patrick konu şamıyor ama derdini i şaretlerle anlatabiliyordu. Roland onlara 
kilerdeki garip ke şfini gösterince daha da fazlasını yapabilece ğini ö ğrendiler. 
En yüksek raflardan birinde, üzerinde MICHELANGELO,  KARAKALEM ĐÇĐN ĐDEAL yazan 



büyük resim defterleri bulmu ştu. Defterlerin hemen yanında yepyeni Eberhard-
Faber #2 kur şunkalemler vardı. Etraflarına bir paket lasti ği geçirilmi şti. Bu 
keşfi garip kılan, birinin (muhtemelen Dandelo'nun) he r bir kalemin tepesindeki 
silgiyi dikkatle kesmi ş olmasıydı. Silgiler, birkaç ataç ve Calla Bryn 
Sturgis'ten kalan birkaç Ori-za'nın altındaki çıkın tılara benzeyen bir 
kalemtıra şla birlikte bir kavanoza konmu ştu. Patrick resim defterlerini görünce 
genellikle donukça bakan gözleri parladı ve sabırsı z sesler çıkararak ellerini 
özlemle uzattı. 
Roland, Susannah'ya baktı. "Bakalım ne yapacak," di yerek omuzlarını silkti 
Susannah. "Benim oldukça iyi bir fikrim var, ya sen in?" 
Çok fazla şey yapabilece ği ortaya çıktı. Patrick Danville'in resim kabiliyet i 
ola ğanüstüydü. Ve ihtiyaç duydu ğu sesi ona resimleri veriyordu. Büyük bir hız ve 
hoşnutlukla çiziyordu. Resimlerinin rahatsız edici net li ği umurunda de ğil 
gibiydi. Bir resimde Joe Collins hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanına arkadan 
yakla şıp kafasını bir satırla kesiyordu ve yü' 
zünde ho şnut bir sırıtı ş vardı. Patrick resmin yanına çizgi romanlardaki gi bi 
ÇAT! Ve FÛ Ş! gibi efektler eklemi şti. Collins'in ba şının üzerine bir dü şünce 
balonu ekleyip içine Al sana, budala! yazdı. Bir ba şka resimde Patrick korkunç 
bir netlikle betimledi ği kahkahalarla (Ha! Ha! Ha! efektini gerektirmeyece k 
kadar canlıydı) yere dü şmüş, çaresizce yatıyordu. Collins ise ellerini beline 
koymuş, ayakta durarak onu izliyordu. Patrick resmi bitir ince sayfayı hemen 
çevirip bir yenisine ba şladı. Bu seferkinde Collins dizlerinin üzerindeydi.  Bir 
eliyle Patrick'in ya ğlı, uzun saçlarını sıkıca kavramı ştı. Büzdü ğü dudaklarını 
Patrick'in kahkahalar ve acıyla kasılmı ş a ğzına yakla ştırmı ştı. Patrick tek bir 
ustaca hareketle (kalemin ucu kâ ğıttan hiç ayrılmamı ştı) ya şlı adamın kafasının 
üzerine bir ba şka dü şünce balonu çizdi ve içine sekiz harf ve iki ünlem i şareti 
koydu. "Ne diyor?" diye sordu büyülenmi ş görünen Roland. '"MMM! GÜZEL!'" dedi 
Susannah. Sesi cılız ve hasta gibiydi. Resimlerin k onusu bir yana, Patrick'i 
çizerken saatlerce seyredebilirdi. Ve seyretti de. Kalemin hareketlerinin hızı 
şaşırtıcıydı ve ona kesilmi ş silgilerden birini vermek ikisinin de aklına 
gelmedi, çünkü gerek yokmu ş gibi görünüyordu. Susannah'nın görebildi ği kadarıyla 
çocuk hiç hata yapmıyor ya da yaptı ğı hataları küçük dokunu şlarla resmin 
bütününe dâhice yamıyordu. Elde edilen sonuçlara es kiz denemezdi, her biri bir 
sanat eseriydi. Patrick'in -veya I şın'ın Yolu üzerindeki bir ba şka dünyada, bir 
başka Patrick'in- ya ğlıboya resimler yapabilece ğini biliyor ve bu bilgi kalbini 
hem ısıtıyor, hem donduruyordu. Kar şısındaki neydi? Dilsiz bir Rembrandt mı? 
Görünü şe bakılırsa ikinci ahmak-bilginleri kar şılarındaydı. Sheemie ile birlikte 
Oy da sayılırsa üçüncü. 
Patrick'in silgilere hiç ilgi göstermeyi şi Susannah'nın ilgisini sadece Wr kez 
çekti ve bunu, dehanın küstahlı ğına ba ğladı. Patrick Danville'in s'lgi denen 
şeyin varlı ğından bihaber olabilece ği aklının -Roland'ın da-ucundan bile 
geçmedi. 
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Samanların üzerinde yatmakta olan Susannah üçüncü g ecenin sonlarına do ğru 
uyandı, yanında uyumakta olan Patrick'e baktı ve ka lkıp a şağı indi. Roland 
ahırın giri şinde ayakta durmu ş, sigara içerek dı şarı bakıyordu. Kar durmu ştu. 
Geç do ğan ay, Kule Yolu'nu kaplayan taze karı sessiz güzel li ğin parlak diyarına 
çeviriyordu. Hava sakin ve buz gibiydi. Uzaklarda b ir yerden bir motor sesi 
geliyordu. Giderek yakla şıyor gibiydi. R0-land'a sesin kayna ğına dair bir fikri 
olup olmadı ğını sordu. 
"Galiba Kekeme Bili adındaki robot karları kuruyor, " dedi Roland. "Kafasının 
üzerinde Kurtlarınki gibi bir anten olabilir. Hatır lıyor musun?" Susannah çok 
iyi hatırladı ğını söyledi. 
"Dandelo'ya özel bir sadakatle ba ğlı olabilir," dedi Roland. "Pek sanmıyorum ama 
eğer öyleyse de şaşırmam. Dü şmanca davranırsa tabaklarından birini kullanmaya 
hazır ol. Ben de tabancamla tetikte olaca ğım." 
"Ama gerekece ğini sanmıyorsun." Konuyu iyice açıklı ğa kavu şturmak istiyordu. 
"Öyle," dedi Roland. "Belki bizi bir araçla Kule'ye  kadar bile götürebilir. En 
azından Beyaz Topraklar'ın bitti ği yere kadar. Çocuk hâlâ topar-lanamamı ş olursa 
bu i şimize yarayabilir." 



Bunun üzerine Susannah'nın aklına bir soru geldi. " Bir çocu ğa benzedi ği için ona 
çocuk diyoruz. Sence kaç ya şında?" 
Roland ba şını iki yana salladı. "On altı, on yediden genç olm adı ğı kesin. 
Otuzunu geçti ğini sanmıyorum. I şınlar saldın altındayken zaman gariple şmişti. 
Tuhaf atlayı şlar, kaymalar yapıyordu. Buna bizzat şahit oldum." 
"Onu yolumuza Stephen King mi çıkardı?" 
"Bilmiyorum ama onu tanıdı ğı muhakkak." Duraksadı. "Kule o kadar yakın ki! 
Hissedebiliyor musun?" 
Hissediyordu. Bazen nabız gibi atıyor, bazen şarkı söylüyor, ço ğunlukla ikisini 
birden yapıyordu. Ve Polaroid hâlâ Dandelo'nun kulü besinde asılıydı. En azından 
o, göz boyamanın bir parçası de ğildi. Susannah her gece rüyalarında en az bir 
kez foto ğraftaki Kule'yi görüyordu; gül tarlasının sonunda, hâlâ tutmakta oldu ğu 
iki I şın yüzünden üzerindeki bulutların dört ayrı yöne do ğru sürüklendi ği gri-
siyah ta ş Kule'yi. Seslerin şarkı söyledi ğini -commala! commala! commala-gel-
gel!- biliyor ama kendisine veya kendisi için söyle diklerini sanmıyordu. Hayır, 
asla; bu Roland'ın sarkı şıydı ve sadece ona aitti. Ama bunun, bulundukları y erle 
yolculuklarının son bulaca ğı nokta arasında ölece ği anlamına gelmedi ğini ummaya 
başlamı ştı. 
Onun kendi rüyaları vardı. 
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Güneşin do ğması (tam do ğudan, te şekkürler deriz) üzerinden daha bir saat bile 
geçmemişti ki turuncu bir araç -kamyon ve buldozer karı şımı- ufukta belirdi ve 
önündeki kar yı ğınlarını yarıp kenara iterek yava şça, ama durmaksızın onlara 
doğru ilerledi. Yol kenarındaki kar yı ğını daha da yükselmi şti. Susannah, Kekeme 
Bill'in (kar küreyiciyi kullananın o oldu ğuna şüphe yoktu) Kule Yolu ve Odd 
Lane'in kesi şti ği yere vardı ğında geri dönece ğini tahmin etti. Belki orada durup 
mola veriyor, kahve de ğil de bir fı şkırtmalık ya ğ içiyordu. Bu dü şünce üzerine 
gülümsedi. Onu gülümseten bir şey daha vardı. Kar küreyicinin tepesine monte 
edilmi ş hoparlörden Susannah'nın tanıdı ğı bir melodi yayılıyordu. Ne şeyle bir 
kahkaha attı. "'California Sun!• The Rivieras! Ah, kula ğımın pası gitti!" 
"Öyle diyorsan," dedi Roland. "Taba ğını hazır tut." 
"Emin olabilirsin." 
Patrick yanlarına geldi. Roland'ın kilerde buldu ğundan beri oldu ğu gibi resim 
defteri ve kalemi yanındaydı. Büyük harflerle tek b ir kelime yazıp Susannah'ya 
gösterdi. Roland'ın yazdıklarını okumakta çok büyük  harflerle yazılmı ş bile 
olsalar zorlanaca ğını biliyordu. Kâ ğıdın sa ğ alt kö şesine BILL yazmı ştı. Yazının 
üzerinde Oy'un kusursuz bir resmi vardı. Hantal Bil ly'nin ba şının üzerindeki 
konu şma balonunun içinde HAU! HAU! yazıyordu. Susannah'n ın gösterdi ğini yanlı ş 
anlamaması için bu mükemmelli ğin üzerini kaygısızca karalamı ştı. Susannah resmin 
karalandı ğını görünce üzüldü çünkü kâ ğıdın üzerindeki, Oy'un muhte şem bir 
betimlemesiydi. 
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Kar küreyici Dandelo'nun kulübesinin önünde durdu. Motoru hâlâ çalı şıyor 
olmasına ra ğmen müzik sesi kesilmi şti. Sürücü koltu ğundan hantal hareketlerle 
uzun boylu (en az iki buçuk metre), parlak kafalı b ir robot indi. 16. Kavis 
Deney Đstasyonu'ndaki Nigel'a ve Calla Bryn Stur-gis'ten A ndy'ye çok benziyordu. 
Metal kollarını büküp metal ellerini orada olsa Edd ie'ye George Lucas'ın 
C3Po'sunu hatırlatacak şekilde beline koymu ştu. Robot karla kaplı bölgede 
yayılan yükseltilmi ş bir sesle konu ştu: 
"SELAM, J-JOE! NA-NA-NASIL G ĐDĐYOR? Đ-ÎY ĐMĐSĐN?" Roland, merhum Lippy'nin 
ahırından çıktı. "Selam olsun, Bili," dedi sakince.  "Uzun günler ve ho ş 
geceler." 
Robot döndü. Gözleri parlak mavi ı şıklar saçtı. Susannah, robotun şaşırdı ğını 
düşündü. Bununla birlikte alarm durumuna geçmi ş görünmüyordu. Susannah ba şının 
üzerindeki anteni -parlak sabah güne şi altında dönüyor, dönüyordu- gözüne 
kestirmi şti bile ve gerekirse Oriza'sıyla kolayca koparabile ceğini biliyordu. 
Çantada keklik, derdi Eddie olsa. 



"Ah!" dedi robot. "Bir sira-ha, sila- şa, si-si..." Bir de ğil, iki ayrı yerde 
dirsek eklemi olan kolunu kaldırıp kafasına vurdu. Başının içinden kısa bir 
düdük sesi yükseldi -Biiip!- ve sözünü tamamlayabil di. "Bir silah şor!" 
Susannah güldü. Kendini tutamamı ştı. Onca yolu Porky Pig'in çok iri, elektronik 
bir versiyonunu görmek için kat etmi şlerdi demek. He-he-he-hepsi bu kadar, 
dostlar! 
"Sizin gibiler hakkında de-dedikodular du-duymu ştum," dedi robot Susannah'nın 
gülü şüne aldırmayarak. "Sen Gi-Gi-Gilead'lı Roland mısın ?" 
"Evet," dedi Roland. "Ya sen?" 
"William, D-746541-M, Bakım Robotu, Di ğer Pek Çok Đşlev. Joe Collins bana Ke-
Kekeme Bili diyor. Đçerde bir ye-yerde ya-yanık bir devrem v-var. Tamir  
edebilirdim ama i-izin vermedi. Burdaki t-tek insan  ol-oldu ğu için de..." Durdu. 
Susannah, C3PO'ya de ğil (çünkü onu hiç görmemi şti, onun zamanından sonraydı) 
Yasak Gezegen'den Robot Rabby'ye benzetti ği Bill'in içindeki tıkırtıları net bir 
şekilde duyabiliyordu. 
Sonra Kekeme Bili metal elini alnına götürüp e ğildi ve bunu gören Susannah 
elinde olmadan etkilendi. Ama robotun selam verdi ği ne Roland, ne de 
Susannah'ydı. "Selam olsun, Patrick D-Danville, S-S -Sonia'nın o ğlu! Seni tekrar 
a-açık alanda gö-görmek ne güzel!" Susannah, Kekeme  Bill'in sesindeki duyguyu 
fark etti. Gerçek bir memnuniyetti. Bunun üzerine t abağını indirmekte hiçbir 
sakınca görmedi. 
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Bahçede sohbet ettiler. Bili içeri girebileceklerin i varsaymı ştı zira sadece 
eski, ilkel bir koku alma duyusuna sahipti. Đnsanlar bu konuda daha iyiydi ve 
kulübenin le ş gibi koktu ğunu biliyordu. Üstelik şöminenin ate şi söndü ğü için 
içerisi artık sıcak bile de ğildi; kulübenin hiçbir çekicili ği yoktu. Zaten 
konu şmaları pek uzun sürmedi. Bakım Robotu William (Di ğer Pek Çok Đşlev) kendine 
bazen Joe Collins adını veren yaratı ğı efendisi sayıyordu, çünkü etrafta ba şka 
bir aday olmamı ştı. Ayrıca Col-üns/Dandelo gerekli şifreyi biliyordu. 
"So-sordu ğunda ona şi- şifreleri vermedim," dedi Kekeme Bili. "Ama Programı m o-
ona gereken bi-bilgiyi edinebilece ği bazı el ki-kitaplarmı getirmeme e-engel 
değildi." 
"Bürokrasi ne harika," dedi Susannah. 
Bill, gerekti ğinde Kule Yolu'nu küremeye gelmeye mecbur olmasına (programında 
vardı) ve "Federal" dedi ği yerden her ay bir kez erzak (ço ğunlukla konserve 
yiyecekler) getirmesi gerekmesine ra ğmen "J-J-Joe" dan mümkün oldu ğunca uzak 
durmaya çalı ştı ğını (ve uzun süreli ğine) söyledi. Ayrıca bir zamanlar ona 
kendisine ait, sıkça baktı ğı (ve pek çok kopyasını çıkardı ğı), harika bir resim 
yapıp veren Patrick'le görü şmek ho şuna gidiyordu. Yine de her geli şinde 
Patrick'i orada bulamamaktan korktu ğunu itiraf etti; öldürülüp bir çöp 
parçasıymı ş gibi "Kö-Kö-Kötü Yer" dedi ği ıssız topraklara atılmı ş olaca ğından 
korkuyordu. Ama i şte kar şısındaydı, hayatta ve özgürdü. Bill'in buna çok 
sevindi ği belli oluyordu. 
"Çünkü be-benim ilkel de o-olsa duygularım v-var," dedi. Susannah'ya kötü bir 
alı şkanlı ğını itiraf eden biri gibi gelmi şti. 
"Emirlerimize itaat etmek için bizden de şifre isteyecek misin?" diye sordu 
Roland. 
"Evet, sai," dedi Kekeme Bili. 
"Kahretsin," diye mırıldandı Susannah. Calla Bryn S turgis'te iken Andy ile 
benzer sorunlar ya şamışlardı. 
"A-ancak," dedi Kekeme Bili. "Emirlerinizi ö-öneril er şek- şeklinde dile 
getirirseniz ye-yerine getirmek beni ç-çok mut-mut- mut..." Kolunu kaldırıp 
kafasına tekrar vurdu. Biiip! sesi tekrar duyuldu. Ancak Susannah sesin bu kez 
göğüs bölgesinden geldi ğini dü şündü. "Mutlu olurum," diye bitirdi sözünü. 
" Đlk önerim, kekelemene yol açan sorunu halletmen ola cak," dedi Roland ve sonra 
şaşkınca döndü. Patrick kendini karların üzerine atmı ş, karnını tutarak 
kahkahalarla gülüyordu. Oy havlayarak etrafında dan s edercesine hoplayıp 
zıplıyordu ama Hantal Billy zararsızdı; bu kez Pat- rick'in ne şesini çalacak 
kimse yoktu. Duyguları sadece ona aitti. Ve kahkaha larını duyan şanslı ki şilere. 
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Kürenmi ş kav şağın ötesindeki ormanlık alanda, Bill'in "Kötü Yerler " dedi ği 
bölgede tir tir titreyen ergenlik ça ğında bir çocuk, le ş gibi kokan, tüyleri 
yarı kazınmı ş geyik derilerine sarınmı ş, Dandelo'nun kulübesinin önündeki 
dörtlüye bakıyordu. Geberin, diye dü şündü. Neden bir iyilik yapıp hepiniz birden 
gebermiyorsunuz? Ama ölmediler ve ne şeli kahkahaları ba ğrına birer bıçak gibi 
saplanmaya devam etti. 
Mordred daha sonra, hepsi Bill'in kar küreyicisine binip uzakla ştı ğında kulübeye 
girdi. Orada en az iki gün kalacak, Dandelo'nun kil erindeki konservelerle 
beslenecek ve daha sonra pi şman olaca ğı bir şey daha yiyecekti. O günleri 
kuvvetini tekrar kazanmak için kullandı. Sert fırtı nanın, i şini bitirmesine 
ramak kalmı ştı. Onu hayatta tutanın hissetti ği yo ğun nefret oldu ğuna inanıyordu. 
Ya da belki de Kule'ydi. 
Çünkü o nabız gibi atı şı, şarkı sesini o da hissediyordu. Ama Roland, Susannah  
ve Patrick'in majör tonda duydu ğunu o minör tonda duyuyordu. Onlar pek çok ses 
duyuyordu, oysa Mordred'in duydu ğu tek bir ses vardı. Kızıl Baha'sının, onu 
çağıran sesiydi. Ona dilsiz çocu ğu, kara ku ş orospuyu, özellikle de Gilead'dan 
gelen silah şoru, onu umursamayıp ardında bırakan Beyaz Baha'sın ı öldürmesini 
söylüyordu. (Kızıl Baba'sı da ardında bırakmı ştı ama bu gerçek Mordred'in 
aklının ucundan bile geçmedi.) 
Fısıldayan ses, öldürme i şi bitti ğinde Kara Kule'yi yıkacaklarını ve geçi ş 
boşlu ğuna birlikte sonsuza dek hükmedeceklerini vaat ediy ordu. 
Böylece Mordred yedi, çünkü Mordred açtı. Ve Mordre d uyudu, Çünkü Mordred 
bitkindi. Dandelo'nun kalın giysilerini giyip erzak larla ■Çoğunlukla konserve 
yiyecekler- doldurdu ğu bir kıza ğı çekerek yeni kürenmi ş Kule Yolu'na çıktı ğında 
yakla şık yirmi ya şlarında görünen, uzun boylu ve yaz gündo ğumu gibi güzel bir 
genç adamdı. Đnsan bedeni üzerinde iki iz vardı; biri Susannah'nı n kur şununun 
bıraktı ğı iz, di ğeriyse topu- ğundaki do ğum lekesi. Kendi kendine o topu ğun pek 
yakında Roland'ın bo ğazına basaca ğına dair söz verdi. 
  
BEŞĐNCĐ KISIM 
KIRMIZI TARLA 
CAN'-KA NO REY 
  
BĐRĐNCĐ BÖLÜM YARA VE KAPI (HO ŞÇA KAL, CANIM) 
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Susannah Dean, Bill'in -artık sadece Bill'di, Kekem e Bili de ğil- onları Beyaz 
Topraklar'ın tam bitimindeki Federal'e bırakmasında n sonra, uzun yolculuklarının 
son günlerinde kendini sık sık gösteren a ğlama krizleri ya şamaya ba şladı. Bu 
krizlerin geli şini önceden hissediyor, çalıların arasında mesanesi ni bo şaltması 
gerekti ğini söyleyip di ğerlerinin yanından ayrılıyordu. Sonra devrik bir kü tü ğün 
veya so ğuk topra ğın üzerine oturuyor, elleriyle yüzünü örtüyor ve ya şların 
akmasına izin veriyordu. Roland bunları biliyorsa d a hiç yorum yapmıyordu 
(yanlarına döndü ğünde gözlerinin kıpkırmızı oldu ğu gözünden kaçmamı ştı mutlaka). 
Susannah, Ro-land'ın bildi ğini sanıyordu. 
Orta-Dünya'daki -ve Uç-Dünya'daki- zamanı sona erme k üzereydi. 
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Bill turuncu kar küreme aracıyla onları önündeki ta belada solgun harflerle 
FEDERAL KARAKOL 19 
KULE NÖBETĐ 
BU NOKTADAN ĐLERĐ GĐTMEK YASAKTIR! 
yazan tek görünen bir barakaya götürdü. 
Susannah, Federal Karakol 19'un teknik olarak hâlâ Empatika'nın Beyaz 
Topraklar'ı içinde bulundu ğunu dü şündü ama hava, Kule Yolu a şağı do ğru 
ilerledikçe ısınmı ştı ve kar tabakası artık yok denecek kadar inceydi.  
Önlerindeki alanda öbek öbek a ğaçlıklar oldu ğunu görebiliyorlardı ama Susannah 
yakında onların da kalmayaca ğını ve arazinin Orta-batı Amerika kırları gibi 
bomboş uzanaca ğını tahmin ediyordu. Sıcak mevsimlerde muhtemelen m eyve -hatta 
belki şekerciboyası meyvesi- veren çalılıklar vardı ama o an hepsi çıplaktı ve 



durmaksızın esen rüzgârla sarsılıyorlardı. Kule Yol u'nun -bir zamanlar ta ş 
döşeliydi ama artık bir çift tekerlek izinden ba şka bir şey kalmamı ştı- her iki 
tarafında ço ğunlukla ince kar tabakasının altından uzanan uzun o tlar 
görüyorlardı. Rüzgârla dalgalanıp fısılda şıyorlar ve Susannah şarkılarını 
biliyordu: Comma-la-gele-gele, yolculuk bitmek üzer e. 
"Ben daha ileri gidemem," dedi Bili kar küreyicinin  motorunu ve müzi ği 
durdurarak. "Sınır Kavisi'nde söyledikleri gibi, üz günüm derim." 
Yolculukları bir buçuk gün sürmü ştü ve bu süre içinde Bili onlara "altın 
eskiler" dedi ği şarkılardan olu şan bir müzik yayını yapmı ştı. Bu parçalardan 
bazıları Susannah için hiç de eski de ğildi; "Sugar Shack" ve "Heat Wave" gibi 
parçalar, Mississippi'deki kısa tatilinden döndü ğünde radyoda çalan popüler 
şarkılardı. Di ğerlerini ise duymamı ştı bile. Müzik plaklarda veya kasetlerde 
değil, Bill'in "siidii" dedi ği gümü ş rengi, güzel disklerde kayıtlıydı. Bu 
diskleri küreyicinin göstergelerle dolu konsolun-da ki bir yarı ğa sokuyor ve 
müzik, en az sekiz ayrı hoparlörden yayılmaya ba şlıyordu. Susannah her tür 
müzi ğin kula ğına iyi gelece ğine inanıyordu, arna daha önce hiç duymadı ğı iki 
şarkı onu fazlasıyla etkiledi. Bir tanesi "She Loves  You" adında çok ne şeli, 
hareketli bir parçaydı. Di ğeriyse a ğır ve hüzünlü bir şarkı olan "Hey Jude"du. 
Roland bu ikinci parçayı biliyor gibiydi, çalarken eşlik etmi şti ama onun 
söyledi ği sözler, hoparlörlerden yayılanlardan biraz farklı  gibiydi. Susannah 
grubun adını sordu ğunda Bill, The Beetles0 oldu ğunu söyledi. 
"Bir rock'n roll grubu için komik bir isim," dedi S usannah. 
Oy ile birlikte küreyicinin dar arka koltu ğunda oturmakta olan Patrick omzuna 
hafifçe vurdu. Susannah arkasına dönünce Patrick, o na resim defterini gösterdi. 
Roland'ın profilden bir resminin altına, Beetles de ğil, BEATLES• yazmı ştı. 
"Nasıl yazılırsa yazılsın yine de bir rock'n roll g rubu için komik bir isim," 
dedi Susannah ve aklına bir fikir geldi. "Patrick d okunu ş yetene ğin var mı?" 
Patrick ka şlarını çatıp ellerini iki yana açınca -anlamadım, d iyordu bu hareket- 
Susannah soruyu ba şka türlü sordu. "Aklımı okuyabiliyor musun?" 
Patrick omuzlarını silkerek gülümsedi. Bu hareketin  anlamı, bilmiyorum idi ama 
Susannah, Patrick'in bildi ğini dü şündü. Hem de çok iyi bildi ğini. 
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Federal'e ö ğle vaktinden biraz önce vardılar ve Bili orada onla ra mükellef bir 
ziyafet sundu. Patrick yeme ğini kurt gibi midesine indirdikten sonra ayaklarını n 
dibinde Oy ile bir kö şeye oturdu ve yemeklerine devam eden di ğerlerinin resmini 
çizmeye koyuldu. Bir zamanlar dinlenme salonu olara k kullanılan bir yerdeydiler. 
Odanın duvarları televizyon ekranlarryla kaplıydı.. . Susannah üç yüzden fazla 
monitör oldu ğunu tahmin ediyordu. Oldukça dayanıklı olmalıydılar  zira bazıları 
hâlâ çah şıy0r. du. Birkaçında barakanın etrafını saran tepel erin görüntüsü 
vardı, ama ço ğunda görüntü karlıydı ve birinde de uzun süre baktı ğında Susan-
nah'nın midesinin bulanmasına yol açan kayan çizgil er vardı. Bil] karlı 
ekranların bir zamanlar dünyanın etrafında, yörünge sinde dönen uydulardan 
görüntüler iletti ğini, ama uydulardaki kameraların uzun zaman önce bo zuldu ğunu 
söyledi. Kayan çizgilerin oldu ğu ekran daha ilginçti. Bili bu ekranın daha 
birkaç ay öncesine dek Kara Kule'yi göstermekte old uğunu söyledi. Sonra görüntü 
aniden kaybolmu ş ve yerini bu çizgiler almı ştı. 
"Kızıl Kral'ın televizyona çıkmaktan ho şlandı ğını sanmıyorum," dedi Bili, 
onlara. "Özellikle de ba şka ziyaretçilerin gelebilece ğini biliyorsa. Bir sandviç 
daha almaz mısınız? Bol miktarda var, sizi temin ed erim. Hayır mı? Peki ya 
çorba? Sen, Patrick? Çok zayıfsın, biliyorsun... ço k, çok zayıfsın." 
Patrick defterini onlara do ğru çevirdi ve Susannah'nın önünde e ğilmekte olan 
Bill'in bir resmini gösterdi. Robotun metal ellerin den birinde düzgünce 
sıralanmı ş sandviçlerle dolu bir tepsi, di ğerinde de bir sürahi buzlu çay vardı. 
Patrick'in tüm resimleri gibi bu da karikatürden öt eydi. Resmi yapan elin sürati 
inanılmazdı. Susannah alkı şladı. Roland gülümseyerek ba şını salladı. Patrick 
di ğerlerinin gerideki bo şlu ğu görmemesi için di şlerini sıkarak sırıttı. Sonra 
sayfayı çevirdi ve yeni bir resme ba şladı. 
"Arkada çok sayıda ula şım aracı var," dedi Bili. "Ço ğu i şlemiyor, ama bazıları 
hâlâ çalı şıyor olabilir. Size dört çeki şli bir kamyonet verebilirim. Sorunsuz 



i şleyece ğini garanti edemem ama sizi burdan sadece yüz yirmi  tekerlek uzakta 
olan Kara Kule'ye götürebilece ğine inanıyorum." 
Susannah midesine büyük ve hareketli bir a ğırlı ğın çöktü ğünü hissetti. Yüz yirmi 
tekerlek, yüz altmı ş kilometre ediyordu, hatta belki daha da az. Yakla şmışlardı. 
O kadar yakındılar ki ürkütücüydü. 
"Kule'ye karanlık çöktükten sonra gitmezsiniz," ded i Bili. "En azından ben öyle 
sanıyorum. Kule'nin yeni sakinini gözönünde bulundu runca böylesi daha makul 
görünüyor. Ama sizin gibi deneyimli yolcular için y ol kenarında bir gece daha 
kamp yapmak nedir ki? Bir şey de ğildir elbette! Ama yolda geçirilecek son geceyi 
katarsak bile hedefiniz yarın ö ğleye do ğru görü ş alanınıza girmi ş olacaktır."  
Roland bunu uzun uzun, dikkatle dü şündü. Susannah o arada kendine nefes almayı 
hatırlatmak durumunda kaldı, çünkü benli ğinin bir parçası nefes almak 
istemiyordu. 
Hazır de ğilim, diye dü şündü o parça. Ve daha.derinlerde bir ba şka parçası -
tekrarlanan (ve geli şen) bir rüyanın her nüansını hatırlayan parça- ba şka bir 
şey dü şünüyordu: Gitmek kaderimde yok. Sonuna kadar gideme yece ğim. 
Roland sonunda konu ştu. "Te şekkür ederim, Bili -eminim hepimiz müte şekkiriz- ama 
korkarım nazik teklifini reddedece ğiz. Sebebini sorarsan sana bir cevap veremem. 
Tek bildi ğim bir parçamın yarını fazla erken buldu ğu. O parçam yolun geri 
kalanını yürüyerek almamız gerekti ğini dü şünüyor. Şimdiye dek yaptı ğımız gibi." 
Derin bir soluk alıp bıraktı. "Orda olmaya hazır de ğilim. Henüz de ğil." 
Sen de, diye dü şündü Susannah şaşkınca. Sen de. 
"Kafamı ve kalbimi hazırlamak için biraz daha zaman a ihtiyacım var. Hatta belki 
ruhumu da." Elini arka cebine uzattı ve Dandelo'nun  ecza dolabına onlar için 
bırakılmı ş, Robert Browning'e ait şiirin fotokopisini çıkardı. "Burda son 
sava şa... veya son direni şe ba şlamadan önce eski günleri hatırlamakla ilgili 
yazılmı ş bir şeyler var. Do ğru yazılmı ş. Ve belki gerçekten de bana tek gereken, 
şairin bahsetti ğidir; eski ve mutlu günlerden bir esinti. Bilmiyoru m. Susannah 
kar şı çıkmadı ğı sürece yayan devam etme taraftarıyım." 
"Susannah kar şı de ğil," dedi genç kadın usulca. "Susannah en do ğrusunun bu 
oldu ğunu dü şünüyor. Susannah'nın tek itirazı kırık bir egzoz bo rusu gibi arkada 
sürüklenmek." 
Roland, ona minnetle (biraz da dalgınca) gülümsedi -son birkaç günde ondan bir 
şekilde uzakla şmış gibiydi- ve tekrar Bill'e döndü. "Çekebilece ğim bir araba var 
mı acaba? Çünkü yanımıza biraz erzak da almamız ger ekecek... ve Patrick de var. 
Onun da zaman zaman arabayla çekilmesi gerekecek." 
Patrick içerlemi ş görünüyordu. Elini yumruk yapıp kolunu havaya kald ırdı ve 
kaslarını gösterdi. Ancak minik kas yumrusu onu mah cup etmi ş olacaktı ki kolunu 
çabucak indirdi. 
Susannah gülümseyerek ona do ğru uzandı ve dizine dostça vurdu. "Utanmana gerek 
yok, tatlım. Cadının evindeki Hansel ve Gretel gibi  bir kafeste Tanrı bilir ne 
kadar zaman kalmı ş olman senin kabahatin de ğil." 
" Đstedi ğiniz gibi bir şeyim oldu ğundan eminim," dedi Bill. "Susannah için de 
akülü bir modeli var. Sahip olmadıklarımı da yarata bilirim. En fazla bir iki 
saat sürer." 
Roland hesap yapıyordu. "Burdan günbatımına be ş saat kala ayrılır-sak hava 
kararana dek on iki tekerlek ilerleyebiliriz. Yani Susannah'nın on be ş, on altı 
kilometre diyece ği bir mesafe. Ortalama bu hızla ilerlersek ömrümü u la şmak için 
harcadı ğım Kule'ye be ş gün sonra varabiliriz. Ku-le'ye günbatımında varma k 
isterim çünkü rüyalarımda hep o vakitte görüyorum. Susannah?" 
Ve içindeki ses -derinlerdeki- fısıldadı: Dört gece . Rüyalar görülecek dört 
gece. Bu yeterli olmalı. Hatta yeterliden de öte. E lbette ka'mn müdahale etmesi 
gerekecekti. E ğer etkisi altından çıktılarsa bu gerçekle şmeye-çekti; 
gerçekle şemeyecekti. Ama Susannah artık ka'mn her yere, Kara  Kule'ye bile 
uzandı ğını dü şünüyordu. Hatta belki Kara Kule ile vücut buluyordu . 
"Uygun," dedi cılız bir sesle. 
"Patrick?" diye sordu Roland. "Sen ne diyorsun?" 
Patrick omuz silkti ve ba şım defterinden kaldırmadan elini onlara do ğru salladı. 
Hareketi, onlar neye karar verirse uyaca ğını söylüyordu. Susannah, Patrick'in 
Kara Kule hakkında pek bir fikri olmadı ğını, Kule'yi hiç umursamadı ğını 
görebiliyordu. Neden umursayacaktı ki? Canavardan k urtulmu ştu, karnı da toktu. 



Bunlar onun için yeterliydi. Dilini kaybetmisti ama  içinden geçenleri çizerek 
ifade edebiliyordu. Patrick'in halinden memnun oldu ğunu tahmin edebiliyordu. 
Ama... 
Kule'ye varmak onun kaderinde de yok. Ne onun, ne O y'un, ne de benini- Peki o 
halde bize ne olacak? 
Bilmiyordu ve tuhaftı ama bu konuda hiç endi şeli de ğildi. Ka söyleyecekti. Ka ve 
rüyaları. 
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Üç insan, Hantal Billy ve robot Bili bir saat sonra  Ho Fat'in Lüks Taksisi'nin 
biraz daha büyü ğü gibi görünen, kesilmi ş bir arabanın etrafında toplanmı ştı. 
Arabanın tekerlekleri büyük ve inceydi. Bir rüya gi bi kolayca dönüyorlardı. 
Susannah yüklü oldu ğunda bile tüy gibi kolayca çekilebilece ğini dü şündü. En 
azından Roland'ın gücü kuvveti yerindeyken. Yoku ş yukarı çekmek enerjisini hiç 
şüphesiz bir süre sonra tüketecekti ama ta şıdıkları yiyecekleri yedikçe Ho Fat 
II hafifleyecekti... ve Susannah önlerinde çok fazl a tepe oldu ğunu sanmıyordu. 
Açık alana, kırlık bölgeye gelmi şlerdi; kar ve a ğaç kaplı sırtlar arkalarında 
kalmı ştı. Bili, ona ne bir motosiklet ne de bir golf arab ası sayılabilecek, 
elektrikle i şleyen bir araç getirmi şti. Arkada sürüklenme ("kırık bir egzoz 
borusu gibi") günleri geride kalmı ştı. 
"Bana yarım saat daha verirseniz bunu zımparalayabi lirim," dedi Bili üç parmaklı 
çelik elini artık ismi Ho Fat II olan küçük arabanı n kesik ön kısmında 
gezdirerek. 
"Te şekkürler deriz ama gerek yok," dedi Roland. "Üzerin e birkaç kat deri 
sereriz, olur biter." 
Yola koyulmak için sabırsızlanıyor, diye dü şündü Susannah. Bunca zamandan sonra 
neden'sabırsızlanmasın ki? Ben de yola çıkmaya can atıyorum. 
"Eh, öyle diyorsanız öyle olsun," dedi pek mutlu gö rünmeyen Bili. "Galiba 
gidi şinizi geciktirmeye çalı şıyorum. Bir daha ne zaman insan görece ğim 
kim'bilir?" 
Buna hiçbiri cevap vermedi. Bilmiyorlardı. 
"Çatıda çok yüksek sesli bir korna var," dedi Bili,  Federal'i i şaret ederek. "Ne 
tür bir sorunu haber vermek için kuruldu bilmiyorum  -belki radyasyon sızıntıları 
veya bir saldırıyla kar şıla şılması halinde çalmak içindir- ama sesinin en az yü z 
tekerlek öteye yayılaca ğından eminim. Rüzgâr do ğru yönde esiyorsa daha da uza ğa. 
Sizi takip etti ğini dü şündüğünüz ki şiyi görürsem veya hâlâ çalı şmakta olan 
hareket algılayıcı cihazlar varlı ğını hissederse kornayı çalarım. Belki 
duyarsınız." 
"Te şekkürler," dedi Roland. 
"Kamyonetle gitseydiniz size yeti şme şansı olmazdı," diye belirtti Bili. 
"Kule'ye ula şır ve onu hiç görmezdiniz." 
"Doğru söylüyorsun," dedi Roland, ama fikrini de ği ştirdi ğine dair en ufak bir 
belirti yoktu. Bunu görmek Susannah'yı memnun etti.  
"Kızıl Baba'sı diye bahsetti ğiniz ki şi, Can'-Ka No Rey'e gerçekten hükmediyorsa 
ne yapacaksınız?" 
Roland bu olasılı ğı Susannah ile de ğerlendirmi ş olmasına ra ğmen ba şım iki yana 
salladı. Kule'nin etrafında uzak mesafedeyken bir d aire çizip dibine Kızıl 
Kral'ın hapsoldu ğu balkondan görülemeyecek bir noktadan yakla şabileceklerini 
düşünmüşlerdi. Sonra dola şıp hemen altındaki kapıya varabilirlerdi. Ama elbet te 
bu dü şündüklerinin mümkün olup olmadı ğını Kule'ye ula şana dek 
öğrenemeyeceklerdi. 
"Eh, Tanrı isterse su olacaktır," dedi eskiden Keke me Bili olarak bilinen robot. 
"Eski insanlar böyle derdi. Belki sizinle hiçbir ye rde olmasa bile yolun 
sonundaki açıklıkta tekrar görü şürüz. E ğer robotların oraya girmesine izin 
veriliyorsa. Umarım veriliyordur, çünkü tekrar görm ek istedi ğim pek çok ki şi 
var." 
Öyle mahzun görünüyordu ki Susannah, Bill'in yanına  gidip bir robota sarılmanın 
saçmalı ğını bir an bile dü şünmeden kaldırılmak için kollarını uzattı. 
Birbirlerine sarıldılar. Bili, Calla Bryn Sturgis't eki kötücül Andy'nin olumsuz 
etkilerini silmi şti ve sırf bu yüzden bile olsa kucaklanmayı hak edi yordu. 
Susannah, Bill'in çelik kollarının bedenine dolanma sını hissedince istedi ği 



takdirde belini kuru bir dal parçası gibi kırabilec eğini anladı. Ama Bill'in 
sarılı şı son derece nazikti. 
"Uzun günler ve ho ş geceler, Bili," dedi Susannah. " Đyi olmanı umuyoruz, hepimiz 
öyle dileriz." 
"Te şekkür ederim, hanımefendi," dedi Bili ve onu yere i ndirdi. "Size te şek, 
teke ş, te şkek..." Biiip! Ve elini yine ba şına indirdi. "Te şekkürler derim." 
Duraksadı. "Kekeleme sorununu hallettim, gerçekten,  ama daha önce de dedi ğim 
gibi, tamamen duygusuz de ğilim." 
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Patrick yorulup Ho Fat IFye binmeden önce Susannah' nın elektrikli aracının 
yanında dört saat boyunca yürüyerek ikisini de şaşırttı. Bill'in Mordred'i 
gördü ğünü (veya cihazların varlı ğını algıladı ğını) belirten korna sesini 
beklediler ama duyamadılar... üstelik rüzgâr onlara  do ğru esiyordu. Günbatımında 
karlı bölgeyi tamamen artlarında bıraktılar. Uzun g ölgelerinin dü ştü ğü arazi 
giderek daha düz bir hal alıyordu. 
Roland kamp yapmak için durduklarında ate ş yakmak için çalı çırpı topladı ve 
uyuyakalmı ş olan Patrick uyanıp koca bir porsiyon sosisle ha şlanmı ş fasulye 
yedi. (Fasulyelerin Patrick'in di şsiz a ğzında kaybolu şunu izleyen Susannah 
uyumadan önce dö şek olarak kullandı ğı deriyi Patrick'in rüzgârının altına 
sermemesi gerekti ğini aklının bir kö şesine not etti.) O ve Oy da i ştahla yedi 
ama Roland yeme ğine neredeyse hiç dokunmadı. 
Patrick ak şam yemeğinden sonra resim defterini aldı, kur şunkalemine ka şlarını 
çatarak baktı ve bir elini Susannah'ya uzattı. Ne i stedi ğini anlayan Susannah 
omzuna astı ğı, ki şisel e şyalarını koydu ğu çıkınından cam kavanozu çıkardı. 
Kavanozu hep yanında ta şıyordu, çünkü sadece bir tane kalemtıra ş vardı ve 
Patrick'in onu kaybetmesinden korkuyordu. Elbette R oland bıça ğıyla Eberhard-
Faberler'in ucunu açabilirdi ama o şekilde uçların kalitesi bir şekilde 
deği şiyordu. Susannah kavanozu ba ş a şağı çevirerek içindeki silgileri ve 
ataçları kalemtıra şla birlikte avucuna döktü Sonra kalemtıra şı Patrick'e uzattı. 
Patrick kalemin ucunu sokup birkaç kez hızla çevird ikten sonra kalemtıra şı geri 
verdi ve hemen resmine döndü. Susannah pembe silgil ere bakıp Dandelo'nun hepsini 
teker teker kesmeye niçin tenezzül etti ğini dü şündü. Çocu ğa eziyet etmenin bir 
yolu muydu? E ğer öyleyse pek i şe yaramamı ş görünüyordu. Belki ilerideki 
yıllarda, beyniyle parmakları arasındaki müthi ş ba ğlantılar bir nebze 
paslandı ğında (yetene ğinin küçük ama inkâr edilemeyecek kadar göz kama ştırıcı 
dünyası ilerledi ğinde) silgilere ihtiyaç duyabilirdi. Şu an için hataları bile 
ayrı birer ilham kayna ğıydı. 
Patrick uzun süre çizmedi. Susannah günbatımının tu runcu aydınlı ğında ba şını 
resim defterine iyice e ğdi ğini görünce defteri itiraz etmeyen parmaklarının 
arasından aldı ve Patrick'i arabanın arkasına yatır arak (ön kısmı 
tekerlekleriyle neredeyse aynı yükseklikte bir kaya nın üzerine dayandı ğı için 
araba yere paralel duruyordu) üzerini derilerle ört tükten sonra yana ğına bir 
öpücük kondurdu. 
Patrick uykulu bir halde uzanıp Susannah'nın yana ğmdaki yaraya dokundu. Susannah 
önce yüzünü buru şturdu ama nazik dokunu ştan kaçmadı. Yara yine kabuk ba ğlamı ştı 
ama zonklaması acı veriyordu. O günlerde gülümsemek  bile Susannah'nın canını 
acıtıyordu. Uzatılan el indi ve Patrick uykuya dald ı. 
Yıldızlar gökte belirmi şti. Roland dikkatle onları izliyordu. 
"Ne görüyorsun?" diye sordu Susannah. 
"Sen ne görüyorsun?" diye soruyla kar şılık verdi Roland. 
Susannah ı şıltısı giderek artan gökyüzüne baktı. " Şey," dedi. "Ya şlı Yıldız'ı ve 
Yaşlı Ana'yı görüyorum ama batıya do ğru ilerlemi ş gibiler. Ve surda da... aman 
Tanrı'm!" Ellerini Roland'ın hafif sakallı (hiçbir zaman fazla uzamalarına izin 
vermiyor gibiydi) yanaklarına koyup çevirdi. "Batı Denizi'nin kıyısından 
ayrıldı ğımızda şu orda de ğildi, olmadı ğından eminim. O bizim dünyamızdan, 
Roland... biz ona Büyük Ayı diyoruz!" 
Roland ba şını salladı. "Ve babamın kütüphanesindeki en eski k itaplardan birine 
göre bir zamanlar bizim dünyamızın da gö ğündeymi ş. Đsmi, Lydia'nın Kepçesi'ymi ş. 
Đşte şimdi yine görülebiliyor." Gülümseyerek Su-sannah'ya  döndü. "Yenilenmenin 



bir ba şka i şareti. Kızıl Kral hapsoldu ğu yerden gökyüzüne bakıp onu gördü ğünde 
çileden çıkıyordur!" 
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Susannah kısa bir süre sonra uyudu. Ve rüya gördü. 
 
7 
Yine Central Park'ta, ilk kar tanelerinin dü şmeye ba şladı ğı parlak, gri bir 
gökyüzünün altında; yakınlarda bir yerde Noel ilahi leri söylenmektedir ama 
söyledikleri "Silent Night" veya "What Child Is Thi s" de ğil, pirinç sarkı şıdır: 
"Ye şil ye şil pirinçler, Bak gör çok tazeler, Tazeler yemye şiller, Comma-la-gel-
gel! Bir şekilde de ği şmiş olmasından korkarak bereyi çıkarır ama üzerinde hâ lâ 
MUTLU NOEL'LER yazmaktadır ve 
(burada ikizler yok) 
içi rahatlar. 
Etrafına bakınca ona sırıtmakta olan Eddie ve Jake' i görür. 
Eddie'nin üzerinde NOZZ-A-LA ĐÇĐYORUM!yazan bir e şofman üstü vardır. 
Jake'inkinin üzerindeyse TAKURO SPIRIT SÜRÜYORUM!ya zmaktadır. 
Bunların hiçbiri yeni sayılmaz. Ama arkalarında, Be şinci Cadde'ye giden at 
arabası yolunun yanında durmakta olan şey kesinlikle yenidir. Yakla şık iki metre 
yüksekli ğinde bir kapıdır bu ve görünü şüne bakılırsa masif de-mira ğacından 
yapılmı ştır. Kapının tokma ğı som altındır ve üzerinde hanım silah şorun nihayet 
anladı ğı bir şekil vardır: çaprazlama duran iki kur şunkalem. Eberhard-Faber #2 
olduklarından şüphesi yoktur. Silgileri kesilmi ştir. 
Eddie bir bardak sıcak çikolata uzatmaktadır. Üzeri nde krema ve hin-distancevizi 
parçacıklarının yüzdü ğü mükemmel bir sıcak çikolata. "Al," der Eddie. "Sa na 
sıcak çikolata getirdim." 
Susannah uzatılan barda ğa aldırmaz. Kapı onu büyülemi ştir. "Kumsalda gördü ğümüz 
kapılara benziyor, de ğil mi?" diye sorar. 
"Evet," der Eddie. 
"Hayır" der Jake aynı anda. 
"Anlayacaksın," der ikisi birlikte ve ne şeyle birbirlerine gülümserler. 
Susannah yürüyerek yanlarından geçer. Roland'ın onl arı çekti ği kapıların 
üzerinde TUTUKLU, nöron PR ĐM KADĐNĐ ve mc\ yazmaktadır. Bunun üzerinde ise şu 
yazar: )c^^)©( ŞcfH^ Ve altında şu vardır: 
RESSAM 
Susannah tekrar onlara döner ama yok olmu şlardır. Central Park da öyle. 
Harap olmu ş şehir Lud'a ve çorak topraklara bakmaktadır. So ğuk ve ısıran bir 
esinti ona be ş kelime fısıldar: "Zaman dolmak üzere... acele et.. ." 
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Susannah, ondan ayrılmalıyım... ve bunu Kara Kale'y i ufukta görmeden önce yapmam 
en iyisi. Ama nereye gidece ğim? Ve hem Mordred ile hem Kızıl Kral'la sava şında 
onu nasıl sadece Patrick'le bırakırım, diye dü şünerek panik içinde uyandı. 
Son dü şüncesi, acı bir gerçe ği aklına getirdi: bir hesapla şma olursa Oy'un 
Roland'a Patrick'ten daha faydalı olaca ğı muhakkaktı. Hantal Billy cesaretini 
pek çok kez göstermi ş ve silah şor olmayı hak etmi şti; tek eksi ği bir silahtı. 
Ama Patrick... Patrick bir... şey, o bir kalem şordu. Mavi alevlerden hızlıydı 
ama çok keskin de ğilse bir Eberhard-Faber ile kimseyi öldüremezdiniz.  
Doğrulup oturdu. Küçük elektrikli aracının uzak tarafı na yaslanmı ş, nöbet tutan 
Roland uyandı ğını fark etmedi. Ve Susannah fark etmesini ütemedi.  Soru 
i şaretleri uyandırabilirdi. Tekrar uzanıp derileri üz erine çekti ve ilk avlarını 
düşündü. Genç geyi ğin nasıl yön de ği ştirip do ğruca 0na do ğru ko ştu ğunu ve 
kafasını Oriza'sıyla nasıl uçurdu ğunu hatırladı. Taba ğın altındaki çıkıntının, 
Patrick'in kalemtıra şına çok benzeyen çıkıntının buz gibi havayı yarması yla 
duyulan ıslık sesini hatırladı. Zihninin bir çe şit ba ğlantı kurmaya çalı ştı ğını 
düşündü, ama ne oldu ğunu ke şfedeme-yecek kadar bitkindi. Belki de çok fazla 
çabalıyordu. E ğer öyleyse bu konuda ne yapabilirdi? 
Calla Bryn Sturgis'te geçirdikleri günler sayesinde  emin oldu ğu bir şey vardı. 
Kapının üzerindeki sembol, BULUNMAMI Ş anlamına geliyordu. 
Zaman dolmak üzere. Acele et. 



Ertesi gün Susannah'nın gözya şları ba şladı. 
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Tuvaletini gerisinde yapabilece ği (ve tutamadı ğında gözya şlarını dökebilece ği) 
çalılar hâlâ bol miktarda vardı ama arazi düzle şip açılmaya devam ediyordu. 
Yolda geçirdikleri ikinci gün, ö ğle civarı Susannah ileride, önce bulutların 
gölgesi sandı ğı karaltıyı fark etti. Ancak gökyüzü bir ufuktan di ğerine 
masmaviydi ve tek bir bulut bile yoktu. Sonra karal tı, bulut gölgesine hiç 
benzemeyen bir şekilde yön de ği ştirdi. Susannah nefesini tutup elektrikli 
aracını durdurdu. 
"Roland!" dedi. " Đlerde bir yaban sı ğırı sürüsü var! Evet, eminim!" 
"Yaa, öyle mi diyorsunuz?" dedi Roland geçici bir i lgiyle. "Epeyce büyük bir 
sürü." 
Patrick, Ho Fat H'nin arkasına oturmu ş, deli gibi çiziyordu. Kalemi tutu şunu 
deği ştirdi ve avucunun alt kısmını kâ ğıda bastırarak ucuyla gölge yapmaya 
başladı. Susannah neredeyse Patrick'in çizdi ği sürünün üzerinden yükselen toz 
bulutunun kokusunu alabilecekti. Ama Patrick gözler i Susannah'nınkilerden keskin 
değilse resimde sürüyü yedi sekiz kilometre daha yakın da çizmi ş gibi 
görünüyordu. Daha keskin olmasının mümkün oldu ğunu dü şündü. Her neyse, gözleri 
uyum sa ğladı ve Susannah da daha net görmeye ba şladı. Kocaman ba şlarını, hatta 
kara gözlerini bile görebiliyordu. 
"Amerika'da bu büyüklükte bir sürü nerdeyse yüz yıl dan beri görülmedi," dedi. 
"Öyle mi?" Hâlâ aynı kibar alaka. "Ama burda sayıla rı oldukça fazla. Küçük bir 
tet menzilimize girerse birkaçını avlayalım derim. Geyik dı şında taze et yemek 
hoşuma gider. Ya senin? 
Susannah gülümsemekle yetindi. Roland da gülümsemes ine kar şılık verdi. Ve 
Susannah hem an-tet hem dan-dinh olmadan önce ya bi r serap ya da bir iblis 
oldu ğuna inandı ğı bu adamı kısa bir süre sonra bir daha asla görmey ece ğini 
tekrar hissetti. Eddie ölmü ştü, Jake ölmü ştü ve pek yakında Gilead'lı Roland'ı 
son kez görecekti. O da ölecek miydi? Peki ya kendi si? 
Roland görecek olursa gözya şları için bir mazerete sahip olabilsin diye ba şını 
kaldırıp parlak güne şe baktı. Ve o geni ş, bo ş arazide güneydo ğuya, tüm 
dünyaların ve zamanın merkezi olan Kule'nin giderek  şiddetlenen ritmine do ğru 
ilerlemeye devam ettiler. 
Güp-güp-güp. 
Commala-gele-gele, yolculuk bitmek üzere. 
O gece ilk nöbeti Susannah tuttu ve gece yarısı Rol and'ı uyandırdı. 
"Galiba oralarda bir yerlerde," dedi kuzeybatıyı gö stererek. Kimden bahsetti ğini 
belirtmesine gerek yoktu, aklından geçen sadece Mor dred olabilirdi. Di ğer herkes 
gitmi şti. "Gözünü dört aç." 
"Dikkatli olurum," dedi Roland. "Sen de silah sesi duyarsan hemen hazırlan." 
"Emin olabilirsin," dedi ve Ho Fat IFnin dibindeki kuru kı ş otları üzerine 
uzandı. Önce uyuyamayaca ğını sandı, yakınlarda bir dü şman olmasının gerginli ği 
onu canlandırmı ştı. Ama uyudu. 
Ve rüya gördü. 
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Đkinci gecenin rüyası hem ilk geceki gibi, hem de ğildir. Ana unsurlar tam olarak 
aynıdır: Central Park, gri gökyüzü, kar taneleri, i lahi söyleyen sesler (bu kez 
eski bir Del-Vikingsparçası olan "Come With Me"yi s öylemekler), Jake (TAKURO 
SPIRIT SÜRÜYORUM!) ve Eddie (bu kez üzerinde-Idnde KLĐK! BU B ĐR SHINNARO 
KAMERA!yazmaktadır). Eddie'nin sıcak çikolatası var dır ama bu kez Susannah 'ya 
ikram etmez. Susannah endi şelerini hem yüzlerinden, hem de gergin bedenlerinde n 
okur. Bu rüyanın en büyük farkı budur: görülecek bi r şey veya yapılacak bir şey 
vardır ya da belki ikisi birden. Her ne ise o ana d ek Susannah'nın görmesini 
beklemi şlerdir ve Susannah hep geriye dönmektedir. 
Aklına korkunç bir soru gelir: özellikle mi geri dö nmektedir? Burada yüzle şmek 
istemedi ği bir şey mi vardır? Kara Kule ileti şimi bir şekilde engelliyor 
olabilir mi? Bu aptalca bir fikirdir elbette -gördü ğü bu insanlar hasret çeken 
hayal gücünün eserleridir; ölüdür onlar! Eddie'yi b ir kur şun öldürmü ş, Jake ise 
bir arabanın al(ında kalmı ştır- biri bu dünyada, biri Anahtar-Dünya'da, yani 



olanın oldu ğu bitenin bitti ği dünyalarda (çünkü zaman sadece bir tek yönde 
ilerlemekte) ve ba şarılı şairleri de Stephen King'dir. 
Ancak yüzlerindeki ifadeyi inkâr edemez, o panik if adesini., sanki ona söylemek 
istedikleri bir şey vardır. Ona sahipsin, Suze... sana göstermek ist edi ğimiz 
şeye, bilmen gereken şeye sahipsin. Elinden kayıp gitmesine izin mi verec eksin? 
Dördüncü devre. Dördüncü devre ve zaman ilerliyor, ilerlemeye devam edecek, 
etmek zorunda çünkü bütün mola haklan bitti. Acele etmen gerek... acele... 
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Susannah aniden uyandı. Güne ş do ğmak üzereydi. Eliyle ka şını şilince ter 
damlalarının ıslaklı ğını hissetti. 
Bilmem gereken şey ne, Eddie? Neyi görmemi istiyorsun? Sorusuna cev ap gelmedi. 
Nasıl gelecekti? Bay Dean öldü, diye dü şündü ve tekrar yattı. Bir saat geçti ama 
tekrar uyuyamadı. 
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Ho Fat H'de, Ho Fat I'de oldu ğu gibi tutamaklar vardı. Ama Ho Fat I'dekilerin 
aksine bunlar ayarlanabiliyordu. Patrick yürümek is tedi ğinde tutamaklar 
birbirlerinden ayrılıyor, Roland birini, Patrick de  di ğerini tutup çekiyordu. 
Patrick arabaya bindi ğindeyse Roland tutamakları tekrar birbirlerine yakl aştırıp 
tek ba şına çekmeyi sürdürüyordu. 
Öğle vaktinde yemek için mola verdiler. Yedikten sonr a Patrick Ho Fat H'nin 
arkasına kıvrılıp uyudu. Roland çocu ğun (ya şı ne olursa olsun onu bir çocuk 
olarak görüyorlardı) horlamasını duyana dek bekledi  ve Susannah'ya döndü. 
"Aklını kurcalayan nedir, Susannah? Söyle bana. Art ık bir tet olmasa da, dinh'in 
olmasam da bana dan-dinh anlat." Gülümsedi. Bu gülü msemedeki hüzün Susannah'nın 
yüre ğine dokundu ve artık gözya şlarını giz-leyemez oldu. Gerçe ği de. 
"Roland, Kule'yi gördü ğünde hâlâ seninle birlikteysem çok büyük bir sorun var 
demektir." 
"Nasıl bir sorun?" 
Susannah ba şını iki yana salladı. Gözya şları daha da artmı ştı. "Bir kapı olması 
gerekiyor. Bulunmamı ş Kapı. Ama onu nasıl bulaca ğımı bilmiyorum! Eddie ve Jake 
rüyalarımda bana gelip bildi ğimi söylüyorlar -gözlerinden okuyorum- ama 
bilmiyorum! Yemin ederim bilmiyorum!" 
Roland, ona sarılıp şaka ğına bir öpücük kondurdu. Susannah'nın a ğzının 
kenarındaki yara zonklayıp yandı. Kanamıyordu ama y ine büyümeye ba şlamı ştı. 
"Bırak ne olacaksa olsun," dedi Silah şor, annesinin bir zamanlar ona dedi ği 
gibi. "Bırak ne olacaksa olsun ve a ğlama, ka i şini yapsın." 
"Onun ötesine geçti ğimizi söylemi ştin." 
Roland, onu kollarında sallıyor ve bu çok iyi geliy ordu. Sakinle ştiriciydi. 
"Yanılmı şım," dedi. "Senin de bildi ğin gibi." 
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Üçüncü gece ilk nöbeti tutma sırası Susannah'daydı ve bir el omzunu kavradı ğında 
arkalarına, Kule Yolu boyunca kuzeybatıya bakıyordu . Deh şet içinde arkasına 
döndü 
(arkamda, yüce Tanrı'm Mordred arkamda ve örümcek şeklinde!) 
ve tabancasını şimşek hızıyla çekti. 
Patrick korkuyla büzüldü. Ellerini korkuyla irile şmiş gözlerine do ğru 
kaldırmı ştı. Ba ğırsaydı Roland'ı uyandıraca ğı muhakkaktı, uyandırsaydı her şey 
farklı olurdu. Ama Patrick ses çıkaramayacak kadar korkmu ştu. Bo ğazından sadece 
alçak bir inilti yükseldi.  
Susannah tabancayı kılıfına koydu, ona bo ş ellerini gösterdi ve Pat-rick'i 
kendisine çekerek sarıldı. Patrick'in bedeni hâlâ k askatıydı -hâlâ korkuyordu- 
ama sonra gev şedi. 
"Ne oldu, bir tanem?" diye sordu Susannah sotto voc en. Sonra farkında olmadan 
Roland ile aynı kelimeleri kullandı. "Aklını kurcal ayan nedir?" 
Patrick ondan uzakla şıp kuzeyi gösterdi. Susannah bir an için yine de an lamadı 
ama sonra dans edip göz kırpan turuncu ı şıkları gördü. En az sekiz kilometre 
ötede olduklarını dü şündü ve daha önce görmemi ş olmasına hayret etti. 



Roland'ı uyandırmamak için alçak sesle konu şmaya devam etti. "Bunlar sadece 
ı şıklar, tatlım... sana zarar veremezler. Roland cinl er oldu ğunu söylüyor. Aziz 
Elmo'nun ate şi veya öyle bir şey gibi." 
(' Alçak sesle. 
Ama Patrick'in Aziz Elmo'nun ate şinin ne oldu ğuna dair hiçbir fikxj yoktu, 
Susannah bunu gözlerinden anlayabiliyordu. Ona hiçb ir zarar vermeyeceklerini 
tekrarlamakla yetindi. Cinler bundan yakına gelmezd i Tekrar dönüp baktı ğında da 
dans ederek uzakla şmakta olduklarını gördü zaten. Kısa bir süre sonra çoğu yok 
olmu ştu. Belki dü şünceleriyle onları uzakla ştırmı ştı. Bir zamanlar böyle 
fikirlere dudak bükerdi ama artık de- 
Patrick sakinle şmeye ba şladı. 
"Neden tekrar uyumuyorsun, tatlım? Dinlenmen gerek. " Aslında bu kendisi için de 
geçerliydi ama korkuyordu. Yakında Roland'ı uyandır ıp yatacak vd rüya görecekti. 
Jake ve Eddie'nin hayaletleri geçen seferkinden dah a yo ğun bir endi şeyle ona 
bakacaktı. Bilmedi ği, bilemedi ği bir şeyi görmesini isteyeceklerdi. 
Patrick ba şım iki yana salladı. 
"Uykun gelmedi mi?" 
Tekrar iki yana salladı. 
"Peki o halde, neden bir süre resim yapmıyorsun?" Ç izmek Patrick'i daima 
rahatlatırdı. 
Patrick gülümsedi ve ba şını salladı. Sonra hemen Ho Fat'e gidip resim defte rini 
aldı. Roland'ı uyandırmamak için abartılı, büyük ad ımlarla yürüyordu. Bu görüntü 
Susannah'yı gülümsetmi şti. Patrick resim yapmayı seviyordu; galiba Dandelo 'nun 
bodrumunda hayatta kalmasının tek sebebi, ya şlı piçin ona ara sıra çizmesi için 
kalem kâ ğıt verece ğini bilmesiy-di. Susannah, Patrick'in de Eddie'nin bir 
zamanlar oldu ğu gibi bir ba ğımlı oldu ğunu dü şündü. Ama Patrick'in ba ğımlı oldu ğu 
maddeler kalem ve kâ ğıttı. 
Oturup resim yapmaya ba şladı. Susannah nöbetine devam etti ama kısa bir sür e 
sonra bütün bedenini tuhaf bir titre şim sardı, sanki izlenen kendisiydi. Aklına 
yine Mordred geldi, sonra gülümsedi (yarası büyüyüp  şi şti ği için canı yandı). 
Mordred de ğil, Patrick'ti. Patrick, onu izliyordu. Patrick, on u çiziyordu. 
Neredeyse yirmi dakika boyunca hareketsizce oturdu,  sonra merak baskın çıktı. 
Patrick için yirmi dakika, Mona Lisa'yı yapabilmesi ne yetecek bir süreydi hatta 
arka plana St. Paul Bazilikası'nı da çizebilirdi. H issetti ği titre şim öylesine 
tuhaftı ki neredeyse zihinsel de ğil, fizikseldi. 
Yanına gidince Patrick önce defteri alı şılmamı ş bir utangaçlıkla gö ğsüne 
bastırdı. Ama Susannah'nın bakmasını istiyordu, bu gözlerinden okunuyordu. 
Neredeyse bir â şı ğın bakı şıydı ama Susannah, Patrick'in bu hissinin resimdeki  
kadına yönelik oldu ğunu tahmin etti. 
"Haydi, şekerim," dedi ve bir elini defterin üzerine koydu. Ama Patrick istese 
bile çekip almamaya kararlıydı. Ressam oydu, eserin i gösterip göstermeme kararı 
tamamen ona ait olmalıydı. "Lütfen?" 
Patrick defteri bir süre daha gö ğsüne bastırdı. Sonra -utangaçça, gözlerini 
kaçırarak- Susannah'ya uzattı. Defteri alan Susanna h resme baktı. O kadar iyiydi 
ki bir an nefesi kesildi. Đri gözler. Babasının "Etiyopya'nın mücevherleri" 
dedi ği çıkık elmacık kemikleri. Eddie'nin öpmeye bayıldı ğı dolgun dudaklar. 
Susannah'nın birebir kopyasıydı... aynı zamanda ond an fazlasıydı. Sevginin 
kur şunkalemle çizilmi ş çizgilerden böyle kusursuz bir yalınlıkla parlayac ağını 
tahmin edemezdi, ama i şte o sevgi kar şısındaydı, gerçekten öyleydi; bir çocu ğun 
onu kurtaran, orada kalmaya devam etti ği takdirde ölmesi muhakkak bir kara 
delikten çekip çıkaran kadına duydu ğu a şk tüm çıplaklı ğıyla kar şısındaydı. Bir 
anneye duyulan sevgi, bir kadına duyulan a şk. 
"Patrick, bu muhte şem!" dedi. 
Çocuk, ona endi şeyle baktı. Şüpheyle. Sahi mi? diye soruyordu gözleri ve 
Susannah, yaptı ğının inkâr edilemez güzelli ğinden sadece onun -zavallı, 
güvensiz, ömrü boyunca bu yetene ğe sahip olmu ş ama de ğerinden bihaber- şüphe 
duyabilece ğini anladı. Çizmek onu mutlu ediyordu; bu kadarını her zaman 
bilmi şti. Resimlerinin ba şkalarını mutlu edebilece ği ihtimali... i şte bu fikre 
alı şması gerekecekti. Susannah ne kadar süredir Dandelo 'nun elinde tutsak 
oldu ğunu ve en ba şta o gaddar yaratı ğın eline nasıl dü ştü ğünü bir kez daha merak 



etti. Herhalde hiçbir zaman ö ğrenemeyecekti. Bu arada Patrick'in yetene ğinin 
farkına varması gerekiyordu. 
"Evet," dedi. "Muhte şem olmu ş. Çok iyi bir ressamsın, Patrick. Buna bakmak 
kendimi iyi hissettiriyor." 
Patrick bu kez gülümserken di şlerini sıkmayı unuttu. Ve dilsiz olsun olmasın o 
gülümseme o kadar tatlıydı ki, Susannah yiyebilece ğini bile dü şündü. 
Korkularıyla endi şelerini çok küçük ve önemsizmi ş gibi gösteriyordu. 
"Bende kalabilir mi?" 
Patrick ba şını hevesle salladı. Yırtma hareketi yaptıktan sonr a Su-sannah'yı 
gösterdi. Evet! Sayfayı yırtıp al! Sende kalsın! 
Susannah kâ ğıdı yırtacaktı ki duraksadı. Patrick'in sevgisi (ve  kalemi) onu çok 
güzel yapmı ştı. O güzelli ği bozan tek çirkinlik, a ğzının kenarındaki yaraydı. 
Resmi ona çevirdi, parma ğının ucuyla yarayı gösterdi, sonra yüzündeki yaraya  
dokundu. Ve yüzünü buru şturdu. En ufak dokunu ş bile acıtıyordu. "Tek kötü şey 
bu," dedi. 
Patrick ellerini iki yana açarak omuz silkince Susa nnah güldü. Ro-land'ı 
uyandırmamaya dikkat ederek alçak sesle gülmü ştü. Eski bir filmden bir repli ği 
hatırladı: Ne görüyorsam onun resmini yaparım. 
Ama bu ya ğlıboya de ğildi ve aniden o acı veren, lanet şeyden kurtulabilece ğini 
anladı. Hiç olmazsa ka ğıt üzerindekinden. 
O zaman ikizim olacak, diye dü şündü şefkatle. Daha iyi olan yarım; güzel ikiz 
kız kar de... 
Ve aniden anladı... 
Her şeyi mi? Her şeyi anladı mı? 
Evet, diye dü şünecekti çok daha sonra. Kâ ğıda dökülebilecek kadar net de ğildi -
eğer at b = c ise o halde c-b = avec-a=b- ama evet, h er şeyi anlamı ştı. Sezgisel 
olarak anlamı ştı. Rüyadaki Eddie ve rüyadaki Ja-ke'in p kadar sab ırsız 
görünmesine şaşmamalıydı; çok barizdi. 
Patrick, onu çizerek çekiyordu. 
Ve bu ilk çekili şi de ğildi. 
Roland onu bu dünyaya büyüyle çekmi şti. 
Eddie, kendisine a şkla çekmi şti. 
Jake gibi. 
Yüce Tanrı, Susannah onca zamandır oradaydı ve onca  şeyi ya şamış-tl Ica-tet'in 
ne anlama geldi ğini artık biliyor olmalıydı. Ka-tet aileydi. 
Ka-tet sevgiydi. 
Çizmek bir kur şunkalemle veya bir kömür parçasıyla resim yapmaktı.  
Çizerek çekmek büyülemek, getirmek, yakla ştırmaktı. Ki şiyi kendi içinden 
çıkarmak. 
Detta da varlı ğını sürdürmek için çekmecelere gitmi şti. 
Patrick yaban topraklarda kapalı kalmı ş o dilsiz, dâhi çocuk. Çekmecelerde 
kapalı kalmı ştı. Ve şimdi? Şimdi ne olacaktı? 
Şimdi sıra benim özel ikramımda, diye dü şündü Susannah/Odetta/ Detta ve ne 
yapaca ğını, niçin yapaca ğını çok iyi bilerek cebindeki kavanoza uzandı. 
Susannah resim defterini sayfayı koparmadan geri ve rince Patrick dü ş kırıklı ğına 
uğramı ş göründü. 
"Yoo, yoo," dedi Susannah (pek ço ğunun sesiyle). "O güzel, de ğerli resmimi alıp 
bu anda ve bu mekânda nasıl göründü ğümü bilmek, sonsuza dek saklamak istiyorum 
ama önce benim için bir şey daha yapmanı rica edece ğim." 
Dandelo'nun kesmesinin sebebini anlayarak küçük, pe mbe silgilerden birini 
Patrick'e uzattı. Dandelo'nun çok iyi sebepleri var dı. 
Patrick uzatılanı aldı ve daha önce hiç böyle bir şey görmemi ş gibi ka şlarını 
çatarak parmaklarının arasında evirip çevirdi. Susa nnah, Pat-rick'in daha önce 
silgi gördü ğünden emindi ama aradan kaç yıl geçmi şti acaba? Đşkencecisini 
sonsuza dek yok etmeye kaç kez yakla şmıştı? Ve Dandelo neden basitçe onu o zaman 
öldürmemi şti? 
Çünkü silgileri alınca güvende oldu ğunu dü şündü, diye geçirdi içinden. 
Patrick kafası karı şmış halde ona bakıyordu. Mutsuz oldu ğu belliydi Susannah, 
çocu ğun yanına oturup resimdeki yarayı gösterdi. Sonra P atrick'in bile ğini 
nazikçe kavrayarak elini kâ ğıda do ğru çekti. Patrick önce direnir gibi oldu ama 
sonra pembe silgiyi tutan elinin çekilmesine izin v erdi. 



Susannah uzaklarda görüp bulutların gölgesi sandı ğı, ama aslında bir yaban 
sı ğırı sürüsü olan karaltıyı dü şündü. Patrick toz bulutunu çizerek çekmeye 
başladı ğında toz kokusunu nasıl alabildi ğini hatırladı. Ve Patrick'in sürüyü 
daha yakındaymı ş gibi çizip çekmesinden sonra nasıl daha yakın görü ndüğünü 
düşündü. O zaman gözlerinin uyum sa ğladı ğını dü şünmüştü, ne aptallık. Sanki 
gözler karanlı ğa oldu ğu gibi mesafeye de uyum sa ğlarmı ş gibi. 
Hayır, sürüyü yakınla ştıran Patrick'ti. Onları çizip çekerek yakla ştırmı ştı. 
Silginin ucu kâ ğıda de ğmek üzereyken kendi elini çekti... bunu yapan sadec e 
Patrick olmalıydı, o kadarından her nasılsa emindi.  Đstedi ğini anlatmak için 
elini ileri geri oynattı. Patrick anlamadı. Susanna h hareketi tekrarladıktan 
sonra a ğzının kenarındaki yarayı gösterdi. 
"Yok et onu, Patrick," dedi sesinin titremeyi şine şaşarak. "Çok çirkin, yok et 
onu." Silme hareketini havada tekrar yaptı. "Sil on u." 
Patrick bu kez anladı. Susannah çocu ğun gözlerindeki ı şı ğı görmü ştü. Pembe 
silgiyi Susannah'ya do ğru kaldırdı. Kusursuz bir pembeydi, üzerinde en ufa k leke 
yoktu. Emin olup olmadı ğını sormak istercesine ka şlarını kaldırıp Susannah'ya 
baktı. Susannah ba şını salladı. 
Patrick silgiyi kâ ğıda yakla ştırdı ve önce biraz çekinerek sürtmeye ba şladı. 
Neler oldu ğunu görünce silmeye hevesle devam etti. 
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Susannah aynı tuhaf titre şimi hissetti ama çizerken bütün bedenim sarmı ştı, oysa 
şimdi tek bir yerde, a ğzının kenarındaydı. Patrick silginin i şlevini iyice 
kavrayıp i şe dalınca titre şim hissi yerini şiddetli bir ka şıntıya bıraktı. 
Yarayı ka şımamak için parmaklarını topra ğa gömmek zorunda kaldı aksi halde 
yaranın açılmasına, geyik derisinden ceketinin üzer ine kan bo şalmasına hiç 
aldırmadan deli gibi ka şıyacaktı. 
Birkaç saniye sonra sona erecek, ermek zorunda, bit meli, ah ulu Tan-n>m lütfen 
KESĐLSĐN... 
Bu arada Patrick, onu tamamen unutmu ş gibiydi. Saçları; ba şını resme e ğdi ği için 
yüzünün iki yanından a şağı sarkıyor, yüzünün büyük kısmını perdeliyordu. Yen i, 
harika oyunca ğı aklını ba şından almı ş gibiydi. Nazikçe siliyordu... sonra biraz 
hızlandı (ka şıntının şiddeti arttı)... sonra hareketleri yine yumu şadı. Susannah 
çı ğlık atmamak için kendini zor tutuyordu. Ka şıntı bir anda tüm vücuduna 
yayıldı. Alnını yakıyor, gözlerinin ıslak yüzeyinde  sivrisinek bulutları gibi 
titre şiyor, gö ğüs uçlarını ürpertip umutsuzca sertle ştiriyordu. 
Çı ğlık ataca ğım, elimde de ğil, çı ğlık atmalıyım... 
Tam içine derin bir nefes çekmi şti ki ka şıntı yok oldu. Acı da öyle. Elini 
ağzının kenarına götürecek oldu, sonra tereddüt etti.  
Cesaret edemiyorum. 
Etsen iyi olur! diye kar şılık verdi Detta hiddetle. Atlattı ğın -atlattı ğımız- 
onca badireden sonra yüzüne dokunacak kadar cesaret in vardır herhalde, seni 
sürtük! 
Parmak uçlarıyla tenine dokundu. Pürüzsüz tenine. G ök Gürültüsünden beri ba şına 
dert olan yara kaybolmu ştu. Bir aynaya veya durgun bir su yüzeyine baktı ğında en 
ufak bir iz bile görmeyece ğinden emindi. 
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Patrick bir süre daha çalı ştı -önce silgiyle, sonra kur şunkalemle, ardından yine 
silgiyle- ama Susannah ne bir titre şim, ne de ka şıntı hissetti. Sanki kritik bir 
nokta vardı ve o noktayı geçince bu hisler son bulu yordu. Dandelo kalemlerin 
ucundaki silgileri kesti ğinde Patrick'in kaç ya şında oldu ğunu merak etti. Dört 
mü? Altı? Küçük oldu ğu muhakkaktı. Silgiyj ona ilk gösteri şinde yüzünde beliren 
şaşkınlı ğın sahte olmadı ğını biliy0r. du ama bir kez eline aldıktan sonra bi r 
profesyonel gibi kullanmaya ba şlamı ştı. 
Belki bisiklete binmek gibidir, diye dü şündü. Bir kez ö ğrenildi mi 
unutulmuyordun 
Olabildi ğince sabır göstererek bekledi ve sabrı, be ş uzun dakika sonra 
mükafatlandırıldı. Patrick gülümseyerek resim defte rini ona do ğru çevirdi ve 
gösterdi. Yarayı tamamen silmi ş ve o bölgeyi, teninin geri kala-nıyla uyum 



sağlaması için hafifçe gölgelendirmi şti. Bütün silgi kırıntılarını dikkatle 
temizlemi şti. 
"Çok güzel," dedi Susannah ama bu dehaya yapılmı ş boktan bir iltifattı, de ğil 
mi? 
Uzanıp kollarını boynuna doladı ve dudaklarına bir öpücük kondurdu. "Patrick, 
harika olmu ş." 
Kan, Patrick'in yüzüne öyle çabuk ve öyle yo ğun bir şekilde hücum etti ki, 
Susannah önce endi şelendi ve genç ya şına ra ğmen bir kalp krizi geçirip 
geçirmedi ğini dü şündü. Ama Patrick bir eliyle resmi ona uzatıp, di ğer eliyle 
yırtma hareketini yaparken gülümsüyordu. Almasını i stiyordu. Resmin onda 
kalmasını istiyordu. 
Susannah zihninin karanlık bir kö şesinde resmi ortadan ikiye ayırırsa ne 
olaca ğını merak ederek sayfayı defterden dikkatle kopardı . Bunu yaparken 
Patrick'in yüzünde ne şaşkınlık, ne inanmazlık, ne de korku oldu ğunu fark etti. 
Ağzının kenarındaki yarayı daha önce mutlaka fark etm i ş olmalıydı zira 
tanı ştıkları günden beri vardı ve neredeyse tüm suratına  hükmediyor gibiydi. 
Üstelik yarayı en ince ayrıntılarına dek çizmi şti. Ve artık kaybolmu ştu -
ara ştıran parmakları öyle oldu ğunu söylüyordu-ama Patrick herhangi bir tepki 
göstermemi şti. Sonuç açık bir şekilde gözler önünde gibiydi. Resminden 
sildi ğinde yarayı hafızasından ve aklından da silmi ş olmalıydı. "Patrick?" 
Patrick, ona gülümseyerek baktı. Susannah mutlu old uğu için o da mutluydu. Ve 
Susannah çok mutluydu. Ölesiye korkuyor oldu ğu gerçe ği bunu de ği ştirmezdi. 
"Benim için bir şey daha çizer misin?" 
Patrick ba şını salladı. Defterine bir şey çizdi ve çevirip ona gösterdi: 
Susannah soru i şaretine bir süre baktıktan sonra ona döndü. Harika yeni 
oyunca ğını, silgiyi sıkıca tutmakta oldu ğunu gördü. 
"Var olmayan bir şeyi çizmeni istiyorum." 
Patrick ba şını sorarcasına hafifçe yana yatırdı. Susannah kalb i giderek artan 
bir süratle çarpmasına ra ğmen gülümsedi, Oy da söyleneni tam olarak 
anlamadı ğında öyle bakardı. 
"Merak etme, anlataca ğım." 
Ve büyük bir dikkatle anlattı. Patrick dinledi. Rol and bir noktada Susannah'nın 
sesini duyup uyandı. Yanlarına geldi, ate şin hafif, kızıl aydınlı ğında 
Susannah'ya baktı. Ba şını hafifçe çevirmi şti ki gözleri irile şe-rek tekrar ona 
döndü. Susannah o ana dek Roland'ın yaranın kaybold uğunu fark edip etmedi ğinden 
emin olamamı ştı. Patrick'in büyüsünün yararım anısını Siiah şor'un belle ğinden de 
silecek kadar kuvvetli olabilece ğini dü şünmüştü. 
"Susannah, yüzün! Yüzüne ne ol..." 
" Şşş, beni seviyorsan sus, Roland." 
Silah şor sustu. Susannah dikkatini tekrar Patrick'e yönel tti ve usulca, ama 
tela şlı bir sesle tekrar konu şmaya ba şladı. Çocuk dinledi ve Susannah 
kavrayı şının ı şı ğını gözlerinde görmeye ba şladı. 
Roland hiç sorulmadan ate şi besledi ve kampları kısa süre sonra yıldızlar 
altında pırıl pırıl aydınlandı. 
Patrick daha önce çizdi ği soru i şaretinin soluna bir soru cümlesi yazdı: 
Ne yükseklikte? 
Susannah, Roland'ı dirse ğinden kavrayıp Patrick'in önünde ayakta durmasını 
sağladı. Silah şor'un boyu bir doksan civarıydı. Susannah, R0. land 'dan onu 
kuca ğına almasını istedikten sonra ba şının yakla şık sekiz santim üzerini 
gösterdi. Patrick gülümseyerek ba şını salladı. 
"Ve üzerinde de şöyle bir şeyin olması gerekiyor," dedi Susannah ve çalı çırpı  
yı ğınından ince bir dal aldı. Dalı dizinin üzerinde kı rıp ucu sivri bir parça 
elde etti. Sembolleri hatırlıyordu, ama üzerlerinde  fazla dü şün-memeye karar 
verdi. Tam olarak aynı şekil olmazsa kapının hiç açılmayaca ğını ya da istemedi ği 
bir zaman ve mekâna açılaca ğını hissediyordu. Bu yüzden sembolleri ate şin 
yanındaki külle karı şık topra ğa Patrick'in yapaca ğı gibi hızla çizdi. Hiç 
duraksamamı ş, çizdi ği bir sembole dönüp bir daha bakmamı ştı. Çünkü birine 
bakacak olursa hepsine bakacak ve mutlaka gözüne do ğru görünmeyen bir yer 
çarpacak, tereddüt içine bir hastalık gibi çöreklen ecekti. Detta -birçok kez 
kurtarıcısı olan küstah, açık sözlü Detta- bir ihti mal öne çıkıp sembolü onun 
yerine çizebilirdi ama Susannah buna bel ba ğlayamazdı. Kalbinin en derin 



noktasında Detta'ya bir güvensizlik vardı; böylesi önemli bir durumu sırf 
eğlenmek için tehlikeye atabilir, her şeyi mahvedebilirdi. Onu kendisinin de tam 
olarak anlayamadı ğı sebeplerle yanında tutmak isteyebilecek olan Rola nd'a da 
güvenemezdi. 
Bu yüzden sembolleri elindeki ucu sivri kaba de ğnekle küllü topra ğın üzerine bir 
kez bile geriye dönüp bakmadan süratle çizdi: 
"Bulunmamı ş," dedi Roland solu ğunu içine çekerek. "Susannah, ne-nasıl..." 
" Şşş," diye tekrarladı Susannah. 
Patrick defterinin üzerine e ğilip çizmeye ba şladı. 
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Susannah kapıyı görebilmek için sürekli etrafına ba kıyordu ama Đcamp ate şinin 
aydınlattı ğı alan, Roland'ın alevleri taze çalılarla beslemesi ne ra ğmen oldukça 
dardı. En azından geni ş alanın uzanıp giden karanla bo şlu ğuyla kıyaslandı ğında 
öyleydi. Hiçbir şey göremiyordu. Roland'a döndü ğünde Silah şor'un gözlerinde dile 
getirmedi ği soruları gördü ve Patrick çizmeye devam ederken o na daha önce 
yaptı ğı, Susannah'ya ait resmi gösterdi. Yaranın daha önc e bulundu ğu yeri 
sessizce gösterdi. Kâ ğıdı yüzüne iyice yakla ştıran Roland silgi izlerini sonunda 
gördü. Patrick geride bıraktı ğı az sayıdaki izi büyük bir beceriyle gizlemi ş, 
Roland ancak çok dikkatli bakarak görebilmi şti; günler süren ya ğmurun ardından 
iz sürmek gibiydi. 
" Đhtiyarın silgileri kesmesine şaşmamalı," dedi resmi Susannah'ya geri 
uzatırken. 
"Ben de öyle dü şünmüştüm." 
Ve o an, içgüdüsel olarak ba şka bir sonuca ula şmıştı: Patrick (en azından bu 
dünyada) silerek yok edebiliyorsa, çizerek var edeb ilirdi. Gizemli bir şekilde 
bir anda yakınla şan yabani sı ğır sürüsünden bahsetti ğinde Roland alnını korkunç 
bir ba ş a ğrısı çekiyormu şçasına ovdu. 
"Bunu görmeliydim. Ne anlama geldi ğini kavramam gerekirdi. Ya şlanıyorum, 
Susannah." 
Susannah bu söylenene aldırmadı -daha önce de duymu ştu- ve ona Eddie'yle Jake'i 
gördü ğü rüyalarını anlattı. Üzerlerindeki giysilerde yaza n markaları, koro 
seslerini, sıcak çikolata ikramını anlattı; geceler  birbiri ardına geçip süre 
azalmasına ra ğmen Susannah'nın gerçe ği hâlâ görmemesi üzerine yüzlerinde beliren 
ve giderek artan endi şeden bahsetmeyi ihmal etmedi. 
"Bana bu rüyadan şimdiye kadar niçin bahsetmedin?" diye sordu Roland.  "Neden 
yorumlama konusunda yardımımı istemedin?" 
Susannah yardımını istememekte haklı oldu ğunu dü şünerek ona gözlerini kaçırmadan 
baktı. Evet... bu Silah şor'u ne kadar incitirse incitsin. " Đki ki şiyi yitirdin. 
Beni de kaybetmeye gönlün razı olur muydu?" 
Roland kızardı. Susannah bunu ate şin hafif aydınlı ğında bile görebiliyordu. 
"Benim için kötü konu şuyorsun, Susannah ve aklından daha da kötüsünü 
geçirmi şsin." 
"Belki öyle," dedi Susannah. "Öyleyse, üzgünüm deri m. Ne istedi ğimden emin 
değildim. Bir parçam Kule'yi görmek istiyor, biliyorsu n. Bir parçam bunu çok 
fazla istiyor. Ve Patrick Bulunmamı ş Kapı'yı varlı ğa çizerek çekse de açabilsem 
bile Gerçek-Dünya'ya açılmayabilir. Rüyadaki markal arın anlamının bu oldu ğundan 
eminim." 
"Öyle dü şünmemelisin," dedi Roland. "Gerçekli ğin hatlarının siyah, beyaz, varlık 
ve yokluk gibi keskin çizgilerle belirlenmi ş oldu ğunu sanmıyorum." 
Patrick ku ş gibi bir ses çıkarınca ikisi de ona döndü. Resim d efterini, 
görebilmeleri için onlara do ğru çevirip havaya kaldırmı ştı. Susannah Bulunmamı ş 
Kapı'nın kusursuz bir temsili oldu ğunu dü şündü. Üzerinde RESSAM yazmıyordu ve 
tokma ğı parlak, sıradan metaldendi -üzerinde çaprazlama d uran kalem i şlemesi 
yoktu- ama çok iyiydi. Susannah bu ayrıntıları Patr ick'e söyleme gere ği 
duymamıştı zira bunlar, Susannah'nm gerçe ği görebilmesi için ona bırakılmı ş 
birer ipucuydu. 
Bana bir harita çizmek haricinde her şeyi yapmı şlar, diye dü şündü. Her şeyin 
niye bu kadar zor, bu kadar 
(bilmece-de-dum) 



gizemli olması gerekti ğini merak etti ama bu soruya asla tatmin edici bir cevap 
bulamayaca ğını biliyordu. Her zaman böyle olmaz mıydı? Önemli cevaplar asla 
kolayca elde edilemezdi. 
Patrick yine ku ş sesine benzeyen o sesi çıkardı. Bu kez bir şey sormak ister 
gibiydi. Susannah aniden zavallı çocu ğun ölesiye endi şeli oldu ğunu fark etti, 
neden olmayacaktı? îlk vazifesini yerine getirmi şti ve Susannah'nm bu konudaki 
yorumunu bilmek istiyordu. 
"Ola ğanüstü, Patrick... harika." 
"Evet," diye onayladı Roland resim defterini alarak . Kapı ona ıstana-varların 
zehri yüzünden ölmek üzereyken Batı Denizi'nin kıyı sında rastladı ğı kapıların 
birebir kopyası gibi görünüyordu. Sanki zavallı, di lsiz yaratık kafasının içine 
bakıp kapının bir resmini görmü ştü... fottegrafını. 
Bu arada Susannah umutsuzca etrafına bakmıyordu. El leri üzerinde aydınlı ğın 
sınırına do ğru ilerledi ğinde Roland, onu sertçe geri ça ğırarak Mordred'in 
oralarda bir yerlerde olabilece ğini hatırlattı. Karanlık, Mord-red'in dostuydu. 
Susannah sabırsızlanmasına ra ğmen Mordred'in bedensel, annesine yaptıklarını ve 
süratini tüm ayrıntılarıyla hatırlayarak tekrar ate şe yakla ştı. Ama gerilemek 
ona neredeyse fiziksel bir acı vermi şti. Roland, ona Kara Kule'nin tepesini 
ertesi günün sonlarına do ğru görebileceklerini söylemi şti. Susannah o sırada 
Roland'ın yanında olursa, Kule'yi onunla birlikte g örürse gücünün direnemeyece ği 
kadar büyük olmasından korkuyordu. Çekimine kapılma  ihtimali hiç de uzak 
değildi. O an, kapı ve Kule arasında bir seçim yapması  istense kapıyı seçece ğini 
biliyordu. Ama yakla ştıkça Kule'nin gücü artıyor, çekimi şiddetleniyor, şarkı 
söyleyen sesler daha da tathla şıyordu ve biraz daha ilerlerse kapıyı seçmek çok 
daha zor olacaktı. 
"Göremiyorum," dedi umutsuzca. "Belki yanıldım. Bel ki kahrolası kapı yok. Ah, 
Roland..." 
"Yanıldı ğını sanmıyorum," dedi Roland, ona. Belirgin bir ist eksizlikle, ama 
yapılacak bir i şi, ödeyecek borcu olan bir adam gibi konu şuyordu. Ve bu kadına 
borçluydu gerçekten; onu ba şka bir dünyadayken ensesinden tutup cinayet sanatın ı 
öğrendi ği, â şık oldu ğu ve a şkını kaybetti ği bu dünyaya çekmemi ş miydi? Onu 
içinde bulundu ğu kedere mahkûm etmemi ş miydi? Bunu düzeltmek için yapabilece ği 
bir şey varsa yapmaya yükümlüydü. Onu yanında tutma iste ği -hayatına mal olsa 
bile- tamamen bencillikti ve Roland'ın aldı ğı e ğitime hiç yakı şmazdı. 
Daha da önemlisi, Susannah'ya duydu ğu sevgi ve saygı, onu yanında tutma iste ğini 
bastırıyordu. Ona, garip ama harikulade ka-tefinin son üyesine veda etmek 
kalbini kıracaktı ama Susannah'nın istedi ği, ihtiyar duydu ğu buydu ve Roland 
iste ğini yerine getirmeye mecburdu. Ve yapa-bilece ğini sanıyordu zira genç 
adamın resminde, Susannah'nın gözünden kaçan bir şey görmü ştü. Orada olan de ğil, 
olmayan bir şey. 
"Bak," dedi nazikçe ve resmi gösterdi. "Seni ho şnut etmek için ne kadar 
uğra ştı ğını görüyor musun, Susannah?" 
"Evet! Evet, elbette görüyorum, ama..." 
"Galiba bunu yapması on dakika kadar sürdü, oysa şimdiye kadar yaptı ğı en 
ayrıntılı resimler bile üç, en fazla dört dakikada bitmi şti, sence de öyle de ğil 
mi?" 
"Nereye varmaya çalı ştı ğını anlamıyorum!" dedi Susannah neredeyse ba ğırarak. 
Patrick, Susannah ve Roland'a irile şmiş, mutsuz gözlerle bakarak Oy'a sarıldı ve 
hayvanı kendine çekti. 
"Seni memnun etmek için öylesine çabaladı ki sadece  Kapı'yı çizdi. Kâ ğıdın 
üzerinde tek ba şına duruyor. Hiç... hiç..." 
Doğru kelimeyi arıyordu. Vannay'in hayalet sesi, aradı ğı sözcü ğü kula ğına 
fısıldadı. 
"Ba ğlamı yok!" 
Susannah bir an için anlamamı ş göründü, sonra gözlerinde kavrayı şın ı şı ğı 
belirdi. Roland beklemedi; sa ğlam olan sol eliyle Patrick'in omzunu tuttu ve 
kapıyı, Susannah'nın Ho Fat III adını verdi ği elektrikli aracının arkasına 
koymasını söyledi. 
Patrick söyleneni seve seve yapmaya hazırdı. Önceli kle, Ho Fat III'ü kapının 
önüne koymak ona silgisini kullanması için bir fırs at verecekti. Bu kez çok daha 
süratli çalı ştı -dı şarıdan izleyen biri, neredeyse dikkatsizce oldu ğunu 



söyleyebilirdi- ama Silah şor hemen yanı ba şında oturuyor ve Patrick'in küçük 
aracı çizerken tek bir çizgiyi bile hatalı çizmedi ğini görebiliyordu. Tek ön 
tekerle ği çizip jant kapa ğına ate şin yansımasını ek- 
leyerek resmi tamamladı. Sonra kalemini bıraktı ve havada bir titre şim oldu. 
Roland yüzünde havanın basıncını hissetti. Kamp ate şinin do ğruca karanlık gö ğe 
yükselen alevleri bir an için titre şti. Sonra o his kayboldu. Alevler tekrar 
yukarı yöneldi. Ve ate şin üç metre ötesinde, elektrikli aracın hemen geris inde 
Roland'ın en son Calla Bryn Sturgis'te, Sesler Ma- ğarası'nda gördü ğü kapı 
belirdi. 
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Susannah şafak vaktine dek bekledi. Önce zaman geçirmek için çıkınını topladı 
ama sonra bir kenara bıraktı... sahip oldu ğu az sayıdaki e şyanın (ve elbette bir 
de onları koydu ğu deri torba vardı) ona New York'ta ne faydası olac aktı? 
Đnsanlar ona gülerdi. Yani büyük ihtimalle gülerlerd i... ya da onu görünce 
çı ğlık çı ğlı ğa kaçarlardı. Central Park'ta belirive-recek olan S usannah Dean 
çoğu insana bir üniversite mezunu veya büyük bir serve tin vârisi gibi 
görünmeyecekti; hatta Ormanlar Kraliçesi Sheena gib i bile görünmeyecekti, 
üzgünüm derim. Hayır, medeni şehir insanlarına muhtemelen ucubeler şovundan 
kaçmı ş biri gibi görünecekti. Ve bu kapıdan geçti ğinde geri dönü şü olabilecek 
miydi? Asla. 
Çıkınını bir kenara koyup bekledi. Ufukta ilk ı şıkları gördü ğünde Patrick'i 
yanına ça ğırdı ve kendisiyle gelmek isteyip istemedi ğini sordu. Geldi ğin dünyaya 
veya ona çok benzeyen bir ba şka dünyaya, dedi ona, Patrick'in geldi ği dünyayı 
hatırlamadı ğını bilmesine ra ğmen... ya ya şadı ğı yerden çok küçükken koparılmı ştı 
ya da koparılmanın sarsıntısı hafızasını silmi şti. 
Patrick, ona baktı, sonra çömelmi ş, ona bakmakta olan Roland'a döndü. "Her iki 
türlü de, evlat," dedi Silah şor. "Her iki dünyada da resim yapabilirsin, bana 
inan. Ama onun gidece ği yerde resimlerini be ğenecek daha çok insan olacak." 
Kalmasını istiyor, diye dü şündü Susannah ve öfkelendi. Sonra Roland, ona baktı  
ve ba şını iki yana salladı. Susannah emin de ğildi ama galiba anlatmak 
istedi ği... 
Hayır, Silah şor'un ne anlatmak istedi ğinden emindi. Roland dü şüncelerini 
Patrick'ten gizledi ğini bilmesini istiyordu. Đsteklerini. Susannah, Silah şor'un 
yalan söyleyebilece ğini biliyordu (Kurtların geli şinden önce, Calla Bryn 
Sturgis'te yüzlerce ki şiye söylemi şti) ama daha önce Susan-nah'ya hiç yalan 
söylememi şti. Detta'ya belki ama ona hayır. Eddie'ye ve Jake' e de söylememi şti. 
Onlara tüm bildiklerini söylemedi ği zamanlar olmu ştu ama düpedüz yalan?... 
Hayır. Bir ka-tet'ûlzr ve Roland onlara dürüst olmu ştu. Yi ğidi öldür hakkını 
yeme. 
Patrick aniden defterini aldı ve en üstteki temiz s ayfaya bir şeyler yazdı. 
Sonra onlara gösterdi: 
Kalaca ğım. Yeni bir yere gitmekten korkuyorum. 
Yazdıklarım vurgulamak istercesine dilsiz a ğzını gösterdi. 
Susannah'nın Roland'ın yüzünde gördü ğü ifade rahatlama mıydı? E ğer öyleyse bunun 
için ondan nefret etti. 
"Pekâlâ, Patrick," dedi duygularını sesine yansıtma maya çalı şarak. Uzanıp 
çocu ğun elini bile tuttu. "Hislerini anlayabiliyorum. Đnsanlar acımasız 
olabilir... acımasız ve gaddar... ama iyi kalpli pe k çok insan da oldu ğunu 
bilmelisin. Dinle beni: şafak vaktine dek bekleyece ğim. Fikrini de ği ştirecek 
olursan teklifim hâlâ geçerli." 
Patrick ba şını hızla salladı. Daha fazla ısrar etmedi ğim için minnettar, diye 
düşündü Detta hiddetle. Yaslı beyaz herif de minnettar dır herhalde! 
Kes sesini, dedi Susannah ve ilginçtir, Detta sustu . 
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Ama gün a ğarırken (üç kilometre uzakta sakince otlayan bir ya ban sı ğırı sürüsünü 
görebiliyorlardı) Detta'yı yine zihnine aldı. Dahas ı: Det-ta'nın kontrolü eline 
almasına izin verdi. O şekilde daha kolay, daha acısızdı. Kamp yerinde son bir 
tur atan, bu dünyanın havasını ikisi için son bir k ez ci ğerlerine çeken ve 
gördüklerini hafızasına kaydeden Detta oldu. Kapını n etrafını dola şan, 



avuçlarını dayayıp önce bir yöne, sonra di ğerine do ğru zorlayan ve di ğer tarafa 
geçti ğinde kayboldu ğunu gören de Det-ta'ydı. Patrick bir tarafında, Rol and di ğer 
tarafında yürüyordu. Kapının kayboldu ğunu gören Patrick hayretle ku ş ötü şüne 
benzeyen o sesi çıkardı. Roland hiçbir şey söylemedi. Oy kapının daha önce 
bulundu ğu yere gidip havayı kokladı... ve di ğer taraftan bakıldı ğında kapının az 
önce bulundu ğu yerden geçti. Di ğer tarafta olsaydık kapının içinden geçti ğini 
görecektik, diye dü şündü Detta. 
Kapıdan üzerindeyken geçmeyi planladı ğı Ho Fat IH'e döndü. Kapı açılırsa 
elbette. Açılmazsa her şey tatsız bir şakaya dönerdi. Roland aracın koltu ğuna 
oturmasına yardım etmek istedi; Detta, onu sert bir  hareketle uzakla ştırıp kendi 
bindi. Gidonun yanındaki kırmızı dü ğmeye bastı ve elektrikli motor hafif bir 
mırıltıyla çalı şmaya ba şladı. Enerji göstergesinin i ğnesi hâlâ ye şil bölgedeydi. 
Sağ eliyle araca hız verdi ve üzerinde BULUNMAMI Ş anlamına gelen semboller 
bulunan kapıya do ğru yava şça ilerlemeye ba şladı. Aracın burnu kapıya de ğmek 
üzereyken durdu. 
Silah şor'a inandırıcılıktan uzak bir gülümsemeyle baktı. 
"Pekâlâ, Roland... veda vakti geldi. Uzun günler, h oş geceler. Umarım kahrolası 
Kule'ne ula şır ve..." 
"Hayır," dedi Roland. 
Detta, ona kahkaha dolu, parlak gözlerle baktı. Dur umu kendi istedi ğinden ba şka 
bir şeye çevirmesi için ona meydan okuyordu. Onu kovması  için meydan okuyordu. 
Haydi bakalım, beyaz çocuk, elinden geleni ardına k oyma. 
"Ne?" diye sordu Silah şor'a. "Ne var, koca adam?" 
"Bunca zaman sonra sana böyle veda etmeyece ğim." 
"Ne demek istiyorsun?" diye sordu Detta kelimeleri öfkeyle yuvarlayarak. 
"Ne demek istedi ğimi biliyorsun." 
Başını iki yana salladı. Bilmiyorum. 
"Öncelikle," dedi Roland yolculu ğun sertle ştirdi ği sa ğ elini, parmakları eksik 
olan sa ğ eliyle nazikçe kavrayarak. "Gitmeye veya kalmaya k arar verecek biri 
daha var ve kastetti ğim ki şi Patrick de ğil." 
Genç kadın bir an için anlamadı. Sonra altın halkal ı gözlere ve dikilmi ş 
kulaklara baktı. Oy'u unutmu ştu. 
"Detta soracak olursa büyük ihtimalle kalmayı seçec ektir, çünkü ondan hiçbir 
zaman fazla ho şlanmadı. Ama Susannah sorarsa... bilmiyorum." 
Detta derhal kayboldu. Geri dönecekti -Susannah, De tta Wal-ker'dan asla tamamen 
kurtulamayaca ğını biliyordu ve bunun bir sakıncası yoktu zira art ık kurtulmak 
istemiyordu- ama o an için gitmi şti. 
"Oy?" dedi yumu şak sesle. "Benimle gelir misin, tatlım? Jake'i tekr ar 
bulabiliriz belki. Tam olarak aynısı olmayabilir, a ma..." 
Kötü Topraklar ve Empatika'mn Beyaz Toprakları'nı a ştıkları süre boyunca 
neredeyse tamamen sessiz olan Oy konu ştu. "Ake?" dedi. Ama sesinde güçlükle 
hatırlayanlarda oldu ğu gibi bir şüphe vardı ve bunu duymak Susannah'mn kalbini 
kırdı. A ğlamayaca ğına dair kendi kendine söz vermi ş ve Detta a ğlamayaca ğını 
garanti etmi şti ama Detta gitmi şti. Gözya şları yine yanaklarından a şağı 
süzülmeye ba şladı. 
"Jake," dedi. "Jake'i hatırlıyorsun, bir tanem. Hat ırladı ğını biliyorum. Jake ve 
Eddie'yi." 
"Ake? Ed?" Sesinde bir nebze kesinlik vardı. Hatırl ıyordu. 
"Benimle gel," dedi Susannah ve Oy, aracın arkasına  atlayacakmı ş gibi ona do ğru 
yürüdü. Sonra sebebini hiç bilmeden ekledi. "Bundan  ba şka dünyalar da var." 
Oy bu kelimeler a ğzından dökülür dökülmez durdu. Oturdu. Sonra tekrar  kalktı ve 
Susannah bir an için ümitlendi: belki insanların No zz-A-La içip Takuro Spirit 
kullandı ğı ve Shinnaro marka makinelerle foto ğraf çekti ği bir New York'ta hâlâ 
küçük bir ka-tet, bir dan-tete-tet olabilirlerdi. 
Ama Oy, Silah şor'un yanına döndü ve yıpranmı ş çizmesinin dibine oturdu. Bu 
çizmeler çok uzun yollar a şmıştı. Kilometreler ve tekerlekler, tekerlekler ve 
kilometreler. Ama yürüyü ş artık neredeyse son bulmu ştu. 
"Olan," dedi Oy ve tuhaf sesindeki kararlılık, Susa nnah'mn yüre ğine ta ş gibi bir 
ağırlı ğın çökmesine sebep oldu. Kalçasında a ğır tabancayı ta şıyan ya şlı adama 
hüzünle döndü. 



" Đşte," dedi. "Senin de kendine has bir çekimin var, d eğil mi? Her zaman vardı. 
Eddie'yi bir ölüme, Jake'i bir di ğerine çektin. Şimdiyse Patrick ve hatta Oy. 
Mutlu musun?" 
"Hayır," dedi Silah şor ve Susannah gerçe ği söyledi ğini gördü. Daha önce bir 
insanın yüzünde hiç böylesine bir hüzün ve yalnızlı k görmemi şti. "Mutluluktan 
hiç bu kadar uzak olmamı ştım, New York'lu Susannah. Fikrini de ği ştirip kalabilir 
misin? Yolun son kısmını benimle alır mısın? O zama n mutlu olurum." 
Susannah çılgınca bir an için kalmayı dü şündü. Elektrikli aracı kapıdan -tek 
yönlüydü ve hiçbir vaatte bulunmuyordu- uzakla ştırmayı ve onunla Kara Kule'ye 
gitmeyi dü şündü. Bir gün daha yetecekti; ö ğleden sonra kamp kuracaklar ve 
Roland'ın istedi ği gibi ertesi gün günbatımında Kule'ye varacaklardı . 
Sonra rüyasını hatırladı. Đlahi söyleyen sesleri. Sıcak çikolata barda ğını 
uzatan genç adamı. 
"Hayır," dedi yumu şak sesle. " Şansımı deneyip gidece ğim." 
Bir an için Silah şor'un i şini kolayla ştırıp gitmesine izin verece ğini sandı. Ama 
sonra Roland'ın öfkesi -hayır, umutsuzlu ğu- acıyla birlikte kendini gösterdi. 
"Ama emin olamazsın! Ya rüya bir tuzaksa, Susannah?  Ya kapı açıkken gördüklerin 
de bir hileyse? Ya do ğruca geçi ş karanlı ğına dalarsan?" 
"O zaman karanlı ğı sevdiklerimin dü şünceleriyle aydınlatırım." 
"Bu i şe yarayabilir," dedi Roland, Susannah'mn duydu ğu en acı sesle. " Đlk on yıl 
için... veya yirmi... hatta belki yüz. Peki sonra? Sonsuzlu ğun kalanında ne 
yapacaksın? Oy'u dü şün! Sence Jake'i unutmu ş mudur? Asla! Asla! Ömrü boyunca 
unutmayacak! Yanlı ş bir şey oldu ğunu hissediyor! Gitme, Susannah. Yalvarırım, 
gitme. Gerekirse dizlerimin üzerine çökerim." Ve Su sannah, Silah şor'un 
söyledi ğini yapmakta oldu ğunu deh şetle gördü. 
"Fikrimi de ği ştirmeyece ğim," dedi. "Ve bu seni son görü şüm olacaksa -kalbim öyle 
oldu ğunu söylüyor- sana dair son anım diz çökü şün olmasın. Sen diz çöken bir 
adam de ğilsin, Steven'ın o ğlu Roland hiçbir zaman olmadın ve seni o şekilde 
hatırlamak istemiyorum. Seni Calla Bryn Stur-gis'te  oldu ğun gibi dimdik ayakta 
görmek istiyorum; dostlarınla Jericho Tepesi'ndeyke n oldu ğun gibi." 
Roland aya ğa kalkıp ona yöneldi. Susannah bir an için kaba kuv vetle kalmasını 
sağlamaya niyetlendi ğini sanıp korktu. Ama Silah şor'un tek yaptı ğı, elini koluna 
koyup tekrar çekmek oldu. "Tekrar sorayım, Susannah . Emin misin?" 
Susannah kalbine danı ştı ve emin oldu ğuna karar verdi. Riskleri anlıyordu ama 
evet... emindi. Neden? Çünkü Roland'ın yolu, silahı n yoluydu. Roland'ın yolu, 
onunla birlikte ilerleyenler için ölüm yoluydu. Bu gerçek daha önce defalarca 
kanıtlanmı ştı. Yolculu ğunun ilk günlerinde, hatta daha da önce, Hax'in iha netine 
kulak misafiri olup asılmasını garantiledi ği çocukluk günlerinde. Hepsi iyi bir 
amaç yolundaydı (Beyaz adını verdi ği için) ve Susannah'nın bundan hiçbir şüphesi 
yoktu ama Eddie ve Jake yine de iki ayrı dünyadaki mezarlarında yatmaya devam 
ediyordu. Aynı kaderin Oy'u ve zavallı Patrick'i de  beklemekte oldu ğunu 
biliyordu. 
Ölümleri fazla uzakta da de ğildi. 
"Eminim," dedi. 
"Pekâlâ. Bana bir öpücük verir misin?" 
Susannah kolundan tutarak onu kendine çekti ve duda klarına bir öpücük kondurdu. 
Solu ğunu içine çekti ğinde bin yılın, on bin kilometrenin nefesini çekmi ş oldu. 
Ve evet, ölümün tadını aldı. 
Ama senin ölümün de ğil, Silah şor, diye dü şündü. Ba şkalarının ölümü, asla senin 
değil. Çekiminden kaçabilirim, bana yarayabilir. 
Öpücüğü sonlandıran Susannah oldu. 
"Kapıyı benim için açabilir misin?" diye sordu. 
Roland kapıya yürüdü, tokma ğı kavradı ve çevirdi. Kolayca dönmü ştü. 
Soğuk hava, Patrick'in uzun saçlarını uçuracak şiddetle kapıdan çıktı ve 
beraberinde kar taneleri getirdi. Susannah ince kar  tabakasının altındaki ye şil 
otları, patikayı ve demir kapıyı görebiliyordu. Ses ler, tıpkı rüyasında oldu ğu 
gibi "What Child Is This"i söylüyordu. 
Central Park olabilirdi. Evet, olabilirdi; belki ek sen üzerindeki dünyalardan 
birinde bir ba şka Central Park, onun geldi ği dünyadaki de ğil, ama zamanla 
alı şaca ğı kadar yakın bir versiyonu vardı. 
Ya da belki Roland'ın dedi ği gibi bu bir tuzaktı. 



Belki geçi ş karanlı ğıydı. 
"Bu bir tuzak," dedi zihnini okudu ğu muhakkak olan Roland. 
"Hayat bir tuzak, sevgiyse göz boyama," dedi Susann ah. "Belki tekrar görü şürüz, 
yolun sonundaki açıklıkta." 
"Öyle diyorsan öyle olsun," dedi Silah şor. Bir aya ğını öne uzattı, çizmesinin 
yıpranmı ş topu ğunu topra ğa bastırdı ve e ğilerek selam verdi. Oy a ğlamaya ba şladı 
ama Silah şor'un sol çizmesinin yanından ayrılmadı. "Ho şça kal, canım." 
"Hoşça kal, Roland." Ve Susannah yüzünü tekrar kapıya ç evirdi, derin bir nefes 
aldı ve araca gaz vererek kapının içine do ğru ilerledi. 
"Bekler diye ba ğırdı Roland ama Susannah ne döndü, ne de ona baktı.  Kapıdan 
geçti. Ve kapı ardından, Roland'ın Batı Denizi'nin kıyısındaki uzun yürüyü şünü 
yaptı ğı günlerden beri rüyalarına giren o tok sesle, sert çe kapandı. Đlahi 
söyleyenlerin sesi artık duyulmaz olmu ştu. Tek duydukları, rüzgârın sesiydi. 
Gilead'h Roland şimdiden eski ve önemsiz görünen kapının önüne oturd u. Bir daha 
asla açılmayacaktı. Yüzünü ellerine gömdü. Onları o  kadar sevmemi ş olsaydı 
kendini bu kadar yalnız hissetmeyece ğini dü şündü. Yine de duydu ğu pek çok 
pi şmanlık arasında kalbini tekrar açmak yoktu. O anda bile. 
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Daha sonra -sonrası hep vardır, de ğil mi?- kahvaltı etti ve kendini payına 
düşeni yemeye zorladı. Patrick i ştahla yedi ve sonra, Roland e şyaları 
toparlarken bir kuytuya çekilip ihtiyacını giderdi.  
Üçüncü bir tabak vardı ve hâlâ doluydu. "Oy?" diye sordu Roland taba ğı Hantal 
Billy'ye do ğru hafifçe iterek. "Bir lokma bile yemeyecek misin? " 
Oy taba ğa baktı ve iki adım geriledi. Roland ba şını salladı ve tabaktaki yeme ği 
otların üzerine döktü. Belki Mordred yiyeceklere ra stlar ve yemeye de ğer 
bulurdu. 
Yola koyulduklarında sabahın yarısını geride bırakm ı şlardı. Roland Ho Fat H'yi 
çekiyor, Patrick ba şı öne e ğik halde yanında yürüyordu. Ku-le'nin ritmi kısa 
süre sonra Silah şor'un kafasının içini tekrar doldurdu. Artık çok 
yakla şmışlardı. Bu düzenli, kesintisiz ritim Susannah'ya dai r dü şünceleri 
zihninden uzakla ştırdı ve Roland buna memnun oldu. Kendini düzenli t empoya 
kaptırdı ve hüznün içini terk etmesine izin verdi. 
Commala-gel-gel, diye şarkı söylüyordu artık ufkun hemen ötesinde olan Kar a 
Kule. Commala-gel-gel, Silah şor gel-gel. 
Commala-gele-gele, yolculuk bitmek üzere. 
  
ĐKĐNCĐ BÖLÜM MORDRED 
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Birlikte yolculuk etmeye ba şladıkları uzun saçlı genç, Susannah'nın omzunu 
kavrayıp uzaktaki dans eden, turuncu ı şıkları gösterdi ği sırada dan-tete onları 
izliyordu. Mordred, Susannah'nın Beyaz Baha'sının b üyük tabancalarından birini 
çekerek hızla döndü ğünü gördü. Odd's Lane'deki evde buldu ğu uza ğı gören cam 
gözler bir an için Mordred'in elinde titredi. Kara Kuş Anne'sinin Ressam'ı 
vurmasını ne kadar da isterdi! Kadının içi suçluluk la dolup ta şacaktı! Kör bir 
baltanın a ğzı gibi içine gömülecekti, evet! Yaptı ğı korkunç şeyin etkisiyle 
namluyu kendi kafasına dayayıp teti ği ikinci kez çekmesi bile mümkündü. Ya şlı 
Beyaz Baba'sı uyanıp bunu gördü ğünde ne yapacaktı? 
Ah, çocuklar ne kadar da hayalperest olur. 
Düşündükleri elbette gerçekle şmedi ama seyre de ğer pek çok şey oldu. Ancak 
bazılarını görmek güçtü. Çünkü dürbünün titremesine  yol açan sadece heyecan 
değildi. Artık sıkıca giyinmi şti, Dandelo'nun evinde pek çok insan giysisi 
bulmu ştu ama hâlâ ü şüyordu. Çok sıcak oldu ğu zamanlar hariç. Her iki anda da, 
soğuk veya sıcak, di şsiz bir ihtiyar gibi tir tir titriyordu. Joe Collin s'in 
evinden ayrıldı ğından beri her şey kademeli olarak daha kötüye gitmi şti. Yüksek 
ate ş, kemiklerinde bir fırtına gibj kükrüyordu. Mordred  artık aç de ğildi (çünkü 
artık Mordred'in i ştahı yoktu) ama Mordred hastaydı, hastaydı, çok has taydı. 
Aslında, Mordred ölüyor olabilece ğinden korkuyordu. 
Yine de Roland'ın grubunu büyük bir ilgiyle izledi ve ate ş beslenince daha iyi 
görmeye ba şladı. Kapının yoktan var oldu ğunu gördü ama üzerindeki sembolleri 



okuyamıyordu. Ressam'ın bir şekilde kapıyı çizerek var etti ğini anladı... ne 
tanrısal bir yetenekti! Mordred, onu sırf bu yetene ğin kendisine geçip 
geçmeyece ğini görmek için yemek istiyordu. Geçece ğinden şüpheliydi, yamyamlı ğın 
manevi tarafı fazla abartılıyordu ama ya şayıp görmekten ne zarar gelirdi? 
Görüşmelerini izledi. Ressam'a ve Đt'e kendisiyle gelip gelmeyeceklerini 
sızlanarak sormasını seyretti (anladı) 
(benimle gel ki tek ba şıma gitmek zorunda kalmayayım, haydi, benimle gel, ikiniz 
de gelin, iihühü) 
ve teklifi hem çocuk, hem de hayvan tarafından redd edilince hissetti ği üzüntü ve 
öfkeye co şkuyla tanık oldu. Bu geli şmenin i şlerini zorla ştıraca ğını bilmesine 
ra ğmen çok keyiflenmi şti. (En azından birazcık zorla ştıraca ğını, şekil 
deği ştirip hamlesini yaptı ğında dilsiz bir çocuk ve bir Hantal Billy, onu ne 
kadar engelleyebilirdi?) Bir an için kadının o öfke yle Ya şlı Beyaz Baha'sını 
kendi tabancasıyla vuraca ğını sandı. Mordred bunu istemiyordu i şte. Ya şlı Beyaz 
Baba'sı ona ait olacaktı. Kara Ku-le'den gelen ses öyle söylemi şti. Hastaydı 
şüphesiz, belki de ölmek üzereydi ama Ya şlı Beyaz Baba'sı onun ö ğünü olacaktı, 
Kara Ku ş Anne'sinin de ğil. O kadın, eti tek bir lokma bile yemeden çürümey e 
bırakırdı! Ama onu vurmadı. Onun yerine Ya şlı Beyaz Baha'sını öptü. Mordred bunu 
görmek istemiyordu, bakmak midesini her zamankinden  daha beter bulandırdı ve bu 
yüzden dürbünü bir kenara bıraktı. Küçük bir kızıla ğaç grubu arasında, otların 
üzerine uzandı. Titriyor, bedeni kâh yanıyor kâh bu z kesiyordu. Kusmamaya 
çalı şıyordu (önceki günün tamamını ba ğırsaklarını hem alttan, hem üstten 
boşaltarak geçirmi ş gibiydi; sonunda karın kasları bu çift yönlü trafi ği 
kaldıramayacak kadar yorulmu ş, bo ğazından ip gibi, sümüksü sıvılardan, 
arkasından ise kahverengi bir sıvıyla osuruklardan başka bir şey çıkmaz olmu ştu) 
ve dürbünü gözlerine tekrar götürdü ğünde Kara Ku ş Anne'sinin kullandı ğı aracın 
arkasının kapıdan geçip kayboldu ğunu gördü. Kapıdan dı şarı bir şeyler 
savruluyordu. Toz olabileceklerini dü şündü, ama kar olmaları daha muhtemeldi. 
Şarkı söyleyen sesler de vardı. Bunları duyunca mide si kadının Ya şlı Beyaz 
Silah şor Baha'sını öptü ğünü gördü ğü andaki gibi şiddetle bulandı. Sonra kapı 
çarparak kapandı, şarkı sesleri kesildi ve Silah şor yüzünü ellerine gömüp 
zırlayarak oracı ğa oturdu. Hantal Billy yanına gidip teselli etmek i stercesine 
uzun burnunu çizmelerinin üzerine koydu, aman ne ta tlı, kusmuk gibi tatlı. Şafak 
vaktiydi, Mordred biraz uyudu. Ya şlı Beyaz Baha'sının sesiyle uyandı. Mordred'in 
saklandı ğı yer rüzgâr altı oldu ğu için sözcükleri net bir şekilde duyabiliyordu: 
"Oy? Bir lokma bile yemeyecek misin?" Hantal Billy yemeyecekti. Silah şor bunun 
üzerine tüylü it için doldurdu ğu taba ğı otların üzerine bo şalttı. Mordred daha 
sonra, yola devam ettiklerinde (Ya şlı Beyaz Silah şor Baba'sı robotun onlar için 
yaptı ğı arabayı Kule Yolu üzerindeki tekerlek izleri boyu nca omuzları çökmü ş, 
başı öne e ğik halde çekiyordu) kamp alanına süzüldü. Dökülen y emeğin bir kısmını 
gerçekten de yedi -Roland tüylü itin yemesini isted i ğine göre zehirli olmadı ğı 
muhakkaktı- ama üç dört lokmadan sonra durdu zira d evam etti ği takdirde 
yediklerini hem alttan, hem üstten çıkaraca ğını biliyordu. Bunu tekrar ya şamak 
istemiyordu. Yediklerinin hiç olmazsa bir kısmını i çinde tutmayı ba şaramazsa 
onları izleyemeyecek kadar bitkin dü şerdi. Ve takip etmek zorundaydı, aradaki 
mesafenin kısa bir süre daha açılmaması gerekiyordu . O gece olmalıydı. O gece 
olmak zorundaydı çünkü ertesi gün Ya şlı Beyaz Baba'sı Kara Kule'ye ula şacak ve 
artık çok geç olacaktı. Kalbinin sesi öyle diyordu.  Mordred, Roland gibi 
ayaklarım sürüyerek yürümeye ba şladı, ama ondan da yava ş ilerliyordu. Ara sıra 
karnına giren bir sancıyla iki büklüm oluyor, şekli belirsizle şiyor, örümce ğin 
siyah rengi te ninin altında yüzeye çıkacakmı ş gibi oluyor, kıllı bacaklar özgür 
kalmaya çalı ştıkça kalın ceketinin altında yumrular belirip kayb oluyor, 
di şlerini sı-kıp iradesini son damlasına dek kullanara k de ği şimi engelledi ğinde 
yine eski haline dönüyordu. Bir keresinde altını sı vı, kahverengi dı şkıyla 
doldurdu, bir ba şka seferde de pantolonunu indirebildi. Öyle ya da b öyle olması 
onun için fark etmiyordu. Kimse onu Hasat Balosu'na  davet etmemi şti, ha ha! 
Davetiye postada kaybolmu ştu mutlaka! Daha sonra, saldırı zamanı geldi ğinde 
küçük Kızıl Kral'ı serbest bırakacaktı. Ama şimdi gerçekle şirse bir daha şekil 
deği ştiremeyece ğinden neredeyse emindi. Yeterince gücü olmayacaktı.  Örümce ğin 
hızlı metabolizması hastalı ğını, kuvvetli bir rüzgârın ate şi canlandırması gibi 
büyütürdü. Onu yava şça öldürecek olan illet, o şekilde hızla öldürürdü. Bu 



yüzden mücadele etti ve vakit ö ğleyi geçti ğinde kendini biraz daha iyi hissetti. 
Kule'nin ritmi giderek şiddetleniyordu. Hem gücü, hem aciliyeti artıyordu. Kızıl 
Baba'smın sesindeki sabırsızlık da öyle. Ona acele etmesini, geride kalmamasını 
söylüyordu. Ya şlı Beyaz Silah şor Baba'sı haftalardır gecede dört saatten fazla 
uyumuyordu, çünkü her gece, artık gitmi ş olan Kara Ku ş Anne'siyle nöbet 
tutuyordu. Ama Kara Ku ş Anne'sinin arabayı çekmesi hiç gerek-memi şti, de ğil mi? 
Hayır, arabanın içinde Bok Ülkesi'nin kraliçesi gib i kurumla oturmu ştu. Yani 
Yaşlı Beyaz Silah şor Baba'sı, Kara Kule'nin onu canlandırıp kendine ç eken 
ritmine ra ğmen çok yorgundu. O gece ilk nöbeti tutmaları için Ressam'a ve Đt'e 
güvenmesi gerekecek ya da bütün gece uyumayacaktı. Mordred kendisinin bir 
gecelik uykusuzlu ğa dayanabilece ğini dü şündü, çünkü bir ba şkasına sahip 
olamayaca ğını biliyordu. Önceki gece yaptı ğı gibi iyice yakla şacaktı. Ya şlı 
canavarın uza ğı görmeye yarayan cam gözleriyle onları izleyecekti . Uykuya 
daldıklarında son kez şekil de ği ştirecek ve saldıracaktı. Savunun, Mordred 
geliyor, he he! Ya şlı Beyaz Baba'sı belki uyanmazdı bile, ama Mordred uyanmasını 
ümit ediyordu. En sonunda. Ba şına ne geldi ğini anlamasına yetecek kadar bir 
süre. O kıymetli Kara Kule'sine ula şmasına saatler kalmı şken o ğlu tarafından 
ölüm diyarına gönderildi ğini görmeliydi. Mordred yumruklarını sıktı ve 
parmaklarının siyaha dönü şmesini izledi. Örümcek bacaklarının kurtulmaya 
çalı şmasıyla bedeninin yan taraflarında kendini gösteren  korkunç, bir o kadar da 
keyif veren ka şıntıyı hissetti; aynı anda hem hamile olan, hem de olmayan Kara 
Kuş Anne'si yüzünden sekiz yerine yedi taneydiler. Kar a Ku ş Anne'sinin geçi ş 
karanlı ğında sonsuza dek çı ğlıklar atarak çürümesini diledi; ya da karanlıktaki  
Büyükler'den biri onu bulup yiyene dek. De ği şime hem kar şı koyuyor, hem de 
tetikleyecek dü şünceleri aklından geçiriyordu. Sonunda dü şünmeyi bırakıp sadece 
mücadele etti ve de ği şim iste ği azaldı. Bir zafer osuru ğu gönderdi, ama bu 
seferki uzun ve kokulu olmasına ra ğmen sessizdi. Popo deli ği artık ses 
üretemeyen, ancak yutkunan bozuk bir düdük gibiydi.  Parmakları pembemsi beyaz 
rengine döndü ve vücudunun iki yanındaki ka şıntı hissi kayboldu. Ba şı, yüksek 
ate ş yüzünden a ğırla şmış gibiydi, ince kolları (birer de ğnek gibiydiler) 
ürpererek a ğrıyordu. Kızıl Baba'smın sesi bazen yüksek, bazen a lçaktı ama daima 
oradaydı: Gel bana. Ko ş bana. Gel, sen çift olan. Gel-com-mala, gel akıllı  
oğlum. Kule'yi yerle bir edece ğiz, var olan ı şı ğı yok edecek ve karanlı ğa 
birlikte hükmedece ğiz. 
Gel bana. 
Gel. 
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Geride kalan üçünün (kendisi de sayılırsa dördü) ka 'nm şemsiyesinin altından 
kaçtı ğı muhakkaktı. Prim'm çekilmesinden beri Mordred Des chain gibi bir yaratık 
görülmemi şti; yarı insan, yarısı da o zengin ve kudretli çorb adan bir parçaydı. 
Ka'mn böyle bir yaratı ğı o an kar şı kar şıya bulundu ğu gibi sıradan bir ölüme 
layık bulmayaca ğı muhakkaktı: yemek zehirlenmesi sonucu yüksek ate ş. 
Roland olsa ona, Dandelo'nun ahırının civarında bul aca ğı yiyecekleri yemesinin 
kötü bir fikir olaca ğını söylerdi; aynı şekilde Robert Browning de. Habis veya 
değil, gerçekten bir at veya de ğil, Lippy (ismini muhtemelen daha iyi bilinen 
bir Browning şiiri olan "Fra Lippo Lippi"den al- 
mıştı) Roland hayatına kafasına sıktı ğı bir kur şunla son verdi ğinde zaten hasta 
bir hayvandı. Ama Mordred, bir ata benzeyen yaratık  önüne çıktı- ğında örümcek 
bedenindeydi ve eti yemekten onu hiçbir şey alıkoyamazdı. Dandelo'nun sıska 
atından nasıl o kadar çok et -çok da yumu şak ve ılıktı- ve o kadar bol 
pıhtıla şmamış kan oldu ğunu içini bir tedirginlik sararak merak etmesi, ins an 
şekline bürünmesinden sonra olmu ştu. Ne de olsa bir kar yı ğınının içinde 
günlerce beklemi şti. Kısraktan geri kalanların kaskatı donmu ş olması gerekirdi. 
Sonra istifralar ba şlamı ştı. Ardından ate şi yükselmi ş, Ya şlı Beyaz Baha'sını 
parçalayacak kadar yakınına ula şmadan örümcek şekline bü-rünmemek için sıkça 
mücadele etmesi gerekmi şti. Geli şi binlerce yıl öncesinin kehanetlerinde 
(ço ğunlukla Mannilerin deh şet dolu fısıltılarla aktardıkları kehanetler) 
belirtilmi ş varlık, büyüyünce yarı insan, yarı tanrı olacak va rlık, insanlı ğın 
sonunu ve Prim'in geri dönü şünü izleyecek olan varlık... o varlık sonunda saf v e 



kötü kalpli bir çocuk olarak vücut bulmu ştu ve mide dolusu zehirli at eti 
yüzünden ölmek üzereydi. 
Isa'nın bunda hiçbir payı olamazdı. 
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Roland ve iki yolda şı, Susannah'nın onları terk etti ği gün fazla bir ilerleme 
kaydedemedi. Kule'ye ertesi gün günbatımında varmay ı planladı ğı için o gün kısa 
bir mesafe almayı kararla ştırmamı ş olsaydı bile daha fazla ilerleyemezdi. 
Cesareti kırılmı ştı, yalnızdı ve ölesiye yorgundu. Patrick de yorgun du ama o hiç 
olmazsa isterse arabada yolculuk edebiliyordu. O gü nün büyük bir bölümünde kâh 
uyuklayarak, kâh resim çizerek arabada gitmeyi terc ih etmi şti. Ara sıra inip 
kısa süreler için yürümü ş, sonra Ho Fat Il'ye tekrar binip kıvrılarak uyumu ştu. 
Roland, Kule'nin ritmini kalbinde ve kafasının için de kuvvetli bir şekilde 
hissedebiliyordu. Kule'nin artık binlerce ses söylü yormu ş gibi gelen şarkısı çok 
güçlü ve tatlıydı, ama kemiklerini dolduran kur şunu bu bile yok edemiyordu. Mola 
verip ö ğle yeme ği yiyebilecekleri gölgelik bir alan ararken (vakit öğle 
sonrasını bulmu ştu) bitkinli ğini ve üzüntüsünü bir anlı ğına unutturan bir şey 
gördü. 
Yolun kenarında bo ş arsadakinin kusursuz bir ikizi gibi görünen yabani  bir gül 
vardı. Mevsime kafa tutarcasına açmı ştı; Roland baharın ba şlarında olduklarını 
düşünüyordu. Dı şı toz pembe, içi parlak kırmızıydı; Roland bir kalb in arzusunun 
rengi oldu ğunu dü şündü. Gülün önünde diz çöktü, kula ğını taçyapraklarına 
yakla ştırdı ve dinledi. 
Gül şarkı söylüyordu. 
Bitkinlik oldu ğu gibi kaldı, (mezarın bu tarafında hep oldu ğu gibi) ama 
yalnızlık ve üzüntü hiç olmazsa bir süre için yüre ğini terk etti. Gülün kalbine 
bakmak istedi ama sapsarı merkezi öylesine parlaktı  ki do ğruca bakmak mümkün 
değildi. 
Gan'ın geçiti, diye dü şündü. Bunun tam olarak ne anlama geldi ğinden emin de ğildi 
ama haklı oldu ğunu biliyordu. Evet, Gan'ın geçiti, öyle! 
Bu gül, bo ş arsadakinden hayati bir fark gösteriyordu: hastalı k hissi ve belli 
belirsiz ahenksiz sesler yoktu. Bu gül çok sa ğlıklı, ı şık ve sevgiyle doluydu. O 
ve di ğerleri... tümü... öyle olmalıydı... 
I şınlar'ı onlar besliyor, de ğil mi? Kokuları ve şarkılarıyla. I şınlar'ın onları 
besledi ği gibi. Bu ya şayan bir güç sahası, veren ve alan her şey Kale'den 
yayılıyor. Ve bu sadece ilki, en dı ştaki. Can'-Ka No Rey'de tıpkı bunun gibi on 
binlercesi var. 
Bu dü şüncenin şaşkmlı ğıyla kendini bir an güçsüz hissetti. Sonra içi öfke  ve 
korkuyla doldu: o muhte şem kırmızı battaniyeyi gören yegâne ki şi çılgının 
tekiydi. Dizginleri izin verirse hepsini bir anda k avurabilirdi. 
Biri omzuna tereddütle dokundu. Aya ğının dibinde duran Oy'la Pat-rick'ti 
dokunan. Gülün gerisindeki otlarla kaplı alanı i şaret edip yeme hareketleri 
yaptı. Sonra gülü gösterip çiziyormu ş gibi yaptı. Roland pek aç de ğildi ama 
çocu ğun di ğer fikri çok ho şuna gitti. 
"Evet," dedi. "Burda birkaç lokma yeriz ve belki se n gülün resmini çizerken ben 
de küçük bir şekerleme yapabilirim. îki resim yapabilir misin, 
Patrick?" Anladı ğından emin olmak için sa ğ elinin kalan parmaklarından ikisini 
kaldırdı. 
Hâlâ anlamamı ş olan delikanlı ka şlarını çatarak ba şını hafifçe yana e ğdi. Parlak 
saçları bir omzu üzerine perde gibi inmi şti. Roland, Susan-nah'nın çocu ğun 
saçlarını sözsüz itirazlarına ra ğmen derede yıkayı şını hatırladı. Bu, Roland'ın 
aklına gelmezdi, ama delikanlı saçları yıkandıktan sonra çok daha iyi görünmeye 
başlanmı ştı. Parlak saçlara bakınca içi, gü. le ra ğmen Susannah'ya duydu ğu 
özlemle doldu. Susannah hayatına zarafet getirmi şti. Ve bu sözcük o gidene dek 
aklından geçmemi şti. 
Artık yanında Patrick vardı; son derece yetenekliyd i ama kavrayı şı usandıracak 
kadar yava ştı. 
Roland resim defterini, ardından gülü i şaret etti. Patrick ba şını salladı, bu 
kadarını anlamı ştı. Roland sonra sa ğlam elinin iki parma ğını kaldırıp tekrar 
resim defterini gösterdi. Bu kez Patrick'in yüzü ka vrayı şın ı şı ğıyla aydınlandı. 
Gülü, defteri, Roland'ı ve sonra kendini gösterdi. 



"Aynen öyle, koca o ğlan," dedi Roland. "Gülün ikimiz için birer resmi. Çok 
güzel, de ğil mi?" 
Patrick ba şını hevesle salladı ve Roland yeme ği hazırlarken çizmeye koyuldu. 
Roland yine üç tabak hazırlamı ş, Oy yemeyi yine reddetmi şti. Roland, Hantal 
Billy'nin altın halkalı gözlerine bakıp bombo ş olduklarını görünce -bir tür 
kayıp- içinde bir şeyler kırıldı. Oy bu şekilde yememeye daha fazla devam 
edemezdi; zaten fazlasıyla zayıftı. Cuthbert olsa, muhtemelen gülümseyerek kemik 
torbası derdi. 
"Neden öyle bakıyorsun?" diye sordu Hantal Billy'ye  tersçe. "Onunla gitmi ş 
olmayı diliyorsan fırsatın varken gitmeliydin! Nede n şimdi bana öyle mahzunca 
bakıyorsun?" 
Oy, ona bir süre daha baktı ve Roland, küçük yaratı ğın duygularını incitmi ş 
oldu ğunu gördü; aptalca ama do ğruydu. Oy kuyru ğunu indirerek uzakla ştı. Roland, 
onu geri ça ğırmayı dü şündü ama bu daha da aptalca olurdu, de ğil mi? Planı neydi? 
Hantal Billy'den özür dilemek mi? 
Đçi kendine öfke ve ho şnutsuzlukla doldu; Eddie, Susannah ve Jake'i Amerik a 
tarafından hayatına çekmeden önce böyle hisleri bil mezdi. Onlar gelmeden önce 
neredeyse hiçbir şey hissetmezdi; o günlerde hayatı basitti ve bunun da kendine 
göre iyi yanları vardı. En azından sert çıktı ğı için bir hayvandan özür dilemesi 
gerekip gerekmedi ğini dü şünmezdi, tanrılar a şkına. 
Gülün yanı ba şına çömelerek şarkısının sakinle ştirici gücüne ve merkezinden 
yayılan parlak ı şı ğına -sa ğlıklı ı şı ğına- do ğru e ğildi. Sonra Patrick dikkatini 
çekmek için ku ş ötü şüne benzeyen sesi çıkardı ve gülün resmini yapabilm esi için 
biraz kenara çekilmesini i şaret etti. Bu, Roland'ın hissetti ği rahatsızlı ğı ve 
sinir bozuklu ğunu arttırdı ama yine de tek kelime etmeden gülden uzakla ştı. Ne 
de olsa resmi yapmasını Patrick'ten isteyen kendisi ydi, de ğil mi? Susannah orada 
olsa gözlerinin, çocuklarının yaramazlıkları üzerin e bakı şan anne babalar gibi 
nasıl anlayı şla birle şece ğini dü şündü. Ama Susannah orada de ğildi elbette; 
sonuncularıydı ve artık o da yoktu. 
"Pekâlâ, şimdi gülü biraz daha iyi görebiliyor musun?" diye s ordu şakacı bir 
tonla olmasına çalı şarak ama sesi yine hırçın çıkmı ştı, hırçın ve yorgun. 
Neyse ki Patrick, Silah şor'un sesindeki sertli ğe tepki göstermedi; muhtemelen 
söylediklerimi duymadı bile, diye dü şündü Roland. Dilsiz delikanlı bacaklarını 
ayak bilekleri üst üste gelecek şekilde uzatmı ş, resim defterini kuca ğına 
koymuştu. Yarısı yenmi ş yeme ği, hemen yan tarafında duruyordu. 
"Resme dalıp yeme ğini bitirmeyi ihmal etme," dedi Roland. "Beni duydu n, de ğil 
mi?" Çabalarına cevap olarak dalgın bir ba ş sallaması alınca pes etti. "Ben 
biraz uyuyaca ğım, Patrick. Uzun bir gün olacak." Daha da uzun bir  gece, diye 
ekledi içinden... ama o da Mordred ile aynı teselli ye sahipti: o gece, sonuncu 
olaca ğa benziyordu. Gül tarlasının bitimindeki Kara Kule' nin içinde onu neyin 
beklemekte oldu ğunu tam olarak bilmiyordu ama Kızıl Kral'ın i şini bitirse bile 
bunun son yürüyü şü oldu ğundan oldukça emindi. Can'-Ka No Rey'den bir daha 
ayrılaca ğını sanmıyordu ve bunun bir sakıncası yoktu. Çok yo rgundu. Ve gülün 
gücüne ra ğmen üzgündü. 
Gilead'lı Roland kolunu gözlerinin üzerine koydu ve  anında uyudu. 
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Patrick yaptı ğı ilk gül resmini göstermek için onu çocuksu bir co şkuyla 
uyandırdı ğında uykuya dalalı çok az bir süre olmu ştu... güne şin konumuna 
bakılırsa on, en fazla on be ş dakika uyumu ştu. 
Patrick'in bütün resimleri gibi bunun da acayip bir  gücü vardı. Patrick sadece 
bir kur şunkalemle çalı şmasına ra ğmen resme adeta hayat vermi şti. Roland yine de 
bu sanat eserini takdir etmeyi bir saat sonrasına b ırakmayı tercih ederdi. 
Bununla birlikte ba şını sallayarak be ğendi ğini belirtti -böylesine harikulade 
bir şeyin kar şısında daha fazla hırçınlık etmeyece ğine dair kendine söz verdi- 
ve Patrick aldı ğı tepki çok büyük olmamasına ra ğmen mutlulukla gülümsedi. 
Sayfayı çevirip gülü tekrar çizmeye ba şladı. Đkisi için birer resim, tıpkı 
Roland'ın istedi ği gibi. 
Roland tekrar uyuyabilirdi ama ne anlamı vardı? Dil siz çocuk ikinci resmi sadece 
dakikalar sonra tamamlayacak ve göstermek için onu yine uyandıracaktı. Uyumak 
yerine Oy'un yanma gitti ve gür kürkünü ok şadı. Bunu nadiren yapardı. 



"Sana öyle sert çıktı ğım için üzgünüm, dostum," dedi Hantal Billy'ye. "Ba na hiç 
olmazsa tek bir kelime söylemeyecek misin?" 
Söylemeyecekti. 
Roland on be ş dakika sonra arabadan indirdi ği tek tük e şyayı tekrar yerine 
yerle ştirdi, avuçlarına tükürdü ve tutamakları kavradı. A raba artık daha 
hafifti, öyle olmalıydı, ama daha a ğırmı ş gibi geliyordu. 
Elbette daha a ğır gibi gelir, diye dü şündü. Đçinde kederim var. Her gitti ğim 
yere onu da götürüyorum, evet götürüyorum. 
Kısa süre sonra Patrick de Ho Fat H'deki yerini ald ı. Kendine rahat bir kö şe 
hazırlayarak kıvrılıp hemen uyudu. Gölgesi giderek uzayan Roland ba şı önde, 
ayaklarını sürüyerek yürümeye devam etti. Oy hemen yanı ba şında yürüyordu. 
Bir gece daha, diye dü şündü Silah şor. Bir gece ve bir gün daha, sonra bitecek. 
Öyle ya da böyle. 
Kule'nin ritminin ve şarkı söyleyen binlerce sesinin zihnini doldurup aya klarını 
hafifletmesine izin verdi... hiç olmazsa biraz. Yol  kenarındaki güllerin sayısı 
artmı ştı; her iki taraftaki düzinelerce gül, genel olarak  kasvetli olan 
manzarayı aydınlatıyordu. Yolun üzerinde de birkaç güle rastladı ve zarar 
vermemeye özen göstererek etraflarından dola ştı. Son derece yorgundu, ama tek 
bir yapraklarına bile zarar vermemi şti. Yolun üzerine dü şmüş olanlara bile. 
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Güneş ufkun hâlâ epey üzerindeyken gece için durdu; hava nın kararmasına daha en 
az iki saat vardı ama daha fazla ilerleyemeyecek ka dar bitkindi. Kurumu ş bir 
dere yata ğının yanında kamp kurdular. Dere yata ğının içi o muhte şem güllerle 
doluydu. Şarkıları bitkinli ğini yok etmedi ama ruhunu bir nebze olsun 
canlandırdı. Aynı şeyin Patrick ve Oy için de geçerli oldu ğunu dü şündü; bu 
iyiydi. Patrick uyandı ğında etrafına önce ilgiyle bakmı ştı. Sonra suratı asıldı 
ve Roland, çocu ğun Susannah'nın gidi şini hatırladı ğını tahmin etti. Kapı 
arkasından kapandı ğında Patrick biraz a ğlamı ştı ama Roland burada a ğlayaca ğını 
sanmıyordu. 
Dere yata ğı boyunda kavak a ğaçları vardı -en azından Silah şor kavak olduklarını 
düşünüyordu- ama köklerinin beslendi ği dere kuruyunca onlar da kuruyup kalmı ştı. 
Dalları artık gökyüzüne do ğru uzanan kemiksi, yapraksız kördü ğümlerdi. Roland 
kuru dallar arasında on dokuz rakamlarını görebiliy ordu. Hem Susannah'nın 
dünyasının, hem de kendi dünyasının rakamlarıyla. B ir yerde dallar, kararmakta 
olan gökyüzü önünde CHASSIT yazarcasına iç içe geçm i şti. 
Roland bir ate ş yakıp erken bir ak şam yemeği pi şirmeden önce -Dandelo'nun 
kilerinden aldıkları konserve yiyecekler o ak şam için iyi bir ö ğün olacaktı- 
kuru dere yata ğına gidip gülleri kokladı. Ölü a ğaçlar arasında yava ş adımlarla 
yürüyerek şarkılarını dinledi. Hem koku, hem de şarkı canlandırıcıydı. 
Kendini biraz daha iyi hissederek a ğaçların altından odun topladı (alçak dalları 
koparıp geride Patrick'in kur şunkalemlerini hatırlatan küçük parçalar 
bırakıyordu) ve ortalarına çalı çırpıları yerle ştirdi. Sonra eski duayı 
neredeyse duymayarak söyledi ve ate şi yaktı: "Karanlıkta kıvılcım, kimdir atam? 
Yatacak mıyım? Kalacak mıyım? Bu kampı ate şle kutsa." 
Roland ate şin önce harlayıp sonra korlara dönü şmesini beklerken New York'ta 
kendisine hediye edilen saati çıkardı. Pilinin en a z elli yıl bitmeyece ği 
garanti edilmesine ra ğmen saat önceki gün durmu ştu. 
Öğle saatlerinin ak şama döndü ğü o an ise kollar yava şça ters yöne do ğru 
ilerlemeye ba şlamı ştı. 
Bunu büyülenmi şçesine bir süre izledi, sonra kapa ğını kapattı ve üzerine 
i şlenmi ş sigul'lara baktı: anahtar, gül ve Kule. Spiral şeklinde yükselen 
pencerelerden hafif, ürkütücü, mavi bir ı şık yayılmaya ba şlamı ştı. 
Bunu yapaca ğını bilmiyorlardı, diye dü şündü ve saati her zaman yaptı ğı gibi 
düşebilece ği bir delik olup olmadı ğını kontrol ettikten sonra ön sol cebine 
dikkatle koydu. Sonra yemek pi şirdi. Patrick ile karınlarını güzelce doyurdular. 
Oy hiçbir şey yemedi. 
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Kuru dere yata ğının yanında, karanlıkta geçirdi ği on iki saat, siyahlı adamla 
konu şarak geçirdi ği gece dı şında -Walter'in önceden dizildi ğine şüphe olmayan 



bir deste kart ile gelece ğe dair kasvetli kehanetlerde bulundu ğu gece- Roland'ın 
hayatının en uzun saatleri oldu. Giderek artan bitk inli ği, üzerine ta şlardan 
yapılmı ş bir pelerin gibi çöktü. Uykuyla a ğırla şan gözlerinin önünden eski 
yüzler ve yerler birer birer geçmeye ba şladı sarı saçları gerisinde savrularak 
deli gibi Uçurum'a at süren Susan; ay-nl şekilde Jericho Tepesi'nden a şağı 
koşan, çı ğlıklar atan ve gülen Cuth-bert; şerefe kadeh kaldıran Alain Johns; Oy 
etraflarında havlayarak dans ederken çimler üzerind e ne şeyle ba ğırarak güre şen 
Eddie ve Jake. 
Mordred karanlı ğın içinde bir yerlerdeydi ve çok yakındaydı, ama Ro land kendini 
giderek artan bir sıklıkla uykunun kollarına yuvarl anmak üzereyken yakalıyordu. 
Sıçrayarak uyandı ğı her seferde karanlı ğa deli gibi bakıyor, bilinçsizli ğin 
kıyısına kadar geldi ğini biliyordu. Her seferinde karnında kırmızı leke olan 
örümce ği üzerine saldırırken görmeyi bekliyor, ama uzakta dans eden turuncu 
ı şıklar dı şında hiçbir şey göremiyordu. 
Ama bekliyor. Fırsat kolluyor. Ve uyursam -uyudu ğumda- üzerimize saldıracak. 
Saat sabah üç civarında derin bir uykuya dönü şmek üzere olan bir şekerlemeden 
sadece iradesinin gücüyle uyandı. Avuçlarının alt k ısmıyla gözlerini görü ş 
alanında karma şık geometrik şekiller uçu şmasına yol açacak kadar sertçe 
ovu şturarak etrafına umutsuzca baktı. Ate ş sönmeye yüz tutmu ştu. Patrick ate şin 
yakla şık altı metre ötesinde, bir kavak a ğacının yumrulu gövdesinin önünde 
uyuyordu. Roland'ın bulundu ğu yerden üzeri deriyle örtülü bir yı ğından ba şka bir 
şey de ğilmi ş gibi görünüyordu. Đlk anda Oy'dan hiçbir iz göremedi. Hantal 
Billy'ye seslendi, ama kar şılık alamadı. Silah şor tam aya ğa kalkmak üzereydi ki 
Jake'in eski dostunun ate şin aydınlattı ğı alanın hemen ötesinde durmakta 
oldu ğunu gördü; daha do ğrusu, gözlerindeki altın halkaların ı şıltısıydı gördü ğü. 
Gözler Ro-land'a bir anlı ğına baktıktan sonra kayboldu, Hantal Billy muhtemel en 
burnunu patilerinin üzerine koymu ştu. 
O da yorgun, diye dü şündü Roland. Neden olmasın? 
Oy'a ertesi günden sonra ne olaca ğı sorusu Silah şor'un karı şık, yorgun zihninde 
şekillenmeye çalı ştı, ama Roland soruyu tam anlamıyla olu şamadan aklından 
uzakla ştırdı. Aya ğa kalktı (o bitkinlikle eli kalçasında bir zamanlar  yer etmi ş 
acıyı beklercesine yine aynı yere uzandı) Patrick'i n yanına gidip onu sarsarak 
uyandırdı. Biraz u ğra şması gerekmi ş ama çocu ğun gözleri sonunda açılmı ştı. Bu 
kadarı Roland için yeterince iyi de ğildi Patrick'in omuzlarını kavradı ve 
doğrultup oturmasını sa ğladı. Çocuk tekrar uzanmaya çalı şınca Roland, onu yine 
sarstı. Sertçe. Patrick, Silah- şor'a uykulu bir şaşkınlıkla baktı. 
"Ate ş yakmama yardım et, Patrick." 
Hareket etmek çocu ğun uykusunu biraz olsun açacaktı. Ate ş canlandı ğında Patrick 
kısa bir süre nöbet tutmak durumunda kalacaktı. Bu fikir Roland'ın hiç ho şuna 
gitmiyor, kampı Patrick'in sorumlulu ğuna bırakmanın tehlikeli olaca ğını 
biliyordu, ama bütün gece uyanık kalmaya çalı şması daha da tehlikeli olacaktı. 
Uykuya ihtiyacı vardı. Bir iki saat yeterli olacakt ı. Patrick o kadar süre 
uyanık kalabilirdi elbette. 
Patrick tekrar aya ğa kaldırılmı ş bir ceset gibi hareket ediyor olmasına ra ğmen 
çalı çırpı toplayıp ate şe atmak için yeterince istekli görünüyordu. Ate ş 
harlayınca önceki yerine oturarak ellerini dizlerin in arasından sarkıttı. 
Şimdiden uyumaya ba şlamı ş gibiydi. Roland, çocu ğu tamamen uyandırmak için tokat 
atması gerekebilece ğini dü şündü. Daha sonra -acı acı- dü şündüğünü yapmı ş olmayı 
dileyecekti. 
"Patrick, dinle beni." Çocu ğu omuzlarından kavrayıp uzun saçlarının havada 
savrulmasına yol açacak kadar sertçe sarstı. Saçlar ı gözlerine do ğru dü şünce 
Roland sabırsızca kenara itti. "Uyanık kalıp nöbet tutmanı istiyorum. Sadece bir 
saatli ğine... sadece... ba şını kaldır, Patrick! Bana bak! Tanrı'm, sakın 
uyuyakalayım deme! Şunu görüyor musun? Bize en yakındaki parlak yıldızı ?" 
Roland, Ya şlı Ana'yı gösteriyordu. Patrick hemen ba şını salladı. Gözlerinde bir 
ilgi pırıltısı oldu ğunu gören Silah şor bundan biraz cesaret aldı. Patrick'in 
yüzünde, "çizmek istiyorum" ifadesi vardı. En büyük  kavak a ğacının dallarındaki 
en geni ş aralıktan görünen Ya şlı Ana'nın resmini yapmaya ba şlarsa uyanık 
kalabilirdi. Kendini çok kaptırırsa şafak vaktine kadar bile çizebilirdi. 
"Otur, Patrick." Çocu ğu a ğacın dibine oturtup sırtını gövdesine yaslamasını 
sağladı. A ğacın yumrulu gövdesinin onu uyanık tutacak kadar ra hatsız edici 



olaca ğını umuyordu. Roland tüm bu hareketleri su altında yapıyormu ş gibi 
hissediyordu. O kadar yorgundu ki. Çok yorgundu. "Y ıldızı hâlâ görüyor musun?" 
Patrick ba şım hevesle salladı. Uykulu halini üzerinden atmı ş gibiydi ve Silah şor 
bu lütuf için tanrılara şükretti. 
"Yıldız şu kalın dalın arkasında kaldı ğında ve oturdu ğun yerden göremedi ğinde 
veya kalkmadan çizmeye devam edemedi ğinde... beni ça ğır. Beni ne kadar zor 
olursa olsun uyandır. Anladın mı?" 
Patrick hemen ba şını salladı ama onunla bir süredir yolculuk etmekte  olan Roland 
başını böyle sallamasının bir anlamı olmadı ğını biliyordu. Patrick'in tek 
istedi ği, onu ho şnut etmekti. Ona dokuzla dokuzun toplamının doksan dokuz 
oldu ğunu söyleyecek olsa yine aynı şekilde hevesle ba şını sallayacaktı. 
"Oturdu ğun yerden yıldızı göremedi ğinde..." Kendi sözleri artık çok uzaklardan 
geliyormu ş gibiydi. Patrick'in onu anladı ğını ummaktan ba şka seçene ği yoktu. 
Dilsiz çocuk hiç olmazsa resim defterini ve ucu yen i açılmı ş bir kalem 
çıkarmı ştı. 
En iyi korumam bu, diye mırıldandı Roland'ın zihni,  bedeni Ho Fat II ile kamp 
ate şi arasındaki deri yı ğınından olu şan dö şeğine yıkıhrcasına uzanırken. Resim 
yaparken uyuyakalmaz, de ğil mi? 
Umudu o yöndeydi ama cevabı bildi ği söylenemezdi. Önemi de yoktu çünkü Gilead'h 
Roland her halükârda uyuyacaktı. Elinden geleni yap mıştı ve bu kadarı yeterli 
olmak zorundaydı. 
"Bir saat," diye mırıldandı ve sesi kendi kulakları na çok uzaklardan geldi. 
"Beni uyandır... yıldız... Ya şlı Ana dalın arkasında..." 
Ama Roland cümlesini tamamlayamadı. Artık ne söyled i ğini bile bilmiyordu. 
Bitkinlik onu yakaladı ve rüyasız bir uykunun içine  çekiverdi. 
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Mordred tüm bunları uza ğı gören cam gözlerle izledi. Ate şi yüksel-mi ş ve parlak 
alevinde kendi bitkinli ği en azından geçici bir süre için yok olmu ştu. 
Silah şor'un dilsiz çocu ğu -Ressam- uyandırmasını ve ate ş yafc. ması için yardım 
etmeye zorlamasını ilgiyle izledi. Dilsiz çocu ğun bu i şi bitirip Silah şor, onu 
engelleyemeden tekrar uykuya dalmasını umarak izlem eye devam etti. Ne yazık ki 
umduğu gerçekle şmedi. Bir grup ölü kavak a ğacının yanına kamp kurmu şlardı. 
Roland, Ressam'ı en büyü ğünün yanına götürdü. Vardıklarında, gökyüzünü i şaret 
etti. Gökyüzü yıldızlarla doluydu ama Mordred, Ya şlı Beyaz Silah şor Baha'sının 
Yaşlı Ana'yı gösterdi ğini tahmin etti zira en parla ğı oydu. Pek zeki 
sayılamayacak Ressam sonunda anlamı ş göründü. Resim defterini çıkarıp çizmeye 
koyuldu. Ya şlı Beyaz Baba'sı Ressam'ın dinlemedi ği açıkça görülen talimatlar 
mırıldanarak biraz öteye gidip devrilircesine yattı . 
Öyle ani yatmı ştı ki Mordred, orospu çocu ğunun kalbinin bunca yorgunlu ğa 
dayanamayıp iflas etti ğinden korktu. Sonra Roland hafifçe kıpırdanarak yat tı ğı 
yere iyice yerle şti ve kuru dere yata ğının yakla şık doksan metre ötesinde bir 
tepeci ğe uzanmı ş izleyen Mordred'in kalp atı şları yava şladı. Ya şlı Beyaz 
Silah şor Baha'sının uykusu çok derin olabilirdi ama Ressa m o sözsüz, ancak 
şeytana yakı şacak kadar yüksek çı ğlıklarından birini attı ğında tabancasını 
çekmi ş, ate ş etmeye hazır bir halde anında uyanmasını sa ğlayacak bir e ğitime ve 
Eld'in kendisine kadar uzanan bir soya sahipti. Mor dred'in sancıları giderek 
kötüle şiyordu. Çı ğlık atmamak, insan şeklini koruyabilmek, ölmemek için mücadele 
ederek iki büklüm oldu. A şağıdan o uzun pırtlama sesini duydu ve kahverengi sıv ı 
dı şkının bacaklarından a şağı süzüldü ğünü hissetti. Ama son derece keskin burnu 
bu kez bokla birlikte kan kokusu da aldı. Acının as la sona ermeyece ğini, onu 
ikiye bölene dek artaca ğını sandı ama sonunda hafiflemeye ba şladı. Sol eline 
bakınca parmaklarının siyahla şıp birbirine yapı ştı ğını gördü ve hiç şaşırmadı. 
Bu parmaklar bir daha asla insan parma ğı olmayacaktı; sadece bir kez daha 
deği şece ğini biliyordu. Sa ğ eliyle ka şındaki teri sildi ve geri zekâlı dilsiz 
veledi uyuyakalmı ş görmek için Kızıl Baha'sına dua ederek dürbünü yin e gözlerine 
kaldırdı. Ama hâlâ uyanıktı. Sırtını a ğacın gövdesine yaslamı ş, dalların 
arasından gökyüzüne bakarak Ya şlı Ana'nın resmini yapıyordu. Mordred Deschain'in 
ümitsizli ğe en fazla yakla ştı ğı an bu oldu. Roland gibi o da, resim yapmanın 
geri zekâlı çocu ğu uyanık tutabilecek tek aktivite oldu ğunu dü şünüyordu. 
Yükselen ate şi içini bu tahrip edici enerjiyle doldurmu şken neden şekil 



deği ştirmiyordu? Neden şansını denemiyordu? Ne de olsa istedi ği çocuk de ğil, Ro-
land'dı; örümcek bedeninde Silah şor'un üzerine süratle çullanıp bedenini aç 
ağzına yakla ştırabilirdi mutlaka. Ya şlı Beyaz Baba'sı bir, hatta belki iki el 
ate ş etme fırsatı bulabilirdi ama Mordred kur şunlar örümce ğin sırtındaki beyaz 
yumruya, çifte bedeninin beynine isabet etmedi ği sürece tehlikede olaca ğını 
sanmıyordu. Ve onu bir kez yakaladım mı emip kupkur u edene dek bırakmayaca ğım, 
tıpkı Mia adındakine yaptı ğım gibi tozdan bir mumyaya dönecek. Rahatladı ve 
bedeninin de ği şimine izin vermeye hazırlandı. Tam o sırada zihnind e bir ba şka 
ses duydu. Kara Kule'nin dı şına hapsolmu ş ve özgür kalabilmek için Mordred'in 
hiç olmazsa bir gün daha ya şamasına muhtaç olan Kızıl Baha'sının sesiydi. 
Biraz daha bekle, dedi ses. Birazcık daha. Sana yar dımı olabilecek bir numaram 
var. Bekle... biraz daha bekle... 
Mordred bekledi. Ve bir iki dakika sonra Kara Kule' den yayılan ritmin 
deği şti ğini hissetti. 
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Deği şimi Patrick de hissetti. Ritim daha sakinle ştirici olmu ştu. Ve içinde 
sözcükler vardı; çizme iste ğini körelten kelimeler. Bir çizgi daha Çekti, 
duraksadı, sonra kalemi bir kenara bırakıp kafasını n içindeki kelimelerin 
ritmiyle uyumlu bir şekilde parlayıp sönüyormu ş gibi görünen Ya şlı Ana'yı 
seyretmeye koyuldu. Roland duysa bu kelimeleri heme n tanırdı. Ancak bu kez 
söyleyen bir kadın de ğil, ya şlı bir adamdı. Sesi titriyordu ama tatlıydı: 
"Canım bebe ğim, güzel bebe ğim, Bak bitti bir gün daha Tatlı ve mutlu rüyalar 
sana Çilek tarlaları gör rüyanda 
Canım bebe ğim, güzel bebe ğim Hep koklayayım öpeyim Chussit, chissit, chassit!  
Yetmesi gerek, dolacak sepet!" 
Patrick'in ba şı gö ğsüne dü ştü. Gözleri kapandı... açıldı... tekrar kapandı... 
Yetmesi gerek dolacak sepet, diye dü şündü ve ate şin aydınlı ğında uyu-yakaldı. 
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Şimdi, akıllı o ğlum, diye fısıldadı Mordred'in kaynayan, eriyen bey nindeki so ğuk 
ses. Şimdi. Git ve uykusundan asla uyanmamasını sa ğla. Onu birlikte 
hükmedece ğimiz güllerin arasında öldür. 
Mordred saklandı ğı yerden çıktı. Dürbün, artık bir ele benzemeyen el inden 
düşmüştü. De ği şirken içini yo ğun bir özgüven kapladı. Bir dakika sonra i ş 
bitecekti. Đkisi de uyuyordu, ba şaramaması için hiçbir sebep yoktu. 
Yedi bacak üzerinde bir kâbus gibi, uyuyan iki erke ğin üzerine do ğru hızla 
gitti. A ğzı açılıp kapanıyordu. 
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Roland binlerce kilometre ötede bir yerlerden gelen  havlama sesini duydu. Ses 
yüksek, tela şlı, öfkeli ve vah şiydi. Yorgun beyni havlamayı al- 
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gılamamak, bir çukura gömüp üzerini örtmek istedi. Sonra onu bir anda uyandıran, 
acı dolu, korkunç bir çı ğlık yükseldi. Acıyla de ği şmiş bile olsa Roland bu sesi 
çok iyi tanıyordu. 
"Oy!" diye haykırdı yerinden fırlayarak. "Oy, nered esin? Yanıma gel! Yanı..." 
Oradaydı, örümce ğin kolları arasında kıvranıyordu. Ate şin aydınlı ğında ikisi de 
net bir şekilde görülebiliyordu. Daha ötelerinde Patrick, Su sannah gitti ğine 
göre artık kirlenmi ş olabilecek bir saç perdesinin gerisinden aptalca b akıyordu. 
Hantal Billy, Mordred bedenini do ğal olmayacak bir şekilde bükmü ş olmasına 
ra ğmen öne arkaya var gücüyle kıvranıyor, a ğzından köpükler saçarak örümce ğin 
bedeninin herhangi bir parçasını ısırmaya çalı şıyordu. 
Uzun otlar arasından fırlamasaydı Mordred'in pençel erindeki o de ğil, ben 
olacaktım, diye dü şündü Roland. 
Oy di şlerini örümce ğin bacaklarından birine sertçe geçirdi. Roland di şlerini 
daha derine geçirirken Hantal Billy'nin kaslarında beliren madeni para 
büyüklü ğündeki gamzeleri ate şin aydınlı ğında görebiliyordu. Yaratık hafifçe 
yalpaladı ve kavrayı şı gev şedi. Đsteseydi Oy o an serbest kalabilir, örümce ğin 
pençelerinden kurtulabilirdi. Ama yapmadı. Mordred,  onu tekrar kavrayamadan 



atlayıp ko şarak uzakla şmak yerine zamanını boynunu uzatıp yaratı ğın 
bacaklarından birinin şi ş bedeniyle birle şti ği yeri yakalamakla harcadı. 
Di şlerini derinlere geçirince siyahımsı bir sıvı, burn unun iki yanından 
fı şkırdı. Ate şin ı şı ğında turuncu pırıltılar saçıyordu. Mordred daha yük sek bir 
çı ğlık attı. Oy'u hiç hesaba katmamı ştı ve bedelini ödüyordu. Kıvranan iki 
şekil, ate şin aydınlı ğında bir karabasandan fırlamı ş iki yaratı ğa benziyordu. 
Patrick yakınlarda bir yerde deh şetle haykırıyordu. 
Beş para etmez orospu evladı uyuyakalmı ş, diye dü şündü Roland acıyla. Peki ona 
nöbet tutturan kimdi? 
"Bırak onu, Mordred!" diye ba ğırdı. "Bırakırsan bir gün daha ya şamana izin 
veririm! Babamın adı üzerine yemin ederim!" 
Delilik ve kötülükle dolu kıpkırmızı gözler, Oy'un çarpılmı ş bedeninin üzerinden 
ona dik dik baktı. Gözlerin üzerinde, örümce ğin sırtında toplui ğne ba şı gibi 
minik mavi gözler vardı. Silah şor'a fazla insani bir nefretle bakıyorlardı. 
Kendi gözlerim, diye dü şündü korkuyla, ardından acı bir çıtırtı duyuldu. 
Kırılan, Oy'un omurgasıydı ama bu ölümcül yaralanma ya, çelik gibi sert kıllar 
bir zamanlar Jake'in bile ğini şefkatle kavrayıp çocu ğun görmesini istedi ği bir 
şeye do ğru çeken a ğzını ve çevresini parçalamı ş olmasına ra ğmen Mordred'in 
baca ğının gövdesiyle birle şti ği yeri kavrayan di şleri ayrılmadı. Ake! derdi öyle 
anlarda heyecanla. Ake-Ake! 
Roland'ın sa ğ eli tabancasına gitti ama kılıfının bo ş oldu ğunu anladı. 
Susannah'nın di ğer dünyaya geçerken tabancalarından birini yanında götürmü ş 
oldu ğunu ancak o zaman, genç kadının gidi şinden saatler sonra fark etti. Güzel, 
diye dü şündü. Güzel. Di ğer tarafta karanlık varsa içindeki yaratıklar için beş, 
kendisi için bir kur şunu olacak. Alâ. 
Ama bu dü şünce de belli belirsiz ve uzaktı. Mordred a ğırlı ğını arka bacakları 
üzerine verip kalan orta baca ğını Oy'un gövdesine dolayarak hâlâ di ş göstermekte 
olan Hantal Billy'yi kanayan baca ğından uzakla ştırırken di ğer tabancasını çekti. 
Örümcek, tüylü bedeni korkunç bir şekilde havada döndürdü. Oy'un bedeni bir an 
için parlak Ya şlı Ana'yı perdeledi. Sonra örümcek, Hantal Billy'yi  bir kenara 
fırlattı ve Roland dejâ vu hissine kapıldı. Bu olan ları çok uzun zaman önce, 
Büyücü'nün Küre-si'nde görmü ştü. Oy ate şin yardı ğı karanlıkta süzüldü ve 
Roland'ın yakmak için kopardı ğı dallardan birinin köküne sertçe çarptı. Acı 
dolu, korkunç bir çı ğlık attı -ölüm çı ğlı ğı- ve Patrick'in ba şının üzerinde 
havada hareketsizce asılı kaldı. 
Mordred bir an bile duraksamadan Roland'ın üzerine atıldı ama hareketleri 
yeterince süratli de ğildi; bacaklarından biri do ğar do ğmaz vurularak 
koparıldı ğı, bir di ğeri de az önce kötü bir şekilde yaralandı ğı için nispeten 
yava ş ilerliyor, yaralı baca ğının ucundaki kıskaç yerde yararsızca sürünürken 
istemsizce açıhp.kapanıyordu. Roland'ın gözleri hiç  bu kadar keskin, böyle 
anlarda içini saran so ğukluk hiç bu kadar derin olmamı ştı. 
Örümceğin sırtındaki beyaz yumruyu ve kendisinin olan masm avi gözlerini gördü. 
Tek o ğlunun korkunç yaratı ğın sırtından bakan yüzünü gördü ve ilk kur şunun 
parçalamasıyla gördü ğü yüz fı şkıran kanlar ardında bir anda kayboldu. Örümcek 
arka ayakları üzerinde yükseldi, ön bacakları yıldı zlarla dolu gökyüzüne do ğru 
havayı yardı. Roland'ın sonraki iki kur şunu açı ğa çıkan karnına gömüldü ve koyu 
renk bir sıvı fı şkırtarak sırtından çıktı. Örümcek, belki kaçma niye tiyle yan 
tarafına döndü ama kalan bacakları, gövdesini daha fazla destekleyemedi. Mordred 
Deschain kızıl ve turuncu kıvılcımlar saçarak ate şin üzerine dü ştü. Korların 
arasında kıvrandı, karnındaki kıllar yanmaya ba şladı ve acı acı gülümseyen 
Roland tekrar ate ş etti. Ölmekte olan örümcek artık da ğılmı ş olan ate şin içinden 
yuvarlanarak çıktı, arka bacakları birle şip dü ğüm oldu, ardından tekrar ayrıldı. 
Biri yine ate şin içine girdi ve yanmaya ba şladı. Koku felaketti. 
Ate şten fırlamı ş korları ve tutu şmuş otları üzerlerine basarak söndürmeye 
niyetlenen Roland o tarafa do ğru yürümeye ba şlamı ştı ki kafasının içinde öfke 
dolu, korkunç bir uluma duydu. 
Oğlum! Tek o ğlum! Onu öldürdün! 
"Benim de o ğlumdu," dedi Roland üzerinden duman tüten canavara bakarak. Gerçe ği 
kabullenebilirdi. Evet, hiç olmazsa bu kadarını yap abilirdi. 
Gel o halde! Gel, evlat katili! Gel ve Kule'ne bak ama şunu bil... kapısına bile 
dokunamadan Can'-Ka'nın kıyısında ihtiyarlıktan öle ceksin! Geçmene hiçbir zaman 



izin vermeyece ğim! Geçi ş karanlı ğı gelip geçecek, sen geçemeyeceksin! Katil! Ana 
katili, arkada ş katili... evet, her biri öldü, Susannah onu gönder di ğin kapının 
di ğer tarafında bo ğazı kesilmi ş halde ölü yatıyor... ve şimdi de evlat katili 
oldun! 
"Onu bana gönderen kimdi?" diye sordu Roland kafası ndaki sese. " Şu çocu ğu -çünkü 
görünü şü ne olursa olsun o bir çocuk- eceline kim gönderdi , seni kızıl canavar?" 
Buna cevap gelmedi. Roland tabancasını kılıfına koy du ve alevleri daha fazla 
yayılmalarına fırsat vermeden söndürdü. Sesin Susan nah hakkında söylediklerini 
düşündü ve inanmamaya karar verdi. Susannah ölmü ş olabilirdi, evet olabilirdi, 
ama Mordred'in Kızıl Baba'sının bu konuda Roland'da n fazlasını bildi ğini 
sanmıyordu. 
Silah şor bu fikri ardında bıraktı ve ka-tef inin sonuncu üyesinin dalın köküne 
saplanmı ş halde havada asılı oldu ğu a ğaca yöneldi. Oy hâlâ ya şıyordu. Altın 
halkalı gözler Roland'a keyifli bir yorgunluk deneb ilecek bir ifadeyle baktı. 
"Oy," diyerek elini uzattı ısırılabilece ğini bilerek ama zerre kadar 
umursamayarak. Galiba bir parçası -hem de küçük say ılamayacak bir parçası- 
ısırılmak istiyordu. "Oy, hepimiz te şekkürler deriz. Ben te şekkürler derim, Oy." 
Hantal Billy ısırmadı ve tek bir kelime söyledi. "O lan." Sonra içini çekti, 
Silah şor'un elini bir kez yaladı ve cansız ba şı a şağı sarktı. 
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Patrick şafa ğın belirsizli ği yerini sabahın parlaklı ğına bıraktı ğı sırada 
kuca ğında Oy'un bir etole benzeyen cansız bedeniyle kuru  dere yata ğında, 
güllerin arasında oturmakta olan Roland'ın yanına t ereddütle yürüdü. Delikanlı 
yumuşak, soru dolu bir ses çıkardı. 
" Şimdi olmaz, Patrick," dedi Oy'un tüylerini dalgınca  ok şayan Roland. Tüyleri 
gür ama yumu şaktı. Sertle şen kaslara ve kuruyan kana ra ğmen tüylerin altındaki 
yaratı ğın öldü ğüne inanmakta zorlanıyordu. Kuru kanla kaplı tüyler i, 
parmaklarıyla elinden geldi ğince tarayıp düzeltti. " Şimdi olmaz. Oraya varmak 
için önümüzde koca bir gün var ve sorun ya şamayacağız." 
Hayır, acele etmelerine gerek yoktu; son ölüsünün a rdından diledi- ğince yas 
tutmaması için hiçbir sebep yoktu. Kule'nin kapısın a bile doku-namadan 
ihtiyarlıktan ölece ğini söylerken ya şlı Kral'ın sesinde hiç şüphe yoktu. 
Gideceklerdi elbette ve Roland araziyi inceleyecekt i ama Kule'ye ya şlı canavarın 
göremedi ği bir noktadan yakla şıp a şağıdan kapıya dolanmanın bir fikir de ğil, 
aptalca bir umut oldu ğunu o an bile biliyordu. Ya şlı canavarın sesinde hiçbir 
şüphe yoktu; geride gizlenmi ş bir zerre bile. 
Ama o an için hiçbirinin önemi yoktu. Öldürdüklerin den biri daha kuca ğında 
yatıyordu ve bir teselli varsa o da şuydu: Oy sonuncuydu. Artık Patrick hariç 
yine yalnızdı ve içinden bir ses, Patrick'in Silah şor'un ta şıdı ğı korkunç 
mikroba ba ğı şıklı oldu ğunu söylüyordu çünkü Patrick hiçbir zaman ka-tet 
olmamı ştı. 
Sadece ailemi öldürüyorum, diye dü şündü ölü Hantal Billy'yi ok şayarak. 
Onu en çok üzen, önceki gün Oy'la konu şma tarzıydı. Onunla gitmi ş olmayı 
diliyorsan fırsatın varken gitmeliydin! 
Roland'ın ona ihtiyacı olaca ğını bildi ği için mi kalmı ştı? Patrick'in i ş ba şa 
düştü ğünde (Eddie'nin deyi şiydi elbette) ba şaramayaca ğını bildi ği için mi? 
Neden şimdi bana öyle mahzunca bakıyorsun? 
Çünkü son günü oldu ğunu ve ölümünün kolay olmayaca ğını biliyordu? 
"Bence ikisini de biliyordun," dedi Roland ve eller inin altındaki kürkü daha iyi 
hissedebilmek için gözlerini kapadı. "Seninle o şekilde konu ştu ğum için çok 
üzgünüm, sözlerimi geri alabilmek için sa ğlam elimin tüm parmaklarını feda 
ederdim. Ederdim, do ğru söylüyorum." 
Ama zaman, Anahtar-Dünya'da oldu ğu gibi burada da tek yöne do ğru akıyordu. 
Roland içinde hiç öfke kalmadı ğını, her zerrenin tükendi ğini söyleyebilirdi, ama 
teninin ürpertisini hissedip anlamını kavradı ğında yüre ğinden taze bir hiddet 
dalgası yükseldi. Ve yorgun, ancak hâlâ mahir eller ine bir so ğuklu ğun 
yerle şti ğini hissetti. 
Patrick, onu çiziyordu. De ğeri ondan on kat -hayır, yüz kat!- fazla, cesur, 
küçük bir yaratık ikisi için canını o a ğacın üzerinde vermemi ş gibi kavak 
ağacının altına oturmu ş, resim yapıyordu. 



Onun tarzı da bu, dedi Susannah zihninin derinlikle rinden sakin, şefkat dolu bir 
sesle. Tek sahip oldu ğu bu, di ğer her şey ondan çekilip alınmı ş... yuvası olan 
dünya, annesi, dili ve akıl sa ğlı ğı. O da yas tutuyor, Roland. Üstelik çok da 
korkuyor. Bu, kendisini sakinle ştirebilmesinin tek yolu. 
Kuşkusuz hepsi do ğruydu. Ama do ğru olu şları öfkesini dindirece ğine daha da 
alevlendirdi. Kalan tabancasını bir kenara koydu ( şarkı söyleyen iki gül 
arasında parlıyordu) çünkü o anki ruh haliyle yakın ında bulundurması tehlikeli 
olabilirdi. Sonra Patrick'i hayatında duymadı ğı şekilde azarlama niyetiyle aya ğa 
kalktı. Ba şka bir i şe yaramasa da kendini daha iyi hissetmesini sa ğlayacaktı. 
Đlk kelimelerini şimdiden duyabiliyordu: O de ğersiz hayatını kurtaranların 
resmini yapmak ho şuna mı gidiyor, seni geri zekâlı? Kalbin ne şeyle mi doluyor? 
Tam ağzını açmı ştı ki Patrick kalemini bırakıp eline yeni oyunca ğını aldı. 
Silginin yarısı tükenmi şti ve ba şka yoktu; Susannah pembe silgileri Ro-land'ın 
tabancası gibi yanında götürmü ştü ve muhtemelen bunun tek sebebi, aklı o an daha 
önemli konularla me şgul oldu ğundan kavanozu tamamen unutmasıydı. Patrick silgiyi  
resmin üzerine getirdi ve duraksayıp ba şını kaldırdı -belki de silmeyi gerçekten 
isteyip istemedi ğine karar vermeye çalı şıyordu- ve dere yata ğındaki Silah şor'un 
kaşlarını çatarak ona bakmakta oldu ğunu gördü. Sebebi hakkında muhtemelen en 
ufak fikri bile yoktu ama Roland'ın öfkeli oldu ğunu hemen anladı ve yüzü, korku 
ve mutsuzlukla buru ştu. Roland, Dandelo'nun Patrick'i böyle gördü ğünü dü şündü ve 
öfkesi hemen söndü. Patrick'in ondan korkmasına izi n vermeyecekti... kendisi 
için olmasa bile Susannah'nın hatırı için buna fırs at vermeyecekti. 
Ve bunun kendisi için oldu ğunu ke şfetti. 
O halde neden onu öldürmüyorsun? diye sordu zihnind eki sinsi ses. Ona kar şı 
böylesine merhamet duyuyorsan öldür de zavallı yara tı ğın çekti ği acı bir son 
bulsun. Hantal Billy ile açıklı ğa beraber gidebilirler. Orada senin için bir yer 
hazırlayabilirler, Silah şor. 
Roland ba şını iki yana salladı ve gülümsemeye çalı ştı. "Hayır, Patrick, 
Sonia'nın o ğlu," dedi (robot Bili, ona öyle demi şti). "Hayır, yanılmı şım -yine- 
ve seni azarlamayaca ğım Ama..." 
Patrick'in oturmakta oldu ğu yere yürüdü. Patrick, Roland'ın tekrar öfkelenmes ine 
yol açan köpe ğimsi, yatı ştırmaya u ğra şan bir gülümsemeyle oldu ğu yerde büzüldü. 
Ancak Silah şor öfkesini bu kez kolayca bastırdı. Oy'u Patrick d e seviyordu ve 
evet, üzüntüsüyle ba ş edebilmesinin tek yolu buydu. 
O an bu, Roland için pek az anlam ifade ediyordu. 
Eğilip silgiyi çocu ğun elinden nazikçe aldı. Patrick, ona sorarcasına b aktıktan 
sonra harika (ve kullanı şlı) oyunca ğını geri vermesi için bo ş elini uzattı. 
Gözleriyle vermesini diliyordu. 
"Olmaz," dedi Roland olabildi ğince nazik bir sesle. "Tanrılar bilir kaç yıldır 
bu olmadan resim yaptın; bugünü silgi olmadan tamam layabilirsin eminim. Daha 
sonra çizmeni -ve sonra silmeni- isteyece ğim bir şey olabilir. Anlıyor musun, 
Patrick?" 
Patrick anlamamı ştı ama silgi, Roland'ın saatinin yanını boylayınca az önce 
olanları hemen unutmu ş göründü ve tekrar resmine döndü. 
"Resmini de bir süreli ğine bırak," dedi Roland, ona. 
Patrick söyleneni hiç itiraz etmeden yaptı. Önce ar abayı, sonra Kule Yolu'nu 
gösterdi ve sorarcasına bir ses çıkardı. 
"Evet," dedi Roland. "Ama önce Mordred'in yanındaki lere bakalım -i şe yarar bir 
şey bulabiliriz- ve dostumuzu gömelim. Oy'u gömmeme yardım eder misin, Patrick?" 
Patrick hevesle yardım etti ve gömme i şi fazla uzun sürmedi; cansız beden, 
içindeki yürekten çok daha küçüktü. Ö ğleye do ğru Kara Kule'ye giden uzun yolun 
son birkaç kilometresini almaya ba şladılar. 
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KIZIL KRAL VE KARA KULE 
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Yol da hikâye de uzun sürdü, sizce de öyle de ğil mi? Yolculuk uzun, bedeli 
yüksek oldu... ama hiçbir büyük hedefe kolay varılm amıştır. Uzun bir hikâye, 
yüksek bir kule gibi her seferinde bir ta ş eklenerek in şa edilmelidir. Ancak 
şimdi, son yakla şırken bize do ğru büyük dikkatle yürüyen iki yolcuya 
bakmalısınız. Ya şlı olan -güne ş yanı ğı yüzünde derin çizgiler, kalçasında büyük 



bir tabanca var- Ho Fat II adını verdikleri arabayı  çekmekte. Genç olan -kolunun 
altındaki büyük resim defteriyle bir ö ğrenci gibi görünüyor- hemen arabanın 
yanında yürümekte. Daha önce tırmandıkları yüzlerce  tepeden pek farklı olmayan, 
hafifçe dikle şen, uzun bir yolda ilerliyorlar. Üzerinde yürüdükle ri yolun iki 
tarafında eski, ta ş bir duvarın kalıntıları ve aralarında biten muhte şem yabani 
güller var. Bu duvar yıkıntılarının ötesinde uzanan  topraklarda garip ta ş 
binalar var. Bazıları şato kalıntıları gibi görünüyor; bazıları Mısır 
dikilita şlarını andırıyor; birkaçının iblislerin ça ğrıldı ğı Konu şan Çemberler 
oldu ğu ilk bakı şta anla şılıyor; bir grup çok eski ta ş, Stonehenge'e benziyor. 
Đnsan o büyük dairenin merkezinde toplanmı ş, rünler söyleyen Druidler görmeyi 
bekliyor ama bu anıtların bekçileri, Yüce Anıt'ın m üjdecileri uzun zaman önce 
gitmi ş. Bir zamanlar onların taptı ğı yerlerde artık birkaç yaban sı ğırı otluyor. 
Neyse. Uzun yolculu ğumuzun sonuna yakla şırken burada bulunu şumuzun sebebi eski 
kalıntıları de ğil, arabayı çeken ya şlı silah şoru görmek. Tepenin zirvesinde 
duruyor, yanımıza varmasını bekliyoruz. Geliyor. Ya kla şıyor. Her zamanki gibi 
amansız, bölgenin dilini konu şmayı (en azından bir kısmını) ve gelenekleri 
öğrenen bir adam; hâlâ yabancı otel odalarındaki resi m çerçevelerini düzeltecek 
bir adam. Hakkında de ği şen pek çok şey var ama bu onlardan biri de ğil. Tepenin 
zirvesine varıyor, artık o kadar yakınımızda ki ter inin ek şimsi kokusunu 
alabiliyoruz. Ba şını kaldırıp ileriye bakıyor; herhangi bir tepenin zirvesine 
ula ştı ğında bu hareketi otomatik olarak yapar... bulundu ğun yeri daima iyi tanı, 
Cort'un kurallarından biriydi ve sonuncu ö ğrencisi bunu hâlâ unutmu ş de ğil. 
Đlgisizce yukarı baktı, bakı şları a şağı indi... ve durdu. Yolun yabani otlarla 
kaplı çatlak yüzeyine bir süre baktıktan sonra ba şını tekrar kaldırdı, bu kez 
daha yava ş hareket etti. Çok daha yava ş. Sanki kar şısındakini görmekten 
korkuyormu ş gibi. 
Đşte burada, böyle bir anda, hayatını adadı ğı hedef, görü ş alanına ilk kez 
girdi ğinde Roland'ın kalbindekileri kelimelere dökmek bir  hikayeci için ne kadar 
zor olsa da ona katılmalı, içine gömülmeliyiz. Bazı  anlar hayal gücünün 
ötesindedir. 
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Roland tepenin zirvesine ula ştı ğında ba şını hemen kaldırıp baktı; bir sorunla 
kar şıla şaca ğını dü şündüğünden de ğildi, artık çok derinlere yerle şmiş bir 
alı şkanlıktı. Bulundu ğun yeri daima iyi tanı derdi Cort ve bu düsturu 
zihinlerine kazımaya bebeklikten yeni çıktıkları gü nlerde ba şlamı ştı. Dönüp 
geldikleri yola baktı -gülleri ezmeden etraflarında n dola şmak giderek 
güçle şmişti ama o ana dek hiçbirine zarar vermemeyi ba şarmı ştı- ve sonra, az 
önce gördü ğü kafasına dank etti. 
Gördü ğünü sandı ğın, dedi Roland kendi kendine hâlâ yola bakarak Tek rar yürümeye 
başladı ğımızdan beri ara sıra gördü ğümüz o tuhaf kalıntılardan biridir 
muhtemelen. 
Ama bunu dü şündüğü an bile gerçek olmadı ğını biliyordu. Az önce gördü ğü, Kule 
Yolu'nun yan tarafında de ğil, tam ilerisindeydi. 
Boynunun eski bir kapının mente şeleri gibi gıcırdadı ğını duyarak ba şını tekrar 
kaldırdı. Kar şısında, hâlâ kilometrelerce uzakta ama ufukta belir gin bir şekilde 
yükselen, güller kadar gerçek olan Kara Kule'nin te pesi vardı. Daha önce 
rüyalarında binlerce kez gördü ğünü artık çıplak gözle görebiliyordu. Altmı ş veya 
seksen metre ötede yol daha yüksek bir tepeye tırma nıyordu. Bir tarafında, 
sarma şıklarla dolu, çok eskilerden kalma bir Konu şan Çember, di ğer tarafındaysa 
küçük bir demira ğacı korusu vardı. Bu yakın ufkun merkezinin gerisin de, 
gökyüzüne uzanan ve sonsuz mavili ği bir parça gölgeleyen siyah bir şekil vardı. 
Patrick, Roland'ın yanında durdu ve ku ş sesine benzer o sesi çıkardı. 
"Görüyor musun?" diye sordu Roland. Sesi bo ğuktu, heyecan yüzünden çatlamı ştı. 
Sonra, Patrick'in cevap vermesine olanak tanımadan çocu ğun boynuna asılı olan 
şeyi i şaret etti. Mordred'in e şyaları arasından almaya de ğer görünen sadece bu 
dürbün olmu ştu. 
"Dürbünü ver, Pat." 
Patrick hemen çıkarıp uzattı. Roland dürbünü gözler ine götürerek netlik ayarını 
yaptı ve Kule'nin tepesi bir anda neredeyse dokunab ilece ği kadar yakın görününce 
nefesini tuttu. Ufkun üzerinde Kule'nin ne kadarı g örünüyordu? Ne kadarına 



bakıyordu? Altı metrelik bir kısmına mı? Belki on b eş? Bilmiyordu, ama Kule'nin 
gövdesinde spiral şeklinde yükselen dar pencerelerden en az üçünü ve e n tepedeki 
cumba penceresini görebiliyordu. Parlak bahar güne şi altında rengârenkti. 
Merkezindeki siyah nokta, Geçi ş'in gözü gibi ona bakıyordu. 
Patrick ku ş sesi çıkararak dürbünü almak için elini uzattı. O da bakmak 
istiyordu; Roland dürbünü hiçbir şey söylemeden verdi. Ba şı dönüyordu, bedeni 
oradaydı ama orada de ğilmi ş gibiydi. Cort ile dövü şmeden önceki haftalarda da 
böyle hissetti ğini hatırladı; bir rüyada veya ay ı şının-daymı ş gibi. Bir şeyin, 
çok büyük bir de ği şimin yakla ştı ğını hissetmi şti. O an da hissetti ği buydu. 
Đşte orada, diye dü şündü. Kaderim, hayatımın yolculu ğunun son dura ğı orada. Ama 
kalbim hâlâ çarpıyor (do ğru, eskisinden biraz daha hızlı atıyor), kanım 
damarlarımda dola şmaya devam ediyor ve şüphesiz, bu kahrolası arabanın 
tutamaklarını kavramak için e ğildi ğimde belim şikâyet edecek ve hafifçe gaz da 
kaçırabilirim. Hiçbir şey de ği şmedi. 
Bu dü şüncenin ardından gelmesi muhakkak olan dü ş kırıklı ğım, moral çöküntüsünü 
bekledi. Bekledi ği gerçekle şmedi. Tek hissetti ği zihninde filizlenip kaslarına 
dağılıyormu ş gibi görünen tuhaf, yakıcı parlaklıktı. Oy ve Susa nnah'ya dair 
düşünceler sabah yola çıkmalarından beri ilk kez aklın ı terk etti. Kendini özgür 
hissetti. 
Patrick dürbünü indirdi. Roland'a heyecanlı bir ifa deyle baktı. Ufukta yükselen 
siyah karaltıyı gösterip ku ş gibi öttü. 
"Evet," dedi Roland. "Bir gün, bir dünyada, senin b ir ba şka versiyonun onun 
resmini yapacak. Arthur Eld'in atı Llamrei'ninkini de. Bunu biliyorum, çünkü 
kanıtını gördüm. Şimdi, gitmemiz gereken yer orası." 
Patrick yine öttü ve suratını astı. Ellerini şakaklarına götürüp ba şını korkunç 
bir ba ş a ğrısına sahip biri gibi öne arkaya salladı. 
"Evet," dedi Roland. "Ben de korkuyorum. Ama bunun için yapabilece ğimiz hiçbir 
şey yok. Burda kalmak ister misin, Patrick? Kalıp be ni beklemek? Đstersen seni 
burda bırakaca ğım." 
Patrick ba şını hemen iki yana salladı. Ve Roland'ın anlamaması  ihtimaline kar şı 
uzanıp kolunu sıkıca kavradı. Resimleri yaparken ku llandı ğı sa ğ eli demir 
gibiydi. 
Roland ba şını salladı. Hatta gülümsemeye çalı ştı. "Evet," dedi. "Güzel. Benimle 
istedi ğin kadar kalabilirsin. Ama sonunda tek ba şıma gitmem gerekti ğini bil." 
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Kara Kule, tepeleri birbiri ardına a ştıkça daha da yakınla ştı. Gövdesinde spiral 
şeklinde yükselen yarık pencerelerden giderek daha f azla sayıda görmeye 
başladılar. Roland, Kule'nin tepesinden yükselen iki ç elik dire ği görebiliyordu. 
Geriye kalan iki I şın'ın yolu üzerinde ilerleyen bulutlar Kule'nin tep esinden 
dört ayrı yöne uzanıyor, gökyüzünde kocaman bir X ç iziyordu. Sesler yükseldi ve 
Roland şarkılarında dünyaların isimlerini söylemekte oldukl arını anladı. Bütün 
dünyaların. Bunu nereden bildi ğine dair bir fikri yoktu ama öyle oldu ğundan 
emindi. Varlı ğın hafifli ği benli ğini sarmayı sürdürdü. Sonunda, sol taraflarında 
dev gibi ta ş heykellerin kuzeye do ğru yürür halde dondu ğu bir tepeyi 
aştıklarında Roland, Patrick'e arabaya binmesini söyl edi. Çocuk şaşırmı ş 
göründü. Roland'ın ama yorgun de ğil misin? olarak algıladı ğı sesler çıkararak 
sorarcasına baktı. 
"Evet ama yine de bir çapaya ihtiyacım var. Yoksa i çimden bir ses hata olaca ğını 
söylemesine ra ğmen şu gördü ğün Kule'ye do ğru ko şmaya ba şlayaca ğım. Kalbim 
bitkinlik yüzünden pes etmezse Kızıl Kral oyuncakla rından biriyle kafamı 
uçuracaktır. Bin, Patrick." 
Patrick söyleneni yaptı. Dürbünü gözlerine götürdü ve hafifçe e ğilerek oturdu. 
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Üç saat sonra çok daha dik bir tepenin ete ğine vardılar. Roland'm yüre ği ona 
bunun son tepe oldu ğunu söylüyordu. Onun ötesinde Can'-Ka No Rey vardı.  Tepede, 
sağ tarafta bir zamanlar küçük bir piramit oldu ğu anla şılan bir ta ş yı ğını 
vardı. Geriye kalanların yüksekli ği yakla şık dokuz metreyi buluyordu. Güller, 
tabanını kırmızı bir halka olu şturarak sarmı ştı. Roland güllere bakarak yava şça 
tırmanmaya ba şladı. Arabayı a ğır adımlarla çekiyordu. Tırmanırken Kara Kule'nin 



tepesi görü ş alanına tekrar dahil oldu. Artık bel hizasına dek yükselen 
demirleriyle balkonları da görebiliyordu. Dürbüne g erek yoktu, hava ola ğanüstü 
bir netlikteydi. Roland kalan mesafenin sekiz kilom etreden fazla olmadı ğını 
düşündü. Belki sadece be ş kilometreydi. Kule'nin katları inanmakta hâlâ güçl ük 
çeken gözlerinin önünde birer birer görü ş alanına giriyordu. 
Roland son tepenin zirvesine varmadan hemen önce, s ağ taraflarındaki kaya 
yı ğınından olu şan piramide yirmi adım kala durdu, e ğildi ve arabanın 
tutamaklarını yola son kez bıraktı. Bedenindeki her  bir sinir tehlike alarmı 
veriyordu. 
"Patrick? A şağı in." 
Patrick, Roland'ın yüzüne endi şeyle bakıp öterek söyleneni yaptı. 
Silah şor ba şını iki yana salladı. "Sebebini henüz söyleyemem. T ek bildi ğim, 
güvenli olmadı ğı." Sesler koro halinde şarkı söylüyordu, ama etraflarını saran 
havada hiçbir kıpırtı yoktu. Havada uçan veya öten tek bir ku ş bile yoktu. 
Başıbo ş dola şan yaban sı ğırları artık geride kalmı ştı. Hafif bir esinti otları 
dalgalandırdı. Güller ba şlarını salladılar. 
Đkisi yan yana yürümeye ba şladı ve Roland yürürlerken üç parmaklı sa ğ elinin yan 
tarafında çekingen bir dokunu ş hissetti. Patrick'e baktı. Dilsiz çocuk 
gülümsemeye çalı şarak arkasına endi şeyle baktı. Roland, çocu ğun elini tuttu ve 
tepenin zirvesine el ele vardılar. 
Altlarında dörtbir yandan ufka do ğru göz alabildi ğine uzanan kıpkırmızı bir 
battaniye vardı. Dümdüz ilerleyen, geni şli ği üç buçuk metre civarındaki tozlu 
beyaz bir çizgiden ibaret olan yol, kırmızı battani yeyi bölüyordu. Koyu gri 
renkte, isli gibi görünen kule, tıpkı rüyalarmdaki gibi gül tarlasının tam 
ortasında gökyüzüne yükseliyor; pencereleri ak şam güne şiyle parlıyordu. Yol 
burada ikiye ayrılıyor ve Kule'nin tabanı etrafında  mükemmel bir çember 
çizdikten sonra tekrar birle şerek Roland'ın artık güneydo ğu de ğil, do ğu 
oldu ğundan emin oldu ğu yöne do ğru uzanıyordu. Bir ba şka yol, bu yolla dik açı 
olu şturarak Kule'ye varıyordu. Roland pusulanın yönleri nin asıl yerlerine dönmü ş 
olduklarını dü şündü. Kara Kule ku şbakı şı, kan dolu bir hedef tahtasının tam 
merkezindeymi ş gibi görünüyor olmalıydı. 
"Bu..." diye ba şladı Roland, ama keskin, delice bir çı ğlık o sırada esintiyle 
onlara ta şındı. Mesafe yüzünden belirsizle şmemesi garipti. I şın'ın üzerinden 
geliyor, diye dü şündü Roland. Ve güllerle ta şınıyor. 
"S ĐLAHŞOR!" diye haykırdı Kızıl Kral. " ŞĐMDĐ ÖLECEKSĐN!" 
Hafif ba şlayan, giderek keskinle şen ve Kule'yle güllerin birle şmiş şarkısına 
baskın çıkan, var olan en keskin bıçaktan çıkıyor g ibi gelen bir ıslık sesi 
duyuldu. Patrick, Kule'ye aptalca bakarak oldu ğu yerde donakaldı; refleksleri 
her zamanki gibi çabuk olan Roland olmasaydı havaya  uçacaktı. Hâlâ elinden 
tutmakta olan dilsiz çocu ğu ta ş yı ğınından olu şan piramidin gerisine çekti. 
Güllerin arasına gizlenmi ş ba şka ta şlar vardı. Bunlara takılıp dengelerini 
kaybettiler ve yere kapaklandılar. Ta şlardan birinin kö şesi, Roland'ın 
kaburgalarına denk geldi. 
Islık sesi yükselmeye devam ederek kulak zarlarını patlatabilecek bir çı ğlı ğa 
dönüştü. Roland altın rengi bir şeyin havada uçarak hızla geçti ğini gördü... 
sneetch'lerden biriydi. Arabaya çarptı ve e şyalarını dörtbir yana saçarak havaya 
uçurdu. Erzakların ço ğu yolun üzerine dü ştü. Konserveler yuvarlanıyor, 
tangırdıyor, bazıları darbelerin etkisiyle açılıyor du. 
Sonra Roland'ın di şlerini kama ştıran tiz bir kahkaha duyuldu. Patrick elleriyle 
kulaklarını kapadı. Kahkahadaki çılgınlık neredeyse  tahammül edilemez ölçüdeydi. 
"AÇI ĞA ÇIK!" dedi uzaktan gelen çılgın, kahkaha dolu ses . "ÇIK ORTAYA DA 
OYNAYALIM, ROLAND! BURAYA GEL! KULE'NE GEL! ONCA YI LDAN SONRA BURAYA GELMEYECEK 
MĐSĐN?" 
Patrick umutsuzluk ve deh şet dolu gözlerle ona baktı. Resim defterini gö ğsüne 
bir kalkan gibi dayamı ştı. 
Roland piramidin kenarından dikkatle baktı ve Kule' nin tabanının iki kat 
yukarısındaki balkonda sai Sayre'ın ofisindeki resi mde gördü ğünün aynısını 
gördü: bir kırmızı, iki beyaz noktacık; bir yüz ve havaya kaldırılmı ş iki el. 
Ama bu ya ğlıboya bir resim de ğildi ve ellerden biri, bir şey fırlatıyormu şçasına 
hızla hareket etti. Cehenneme yara şır, giderek yükselen tiz ıslık sesi tekrar 
duyuldu. Roland hızla piramidin gerisine yuvarlandı . Sonsuzluk gibi gelen bir 



duraksama oldu, ardından sneetch piramidin di ğer tarafına çarparak patladı. 
Sarsıntı, yere yüzüstü kapaklanmalarına yol açacak kadar şiddetliydi. Patrick 
dehşetle haykırdı. Ta ş parçalan üzerlerine ya ğmur gibi ya ğdı. Bazı parçalar 
yolun üzerine dü ştü ama Roland, ta şların tek bir güle bile çarpmadı ğını gördü. 
Patrick dizleri üzerinde do ğruldu ve ko şarak kaçmaya niyetlendi -muhtemelen yola 
geri kaçacaktı- ama Roland parkasının yakasından ka vrayarak çocu ğu tekrar a şağı 
çekti. 
"Burda yeterince güvendeyiz," diye mırıldandı Patri ck'e. "Bak." Dü şen bir 
kayanın açı ğa çıkardı ğı deli ğe elini sokarak eklemleriyle vurdu. Çıkan tok ses 
üzerine gergince gülümsedi. "Çelik! Evet! Uçan ate ş toplarının bir düzinesini 
fırlatsa bile bunu yıkamaz. Tek yapabilece ği ta şlarla kayaları havaya uçurup 
altındakini açı ğa çıkarmak. Anladın mı? Ve cephanesini harcayaca ğını sanmıyorum. 
Yanında bir e şek yükünden fazlası yoktur." 
Roland, Patrick'in cevap vermesine kalmadan piramid in kenarından tekrar baktı. 
Ellerini a ğzının iki yanma kaldırarak ba ğırdı: "TEKRAR DENE, SA Đ! HÂLÂ BURDAYIZ, 
BELKĐ B ĐR SONRAKĐ DENEMENDE ĐSABET ETTĐRĐRSĐN!" 
Delice ses bir dakikalık bir sessizli ğin ardından tekrar duyuldu. " ĐĐĐĐĐĐEEEEEE! 
SAKIN BENĐMLE ALAY ETMEYE KALKMA! SAKIN BUNA CÜRET EDEYĐM DEME! ĐĐĐĐĐĐĐEEEE!" 
Giderek yükselen ıslık sesi tekrar duyuldu. Roland,  Patrick'i yakalayıp yere 
yatırdı ve üzerine uzandı. Piramidin gerisindeydile r ama ta şlara 
yaslanmamı şlardı. Roland patlamanın iç kanamaya yol açacak kad ar sarsaca ğından 
korkuyordu. Veya iç organlarını pelteye çevirmesind en. 
Ancak sneetch bu kez piramide çarpmadı. Yolun üzeri nden hızla geçti. Roland, 
Patrick'in üzerinden yuvarlanarak indi ve altın ren gi topun havada bir dönü ş 
yapıp hedeflerine yöneldi ği anı gördü. Havadaki küçük topu tabancasıyla kilde n 
bir tabakmı ş gibi vurdu. Kör edici bir ı şıltı oldu ve sneetch yok oldu. 
" ŞU ĐŞE BAK! HÂLÂ BURDAYIZ!" diye ba ğırdı Roland alaycı bir sesle. Avazı çıktı ğı 
kadar ba ğırırken sesinin tonunu ayarlamak güçtü. 
Kar şılık olarak çılgınca bir çı ğlık duyuldu: " ĐĐĐĐĐEEEEEEE!" Roland bu 
çı ğlıkların Kızıl Kral'ın kafasını ortadan ikiye ayırm amış oldu ğuna şaşıyordu. 
Tabancasının bo şalan kur şun yata ğını doldurdu -tabancasını mümkün oldu ğunca uzun 
süre dolu tutmaya kararlıydı- ve bu kez iki ıslık s esi duyuldu. Patrick 
inleyerek yüzüstü döndü ve yüzünü otlara gömerek ba şını elleriyle örttü. Roland 
sırtını kayalar ve çelikten olu şmuş piramide dayadı ve altıpatlarını baca ğına 
yaslayarak rahatlamı ş halde beklemeye koyuldu. Aynı anda tüm iradesini t ek bir 
nesneye odakladı. Gözleri, yükselen tiz ses yüzünde n ya şarmak istiyordu, ama 
buna izin veremezdi. Hayatı boyunca ola ğandan keskin gözleriyle tanınmı ştı ve bu 
yetene ğine en fazla ihtiyaç duydu ğu andaydı. 
Sneetch'\er yol üzerinden hızla uçtu ğu sırada mavi gözleri hâlâ kuruydu. Bu kez 
biri soldan, di ğeri sa ğdan döndü. Birbirlerinin uza ğından önce bir yöne, sonra 
di ğerine uçtular. Fark etmiyordu. Roland bacaklarını u zatmı ş, rahat bir 
pozisyonda oturuyor, kalbi yava ş ve düzenli bir ritimle çarpıyor, gözleri son 
derece net görüyordu (o son gün gözleri daha keskin  olsa rüzgârı bile 
görebilece ğini dü şündü). Sonra tabancasını kaldırdı, her iki sneetch' i de havada 
vurdu ve patlamanın görüntüsü hâlâ kalbinin ritmiyl e gözlerinin önünde nabız 
gibi atarken derhal yine doldurdu. 
Piramidin kenarından uzandı, dürbünü aldı ve uygun yükseklikte bir kayaya 
dayayarak dü şmanına baktı. Kızıl Kral bir anda adeta dibinde bel irdi ve Roland, 
ömründe ilk kez tam hayal etti ği şeyi gördü: çengel şeklinde, balmumu gibi, 
devasa bir burnu olan ya şlı bir adam; gür, beyaz sakallar arasından görünen 
kırmızı dudaklar; neredeyse sıska kalçasına dek uza nan kar gibi bembeyaz saçlar. 
Pembele şmiş yüzü, hacılara do ğru dönmü ştü. Kral'm üzerinde kıpkırmızı bir cüppe 
vardı. Cüppesinde oraya buraya serpi ştirilmi ş şimşek desenleri ve esrarlı 
semboller vardı. Susannah, 
Eddie ve Jake görse onu Noel Baba'ya benzetirdi. Ro land'a ise neyse o gibi 
görünüyordu: vücut bulmu ş cehennem. 
"AMMA DA YAVAŞSIN!" diye ba ğırdı Silah şor alayla. "ÜÇ TANE DENE! ÜÇÜNÜ B ĐRDEN 
FIRLATIRSAN BELK Đ SANA YARAR!" 
Dürbünle bakmak, yan yatmı ş, sihirli bir kum saatine bakmak gibiydi. Roland, 
Yaşlı Kızıl Kral'ın oldu ğu yerde öfkeyle zıplamasını, kollarını neredeyse ko mik 
denecek bir şekilde havada sallamasını izledi. Roland, cüppeli f igürün 



ayaklarının dibinde bir kasa oldu ğunu dü şündü ama emin olamadı; balkonun 
zeminiyle demirleri arasındaki tahtalar görü şü engelliyordu. 
Cephanesi olmalı, diye dü şündü. Öyle olmalı. O büyüklükte bir kasaya kaç tane  
sı ğar? Yirmi mi? Elli? Fark etmiyordu. Roland, Kızıl K ral aynı anda on ikiden 
fazla sneetch fırlatmadı ğı sürece ya şlı iblisin onlara fırlataca ğı her şeyi 
havada vurma konusunda kendine güveniyordu. Ne de o lsa bunun için yaratılmı ştı. 
Ne yazık ki Kızıl Kral da bu gerçe ği Roland kadar iyi biliyordu. 
Balkondaki yaratık o i ğrenç, tiz çı ğlıklarından birini daha attı (Patrick kirli 
elleriyle kulaklarını kapadı) ve yeni cephane alma niyetiyle kasaya e ğilecek 
oldu. Ancak son anda durdu. Roland, yaratı ğın balkon demirlerine yakla şmasını 
izledi... ve sonra do ğruca Silah şor'un gözlerine baktı. Bakı şı kıpkırmızı 
yanıyordu. Roland bakı şların büyüsüne kapılmamak için dürbünü hemen indird i. 
Kral'm sesi onlara do ğru süzüldü. "BEKLE O HALDE... BEKLE VE HEDEF ĐNĐ B ĐR DÜŞÜN 
ROLAND! NE KADAR YAKININDA OLDUĞUNU DÜŞÜN! VE... D ĐNLE! SEVGĐLĐNĐN SÖYLEDĐĞĐ 
ŞARKIYI D ĐNLE!" 
Ve sesi kesildi. Ne ıslık, ne inilti ne yakla şan sneetch'ler vardı. Ro-land'ın 
artık tek duydu ğu rüzgârın mırıltısı... ve Kral'm dinlemesini isted i ği şeydi. 
Kule'nin ça ğrısı. 
Gel, Roland, diye şarkı söylüyordu sesler. Can'-Ka No Rey'in güllerind en 
yükseliyor, tepedeki güçlenmekte olan I şınlar'dan yayılıyor ama ço ğunlukla, 
hayatı boyunca aradı ğı ve artık gözlerinin önünde yükselen... ve son adı mda uzak 
tutuldu ğu Kule'nin kendisinden geliyordu. Gitmeye kalkarsa açık alanda ölecekti. 
Ama Kule'nin ça ğrısı zihnine bir çengel gibi takılmı ş, onu çekiyordu. Kızıl Kral 
bekledi ği takdirde iste ğine ula şaca ğını biliyordu. Zaman geçtikçe gerçe ği Roland 
da anladı. Çünkü ça ğıran sesler kesintisiz de ğildi. Bu seviyedeyken seslere 
kar şı koyabilirdi. Kar şı koyuyordu. Ama saatler ilerledikçe ça ğrının şiddeti 
arttı. Roland rüyalarında ve hayallerinde Kara Kule 'ye niçin hep gökyüzünün 
batısındaki ı şı ğın gül tarlası üzerinden yansıyormu ş gibi göründü ğü, tüm dünyayı 
yanan ufkun önünde gece yarısı kadar kara görünen t ek bir dire ğin destek oldu ğu 
kan dolu bir kovaya çeviren günbatımında geldi ğini giderek artan bir deh şetle 
anladı. 
Kara Kule'ye hep günbatımında geldi ğini görüyordu, çünkü Kule'nin giderek 
güçlenen ça ğrısı günbatımında iradesini alt ediyordu. Gidecekti . Dünya 
üzerindeki hiçbir güç ona engel olamazdı. 
Gel... Gel..., GEL... GEL.... haline geldi ve ardın dan bir emre dönü ştü: GEL! 
GEL! Ba şı a ğrımaya ba şladı. Gitmeye can atıyordu. Defalarca dizlerinin üz erinde 
yükseldi ve kendini yine oturmaya ve sırtını pirami de dayamaya zorladı. 
Patrick gözlerini ona dikmi ş, giderek artan bir korkuyla bakıyordu. Ça ğrıya 
kısmen veya tamamen ba ğı şıklı ğı vardı -Roland bu kadarını anlamı ştı- ama neler 
oldu ğunu biliyordu. 
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Kral bir çift sneetch daha fırlattı ğında Roland'ın tahminine göre bir saattir 
oldukları yerde sıkı şıp kalmı şlardı. Bu kez piramidin iki tarafından geçer 
geçmez döndüler ve altı metre arayla do ğruca üzerlerine geldiler. Roland 
sağdakini vurdu, sonra bir bilek hareketiyle di ğerine ate ş etti ve 
0nu da havaya uçurdu. Đkincinin patlaması yüzünde sıcak havayı hissedebile ceği 
kadar yakındı, ama hiç olmazsa şarapnel parçası yoktu; görünü şe bakılırsa 
patladıklarında tamamen havaya uçuyorlardı. 
"TEKRAR DENE!" diye ba ğırdı Roland. Bo ğazı artık kupkuruydu ve tahri ş olmu ştu, 
ama sözlerinin ona ula ştı ğını biliyordu, bulundukları yerin havası bu şekilde 
ileti şim için müsaitti. Ve sözlerinin her birinin ya şlı delinin ba ğrını de şen 
birer hançer oldu ğunu biliyordu. Ama onun kendi sorunları vardı. Kule 'nin 
çağrısı her geçen an güçleniyordu. 
"GEL, S ĐLAHŞOR!" dedi çılgın ihtiyar. "BELK Đ DE GELMENE ĐZĐN VERĐRĐM! EN AZINDAN 
KONUYU ARAMIZDA TARTIŞABĐLĐRĐZ, DE ĞĐL MĐ?" 
Roland seste bir nebze samimiyet oldu ğunu deh şetle dü şündü. 
Evet, diye dü şündü sertçe. Ve kahve içeriz. Hatta belki yanında k urabiye yeriz. 
Saati cebinden çıkarıp kapa ğını açtı. Kolları hızla ters yöne dönüyordu. 
Piramide yaslanıp gözlerini kapadı ama bu, durumu d aha da kötüle ştirdi. Kule'nin 
çağrısı 



(gel, Roland gel, Silah şor, commala-gele-gele, yolculuk bitmek üzere) 
daha yüksek, her zamankinden daha ısrarlıydı. Gözle rini tekrar açtı ve 
bulutların gül tarlasındaki Kule'ye do ğru durmaksızın ilerledi ği amansız 
gökyüzüne baktı. 
Ve i şkence devam etti. 
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Piramidin yakınındaki güller ve çalıların gölgeleri nin giderek uzadı ğı bir saat 
daha geçti. Roland bu süre içinde aklına, hayatını ve kaderini yanındaki 
yetenekli ama zekâsı fazla keskin olmayan çocu ğun ellerine bırakmaktan 
kurtaracak parlak bir fikir gelmesi için dua edip d urdu. Ama güne ş, gökyüzünün 
batısında ufka do ğru alçalır, üstlerindeki mavi gökyüzü kararırken ya pılacak 
hiçbir şey olmadı ğını anlamaya ba şladı. Saatin kollarının ters yöne dönü ş hızı 
daha da artmı ştı. Yakında fır döneceklerdi. Ve o zaman Roland'ın direnci 
kırılacaktı. Sneetchler olsun olmasın (ve ya şlı çılgının elinde ba şka ne 
olabilirdi?) gidecekti. Ko şacak, zikzaklar çizecek, gerekirse topra ğın üzerinde 
sürünecekti ve ne yaparsa yapsın bedeni parçalara a yrılmadan önce Kara Kule'ye 
kadar olan mesafenin yarısını almı ş olursa şanslı sayılaca ğını bilecekti. 
Güllerin arasında ölecekti. 
"Patrick," dedi. Sesi bo ğuktu. 
Patrick, ona yo ğun bir umutsuzlukla baktı. Roland, çocu ğun ellerine -kirli, 
çizikler içinde ve inanılmayacak kadar yetenekli el lerine- baktı ve pes etti. O 
ana dek dayanmasının tek sebebinin gurur oldu ğunu anladı; Kızıl Kral'ı bir 
hiçli ğe göndermek de ğil, öldürmek istemi şti. Ve Patrick'in Kral'a Susannah'nın 
yarasına yaptı ğını yapabilece ğinin hiçbir garantisi yoktu elbette. Ancak 
Kule'nin ça ğrısı yakında direnemeyece ği kadar kuvvetli olacaktı ve ba şka 
seçene ği kalmamı ştı. 
"Benimle yer de ği ş, Patrick." 
Patrick, Roland'ın üzerinden dikkatle geçerek söyle neni yaptı. Artık piramidin 
yola yakın kenarındaydı. 
"Uza ğı gören aletle bak. O yarı ğa koy -evet, öyle- ve bak." 
Patrick, Roland'a çok uzunmu ş gibi gelen bir süre boyunca Kule'ye baktı. Bu 
arada Kule şarkı söylüyor, ça ğırıyor, i şkence ediyordu. Sonunda Patrick tekrar 
Silah şor'a döndü. 
" Şimdi defterini al ve o adamın resmini çiz, Patrick. " Bir adam de ğildi gerçi, 
ama en azından benziyordu. 
Bununla birlikte Patrick önce dudaklarını ısırarak Roland'a bakmaya devam etti. 
Sonra Silah şor'un kafasını kavradı ve burun buruna gelene dek k endine çekti. 
Çok zor, diye fısıldadı Roland'ın zihninin derinlik lerinden bir ses. Bir çocu ğun 
değil, yeti şkin bir erke ğin sesiydi. Güçlü bir erke ğin. Tam anlamıyla orada 
değil. Karanlı ğa karı şıyor. Rengi belirsizle şiyor. 
Roland bu sözleri daha önce nerede duymu ştu? 
Şimdi bunu dü şünecek zaman yoktu. 
"Yapamayaca ğını mı söylüyorsun?" diye sordu Roland sesine (kayd a de ğer bir 
çabayla) hayal kırıklı ğıyla karı şık inanmazlık tınısı ekleyerek. 
"Yapamayaca ğını? Patrick'in yapamayaca ğını? Ressam'm yapamayaca ğını?" 
Patrick'in bakı şları de ği şti. Roland bir an için gözlerinde, büyüyüp yeti şkin 
bir erkek oldu ğu takdirde bakı şlarına yerle şece ğine emin oldu ğu bir ifade 
gördü... ve Sayre'ın ofisindeki resimler bunu en az ından ba şka bir zamanda, 
başka bir dünyada yapaca ğını söylüyordu. O günü resmedecek kadar ya şlandı ğında. 
Büyüyüp ya şlı bir adam olacak kadar ya şar ve yetene ğinin yanı sıra birazcık 
bilgelik kazanırsa bu ifade azamet olacaktı; şimdi ise sadece küstahlıktı. Mavi 
ı şıklardan hızlı oldu ğunu, en iyi oldu ğunu bilen ve ba şka hiçbir şeyi 
umursamayan bir çocu ğun bakı şıydı. Roland bu bakı şı iyi tanırdı, ne de olsa 
Patrick Danville'in o an oldu ğu ya ştayken aynı ifadeyi yüz ayrı aynada ve durgun 
su yüzeyinde görmü ştü, de ğil mi? 
Yapabilirim, dedi Roland'ın kafasının içinden gelen  ses. Sadece kolay olmadı ğını 
söylüyorum. Silgiye ihtiyacım olacak. 
Roland ba şını hemen iki yana salladı. Parmaklan cebindeki yar ısı tükenmi ş pembe 
silginin üzerine sıkıca kapandı. 



"Hayır," dedi. "Hatasız çizmelisin, Patrick. Her çi zgi ilk seferinde do ğru 
olmalı. Silme faslı daha sonra gelecek." 
Patrick'in bakı şlarındaki küstah ifade bir anlı ğına kayboldu, ama sadece bir 
anlı ğına. Geri döndü ğünde yanında gelen, Silah şor'u son derece memnun etti ve 
aynı zamanda rahatlattı. Azim ve heyecan dolu bir b akı ştı. Yeteneklerini 
yıllarca, uykulu bir şekilde, kendilerini zorlamadan basit eserler için 
kullandıktan sonra sınırlarını zorlayacak, hünerler ini sınayacak ve hatta belki 
kabiliyet sınırını a şacak zorlu bir meydan okumayla kar şıla şan insanların 
yüzünde beliren ifadeydi. 
Patrick yarı ğın hemen altına dayalı bıraktı ğı dürbüne do ğru yuvarlandı. 
Roland'ın kafasının içindeki sesler giderek daha em redici bir hal alan şarkıyı 
söylemeye devam ederken uzun uzun baktı. 
Sonra geri döndü, resim defterini aldı ve hayatının  en önemli resmini çizmeye 
başladı. 
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Patrick'in her zamanki metoduyla kar şıla ştırıldı ğında yava ş ilerleyen bir i şti; 
genellikle hızlı kalem darbeleriyle çizer, sadece d akikalar içinde son 
ayrıntısına kadar tamamlanmı ş, kusursuz bir eser ortaya çıkarırdı. Roland, 
çocu ğa ba ğırmamak için kendini defalarca kontrol etmek zorund a kaldı. Acele et! 
Tanrılar a şkına çabuk ol! Acı çekti ğimi görmüyor musun? 
Ama Patrick görmedi, görseydi de umursamazdı zaten.  Kendini tamamen i şine 
kaptırmı ş, meçhulün açgözlülü ğüne kapılmı ştı. Ara sıra kırmızı cüppeli resim 
öznesine bakmak için uzun süre duraksıyor, bunun dı şında hiç ara vermeden 
çiziyordu. Bazen kalemi e ğerek belirli noktalara karaltılar yapıyor, sonra 
başparmağını bu karaltılara sürterek gölgeler yaratıyordu. B azen gözlerini 
sadece akları görünecek şekilde deviriyordu. Sanki Kızıl Kral'ın beynindeki 
parlak yansımasını bir şekilde taklit ediyordu. 
Ne oldu ğu umurumda de ğil. Aklımı kaçırıp ya şlı Kızıl Kral'ın isabet buyurarak 
"sevgilim" dedi ğine do ğru ko şmaya ba şlamadan şu resmi bitirsin yeter. 
En az üç gün sürmü ş gibi gelen yarım saat bu şekilde geçti. Kızıl Kral bir 
keresinde her zamankinden tatlı bir sesle Roland'a Kule'ye gidip onunla konu şup 
konu şmayacağını sordu. Roland, onu balkon hapishanesinden kurta rırsa birlikte 
bir ok gömebilir ve Kule'nin tepesindeki odaya birl ikte dostça 
tırmanabilirlerdi. Bu imkânsız de ğildi ne de olsa. Roland şartların umulmadık 
ortaklıklar kurulmasını sa ğlayabildi ğine hiç tanık olmamı ş mıydı? 
Silah şor'un buna tanık olmu şlu ğu vardı elbette. Kızıl Kral'ın bu seferki 
teklifinin daha önceki gibi sahte oldu ğunu ve tek farkın yalanın üzerine 
geçirilmi ş ba şka bir kılıf oldu ğunu da biliyordu. Ve Roland bu kez ya şlı 
canavarın sesinde bir endi şe tınısı duymu ştu. Cevap vermekle enerjisini 
harcamadı. 
Tatlı dilinin i şe yaramadı ğını anlayan Kızıl Kral bir sneetch daha fırlattı. B u 
seferki piramidin öyle yükse ğinden geçti ki sadece bir kıvılcım gibi göründü. Ve  
daha sonra dü şen bir bombanın çı ğlı ğıyla üzerlerine do ğru dalı şa geçti. Roland 
tek bir atı şla icabına baktı ve tabancasını yine doldurdu. Aslı nda, Kızıl 
Kral'ın bu uçan el bombalarından daha fazla gönderm esini diliyordu zira bunlar 
aklını Kule'nin ürkütücü ça ğrısından geçici olarak uzakla ştırıyordu. 
Beni bekliyordu, diye korkuyla dü şündü. Onu bu kadar kar şı konulmaz yapan bu, 
sanırım... özellikle beni ça ğırıyor. Tam olarak Roland'ı de ğil, bütün Eld 
soyunu...ve o soydan sadece ben kaldım. 
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Sonunda, ufka yakla şan güne ş turuncu tonlarına bürünmeye ba şlamı ş ve Roland 
artık daha fazla dayanamayaca ğını hissederken Patrick kalemini elinden bıraktı. 
Kaşlarını çatarak resim defterini Roland'a do ğru kaldırdı. Bakı şı Roland'ı 
korkuttu. Dilsiz çocu ğun yüzünde bu ifadeyi daha önce hiç görmemi şti. Patrick'in 
daha önceki kendini be ğenmi şli ği artık yoktu. 
Bununla birlikte Silah şor resim defterini aldı ve gördüklerinden o kadar 
etkilendi ki, Patrick'in resmindeki gözler onu büyü leme gücüne sahipmi ş, 
tabancasını şaka ğına dayayıp teti ği çekmesini sa ğlayabilirmi ş gibi ba şını 
çevirdi. Resim o derece iyiydi. Açgözlü, sorgu dolu  yüz uzun, alın ve 



yanaklardaki çizgiler dipsizmi ş hissi verecek kadar derindi. Gür sakalın 
arasından görünen dudaklar dolgun ve acımasızdı. Ca nı istedi ği takdirde bir 
öpücü ğü, ısırı ğa çevirebilecek bir adamın a ğzıydı. 
"NE YAPTI ĞINI SANIYORSUN?" diye haykırdı o deli ses. "HER NE YAPIYORSAN, SANA 
BĐR FAYDASI OLMAYACAK! KULE BENÎM EL ĐMDE -ĐĐĐĐĐEEEEE!- BEN ÜZÜMLERĐ OLAN KÖPEK 
GĐBĐYĐM, ROLAND! TEPES ĐNE TIRMANAMASAM DA KULE BENĐM! VE GELECEKSĐN! ĐĐĐĐEEE! 
DOĞRU DĐYORUM! KULE'NĐN GÖLGESĐ, ARKASINA SAKLANDI ĞIN O UYDURUK YERE ULAŞMADAN 
GELE-ÇEKSĐN! ĐĐĐĐEEEE! ĐÎ ĐĐEEEE! ĐĐĐĐEEEE!" 
Patrick yüzünü buru şturarak kulaklarını kapadı. Resmi bitirdi ği için o korkunç 
çı ğlıkları tekrar duymaya ba şlamı ştı. 
Bu resim Patrick'in hayatının en büyük eseriydi, Ro land'ın bundan hiç şüphesi 
yoktu. Çocuk meydan okuma kar şısında kendini a şmış ve ortaya ola ğanüstü bir eser 
koymuştu. Kızıl Kral'ın kâ ğıt üzerindeki görüntüsü son derece gerçekçiydi. Uza ğı 
gören alet bu netli ğin tek sebebi olamaz, diye dü şündü Roland. Sanki üçüncü bir 
gözü var, hayal gücünden bakan ve her şeyi gören bir göz. Di ğer ikisini aklan 
görünecek şekilde devirdi ğinde bu gözüyle bakıyor. Böyle bir yetene ğe sahip 
olmak... ve bunu bir kur şunkalem kadar basit bir araçla ifade etmek! Tanrıla r! 
Neredeyse ya şlı adamın şakaklarında birkaç tüy dokunu şu gibi kalem darbesiyle 
belirtilmi ş damarların nabız gibi atmaya ba şlamasını görecekti. Silah şor dolgun 
dudakların kenarlarında tek bir keskin 
(yaban domuzu di şi) 
di ş oldu ğunu gördü ve resmin dudaklarının hayat bulup o baka rken açılarak 
sipsivri di şleri gözler önüne serece ğini dü şündü: minik bir beyaz nokta (aslında 
sadece kâ ğıdın kalem de ğmemiş bir yeriydi) hayal gücünün geri kalan kısmı 
görmesini, hatta her soluk veri şine e şlik eden çürük et kokusunu hissetmesini 
sağlıyordu. Patrick, Kral'ın burun deliklerinin birind en ta şan beyaz kılları ve 
sağ ka şındaki yara izini kusursuzca resmet-mi şti. Dilsiz çocu ğun daha önce 
yaptı ğı Susannah'nın portresinden çok daha üstün bir sana t eseriydi. Patrick 
di ğer resimden Susannah'nın yarasını silebildiyse bu r esimden de Kızıl Kral'ı 
silebilmeliydi, geride bo ş bir balkon ve arkasında kapalı bir kapı 
bırakabilmeliydi mutlaka. Roland resimdeki Kızıl Kr al'ın hareket edip nefes 
aldı ğını görse hiç şaşırmayacaktı. Bu resim amacına uygundu mutlaka. Mutl aka... 
Ama değildi. De ğildi ve istemek, i şe yaramasına yetmiyordu. Đhtiyaç duymak da 
öyle. 
Gözleri, diye dü şündü Roland. Đri ve korkunçtular, insan bedeninde bir ejderin 
gözleriydi. Korku salacak kadar gerçek görünüyorlar dı, ama tam anlamıyla do ğru 
değillerdi. Roland umutsuz, mutsuz bir kesinlik hisset ti ve bir anda ba ştan 
aya ğa titredi. Titremesi di şlerini takırdatacak kadar şiddetliydi. Bir yanlı şlık 
var... 
Patrick, Roland'ın dirse ğini kavradı. Silah şor resme öylesine konsantre olmu ştu 
ki, az kalsın haykıracaktı. Ba şını kaldırdı. Patrick ba şını ona salladı ve kendi 
gözlerinin kenarına dokundu. 
Evet. Gözleri. Biliyorum! Ama gözlerinde ne yanlı şlık var? 
Patrick hâlâ göz kenarlarına dokunuyordu. Bir ekink argası sürüsü, yakında 
maviden ziyade mor olacak gökyüzünde tiz çı ğlıklar atarak ba şlarının üzerinden 
uçup geçti. Kara Kule'ye do ğru uçuyorlardı; Roland, onun sahip olamadıklarını 
bitirmemeleri için pe şlerine dü şme niyetiyle aya ğa kalktı. 
Patrick, onu av hayvanlarının derilerinden yaptıkla rı ceketinden tutarak geri 
çekti. Çocuk ba şını şiddetle iki yana sallıyor, bir yandan da yolu göste riyordu. 
"GÖRDÜM, ROLANDr diye haykırdı Kule'deki deli. "KU ŞLARI KISKANIYOR, ONLARIN 
SAHĐP OLDUKLARINI ĐSTĐYORSUN, DEĞĐL MĐ? ĐĐĐĐEEEE! VE BU DO ĞRU, ELBET! ŞEKER 
KADAR, TUZ KADAR, KRAL DANDO'NUN KASASINDAKĐ YAKUTLAR KADAR GERÇEK, ĐĐĐĐEEEE, 
HA! SEN Đ ŞU AN MAHVEDEBĐLĐRDĐM AMA NEDEN UĞRAŞAYIM? ALTINA ĐŞEYĐP T ĐTREYEREK, 
KENDĐNE ENGEL OLAMAYARAK GELĐŞĐNĐ GÖRMEYĐ TERCĐH EDERĐM!" 
Öyle olacak, diye dü şündü Roland. Kendime engel olamayaca ğım. Belki burada on 
dakika daha kalabilirim, hatta belki yirmi dakika, ama sonra... 
Patrick tekrar yolu göstererek dü şüncelerini böldü. Geldikleri yönü i şaret 
ediyordu. 
Roland ba şını usançla iki yana salladı. "Çekimine kar şı koyabilsey-dim bile -ki 
kalamıyorum, tek yapabildi ğim burda beklemek- geri gitmekte hiçbir fayda yok. 
Açı ğa çıktı ğımız anda elinde ne varsa kullanarak üzerimize sald ıracaktır. Elinde 



bir şey var, bundan eminim. Ve her ne ise, ta-bancamdaki  kur şunların onu 
durdurabilece ğini hiç sanmıyorum." 
Patrick ba şını uzun saçları havada uçu şacak kadar sertçe iki yana salladı. 
Roland'ın kolunu tırnakları Silah şor'un etine üç kat giysiye ra ğmen batacak 
kadar sıkı kavramı ştı. Daima nazik ve ço ğunlukla kafası karı şmış gibi bakan 
gözleri Roland'a şimdi öfkeye yakın bir ifadeyle bakıyordu. Bo şta kalan eliyle 
yine i şaret etti. Ama gösterdi ği, yol de ğildi. 
Patrick gülleri gösteriyordu. 
"Ne olmu ş onlara?" diye sordu Roland. "Patrick, güllere ne o lmu ş?" 
Patrick bu kez önce gülleri, sonra resimdeki gözler i gösterdi. 
Ve bu kez Roland anladı. 
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Patrick gülleri almak istemedi. Roland gitmesini i şaret etti ğinde çocuk hemen 
başını iki yana salladı. Gözleri irile şmiş, saçları yine öne arkaya savrulmu ştu. 
Di şlerinin arasından yakla şan sneetch'lzn hatırlatan, ıslı ğa benzer bir ses 
çıkardı. 
"Fırlattı ğı her şeyi havada vurabilirim," dedi Roland. "Yaptı ğımı gördün. 
Koparabilece ğim kadar yakında bir gül olsaydı kendim koparırdım.  Ama yok. Bu 
yüzden gülü sen koparmalısın. Seni koruyaca ğım." 
Ancak Patrick piramidin çıkıntılı duvarına do ğru büzüldü. Yapmayacaktı. Korkusu 
yetene ğiyle aynı ölçüde de ğildi, ama oldukça yakın oldu ğu görülebiliyordu. 
Roland en yakındaki gülle arasındaki mesafeyi hesap ladı. Gül siperlerinin 
koruması altında de ğildi, ama fazla uzak sayılmazdı. Gülü koparaca ğı parmakları 
eksik sa ğ eline baktı ve kendi kendine ne kadar zor olabilec eğini sordu. Đşin 
aslı, bilmiyordu. Bunlar sıradan güller de ğildi. Saplarındaki dikenlerde onu bir 
anda felç ederek otların üzerine boylu boyunca uzat acak kuvvetli bir zehir 
olabilirdi. Çok kolay bir hedef haline gelebilirdi.  
Patrick gülü koparmayacaktı. Roland'ın bir zamanlar  dostları oldu ğunu ve artık 
hiçbirinin hayatta olmadı ğını biliyordu. Yapmayacaktı. Roland'ın u ğra şacak iki 
saati -hatta bir saati- olsaydı çocu ğun deh şetini a şabilir, onu ikna edebilirdi. 
Ama o kadar vakti yoktu. Güne ş batmak üzereydi. 
Ayrıca çok da yakın. Mecbur kalırsam yapabilirim...  ve yapmak zorundayım. 
Hava Susannah'nın geyik derisinden dikti ği kaba eldivenlere ihtiyaç 
duymayacakları kadar ılımı ş olmasına ra ğmen Roland o sabah eldivenleri takmı ştı. 
Hâlâ beline sıkı ştırılmı ş halde duruyorlardı. Birini alıp tepesini kalan iki  
parmağı ucundan çıkacak şekilde kesti. Geriye kalan kısmı hiç olmazsa avucun u 
dikenlerden koruyacaktı. Eldiveni taktı, sonra di ğer elinde tabancasıyla en 
yakın güle bakarak diz çöktü. Bir tane yetecek miyd i? Yetmek zorunda, diye 
düşündü. Di ğer gül neredeyse iki metre uzaktaydı. 
Patrick ba şını iki yana deli gibi sallayarak omzunu kavradı. 
"Mecburum," dedi Roland. Elbette öyleydi. Bu onun g öreviydi, Pat-rick'in de ğil 
ve en ba şta çocu ğa yaptırmaya kalkması hataydı. Ba şarırsa, ne âlâ. Ba şaramaz ve 
Can'-Ka No Rey'in kıyısında parçalara ayrılırsa hiç  olmazsa o korkunç çekim 
kesilecekti. 
Silah şor derin bir nefes aldı, sonra siperin ardından gül e do ğru atıldı. Aynı 
anda Patrick, onu engelleme niyetiyle tekrar uzandı . Roland'ın ceketinin ucunu 
tuttu ve dengesini bozdu. Roland yan tarafı üzerine  sertçe indi. Tabancası 
elinden fırlayıp uzun otların arasına dü ştü. Kızıl Kral haykırdı (Silah şor, 
çılgın seste hem zafer, hem öfke duydu) ve yakla şan sneetch'in ıslı ğa benzer 
sesi duyuldu. Roland eldivenli sa ğ eliyle gülün sapını tuttu. Dikenler, derinin 
içinden örümcek a ğıymı ş gibi kolayca geçti ve eline gömüldü. Acı dayanılma zdı, 
ama gülün şarkısı çok tatlıydı. Güne şe benzeyen sapsarı, parlak merkezini 
görebiliyordu. Milyonlarca güne şe benzeyen. Kanın sıcaklı ğını avucunda ve 
parmaklarında hissetti. Geyik derisi kanla ıslandı ve kahverengi yüzeyinde 
kırmızı bir leke belirdi. Onu öldürecek olan sneetc h gülün şarkısını bastırdı ve 
zihnini doldurarak kafatasını ikiye ayıracakmı ş gibi oldu. 
Gülün sapı kopmadı. Sonunda kökleriyle birlikte old uğu gibi topraktan çıktı. 
Roland sol tarafına yuvarlandı, tabancasını aldı ve  bakmadan ate ş etti. Yüre ği 
ona bakmak için vaktinin kalmadı ğını söylüyordu. Gürültülü bir patlama oldu ve 
sıcak hava bu kez fırtına gibi yüzüne savruldu. 



Yakındı. Bu kez çok yakındı. 
Sinirlenen Kızıl Kral çı ğlık attı -" ĐĐĐĐEEEEr- ve çı ğlı ğı, yakla şan çok sayıda 
ıslık sesi takip etti. Patrick piramide sarılırcası na yaslandı. Gülü kanayan sa ğ 
eliyle sıkıca tutan Roland sırtüstü döndü, tabancas ını kaldırdı ve sneetch'lenn 
dönüş yapmasını bekledi. Yaptıklarında hemen icaplarına baktı: bir, iki ve üç. 
"HÂLÂ BURDAYIM!" diye ba ğırdı ya şlı Kızıl Kral'a. "HÂLÂ BUR-DAYIM SEN Đ YA ŞLI 
PEZEVENK, SANA YARASIN!" 
Kızıl Kral'ın o korkunç uluması tekrar duyuldu, ama  daha fazla sneetch 
fırlatmadı. 
"DEMEK ARTIK B ĐR GÜLÜN VAR!" diye haykırdı. "D ĐNLE ONU, ROLAND! ĐYĐ D ĐNLE ÇÜNKÜ 
AYNI ŞARKIYI SÖYLÜYOR! D ĐNLE VE COMMALA-GEL-GELr 
Bu şarkı artık Roland'a gitmesini emrediyordu. Sinir uç larında öfkeyle 
yanıyordu. Patrick'i yakalayıp çevirdi. " Şimdi," dedi. "Hayatım için, Patrick. 
Devam edebilmem için hayatını feda eden her erkek v e kadın için." 
Ve çocuk, diye ekledi içinden Jake'i dü şünerek. Karanlı ğın üzerinde asılı duran, 
sonra içine dü şen Jake'i. 
Dilsiz çocu ğun deh şetle irile şmiş gözlerine baktı. "Bitir şunu! Bana 
yapabilece ğini göster!" 
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Roland inanılmaz bir şeye tanık oluyordu: Patrick gülü aldı ğında eli kesilmedi. 
Çizilmedi bile. Roland parçalanan eldiveni di şleriyle çekip çıkardı ve avuç 
içinin çok kötü bir şekilde kesildi ğini gördü. Kalan parmaklarından biri, artık 
sadece kanlı bir tendondan sallanıyordu. Uyumak ist eyen bir şey gibi sarkıyordu. 
Ama Patrick'in hiçbir yeri kesilmemi şti. Dikenler ona batmadı. Ve deh şet, 
gözlerini terk etti. Dikkatle bir güle, bir resmine  bakıyordu. 
"ROLAND! NE YAPIYORSUN? GEL, S ĐLAHŞOR, GÜNEŞ BATIP AK ŞAM OLMAK ÜZERE!" 
Ve evet, gidecekti. Öyle ya da böyle. Bu gerçe ği bilmek, içini her nasılsa 
rahatlattı ve çok fazla titremeden oldu ğu yerde kalmasını sa ğladı. Sa ğ eli 
bile ğine dek uyu şmuştu ve Roland, o eliyle bir daha asla hissede -meyec eğini 
biliyordu. Önemi yoktu, ıstanavarların saldırısında n sonra fazla i şine 
yaramamı ştı zaten. 
Gülün şarkısı devam ediyordu: Evet, Roland, evet, ona yine  sahip olacaksın. 
Tekrar bütün olacaksın. Yenilenme olacak. Yeter ki gel. 
Patrick gülden bir taçyaprak kopardı, inceledi ve a rdından bir tane daha 
kopardı. Yaprakları a ğzına aldı. Yüz hatları bir an için müthi ş bir haz 
almı şçasma gev şedi ve Roland taçyapraklarmın nasıl bir tadı oldu ğunu merak etti. 
Gökyüzü giderek kararıyordu. Kayaların altına gizle nmi ş piramidin gölgesi 
neredeyse yola ula şmıştı. Roland gölge onları buraya getiren yola de ğdi ğinde 
Kızıl Kral, Kule'nin giri şini tutsun tutmasın gidecekti, biliyordu. 
"NE HALT ED ĐYORSUN? ĐĐĐĐEEEE! AKLINDA VE KALB ĐNDE NASIL B ĐR ŞEYTANLIK VAR?" 
Şeytanlıktan bahsedene bak, diye dü şündü Roland. Saatini çıkarıp kapa ğını açtı. 
Kristal camın altındaki kollar geriye do ğru ilerleyi şini sürdürüyordu: be şten 
dörde, dörtten üçe, üçten ikiye, ikiden bire ve bir den gece yarısına. 
"Çabuk ol, Patrick," dedi. "Olabildi ğince acele et, yalvarırım, zamanım dolmak 
üzere." 
Patrick elini a ğzına götürerek taze kan renginde ezmeyi avucuna tü- kürdü. Kızıl 
KraPın cüppesinin rengiydi. Aynı zamanda çılgınca b akan gözlerinin tonuydu. 
Herhangi bir resminde ilk kez renk kullanacak olan Patrick sa ğ i şaret parma ğını 
ağzından çıkardı ğı ezilmi ş yapraklara batırmaya niyetlendi ve son anda teredd üt 
ederek durdu. O anda Roland bir konudan tuhaf bir şekilde emin oldu: bu güllerin 
dikenleri sadece kökleri hâlâ Mim'de, yani Toprak A na'da oldu ğu zaman batıyordu. 
Patrick'i ikna edebilmi ş olsaydı Mim o yetenekli elleri parçalayacak ve i şe 
yaramaz hale getirecekti. Hâlâ ka, diye dü şündü Silah şor. Burada bile, Uç-Dün... 
Düşüncesini tamamlayamadan Patrick Silah şor'un sa ğ elini tuttu ve bir falcı gibi 
dikkatle baktı. Eldeki kandan birazını aldı ve ezil miş yapraklara karı ştırdı. 
Sonra sa ğ elinin orta parma ğının ucuyla dikkatle bu karı şımdan bir miktar aldı. 
Resme yakla ştırdı... duraksadı... Roland'a baktı. Roland, ona b aşını sallayınca 
o da riskli bir ameliyata ba şlamak üzere olan bir cerrah gibi ciddiyetle ba şını 
salladı ve parma ğının ucunu resme de ğdirdi. Bir arıku şunun gagasının çiçe ğe 
girmesi gibi nazik bir dokunu ştu. Kızıl Kral'ın sol gözünü renklendirdi ve 



kâğıttan uzakla ştı. Patrick ba şını yana e ğdi ve Roland'ın pek çok şey gördü ğü 
uzun ömrü boyunca tanık olmadı ğı bir büyülenmi şlikle yaptı ğına baktı. Sanki 
çocuk çölde yirmi yıl bekledikten sonra Gan'ın yüzü nü bir anlı ğına görme fırsatı 
bahşedilmi ş bir Manni kâhindi. 
Sonra yüzünde güne ş gibi parlak bir gülümseme belirdi. Kara Kule'den g elen tepki 
çok ani ve -en azından Roland için- son derece raha tlatıcı oldu. Balkona 
hapsolmu ş ya şlı yaratık acıyla uludu. 
"NE YAPIYORSUN? ĐĐÎ ĐEEE! ĐĐĐĐEEEEE! DUR! YANIYOR! YANI-YOOOR! ĐĐĐĐEEEEEEEEEE!" 
" Şimdi di ğerini de bitir," dedi Roland. "Çabuk! Hayatın için,  hayatım için!" 
Patrick parma ğının nazik dokunu şuyla di ğer gözü de boyadı. Pat-rick'in siyah 
beyaz resminden artık iki parlak kırmızı göz bakıyo rdu; gülün özsuyu ve Eld 
kanıyla renklendirilmi ş, cehennemin ate şiyle yanan gözler. 
Olmuştu. 
Roland sonunda silgiyi çıkarıp Patrick'e uzattı. "Y ok et onu," dedi. " Şu habis 
cini bu dünyadan ve di ğer tüm dünyalardan sil. Sonunu artık getir." 
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Đşe yarayaca ğına şüphe yoktu. Patrick'in silgiyi resme -burun deli ğinden 
fı şkıran kıllara- dokundurmasıyla Kızıl Kral'ın balkon daki hapishanesinden acı 
ve korkuyla haykırması bir oldu. Sesinde aynı zaman da kavrayı ş vardı. 
Patrick duraksadı, onayım almak için Roland'a baktı . Silah şor ba şını salladı. 
"Evet, Patrick. Artık vakti dolu ve celladı sen ola caksın. Devam et." 
Yaşlı Kral dört sneetch daha fırlattı ve Roland hepsin in icabına sakince baktı. 
Sonra ya şlı canavar fırlatmayı kesti, çünkü artık elleri yok tu. Çı ğlıkları, 
Roland'ın kulaklarından ömrünün sonuna dek silinmey ece ğine inandı ğı anla şılmaz 
sızlanmalara dönü ştü. 
Dilsiz çocuk gür sakallar arasından görünen dolgun dudakları silerken çı ğlıklar 
önce bo ğukla ştı, ardından tamamen kesildi. Patrick gözler hariç her şeyi sildi. 
Silgiden geri kalan minik parça gözleri belirsizle ştire-miyordu bile. Pembe 
silgi (1958 A ğustosu'nda Norwich, Connecticut'taki Woolworth'den okula dönü ş 
indirimi sırasında alınmı ş bir kur şunkalem setinin parçasıydı) çocu ğun uzun, 
kirli tırnaklarıyla bile tutamayaca ğı kadar küçüldü, ama gözleri silmek mümkün 
değildi. Patrick sonunda silgi kırıntısını bir kenara attı ve Silah şor'a geri 
kalanı gösterdi: sayfanın tepesine yakın bir yerde boşlukta duran iki kan 
kırmızısı, u ğursuz küre. Kızıl Kral'm geri kalanı silinmi şti. 
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Piramidin gölgesinin ucu yola ula şmıştı; gökyüzü batıda şenlik ate şinin parlak 
turuncu rengini terk etmi ş, Roland'm çocuklu ğundan beri rüyalarında gördü ğü kan 
dolu kazana dönü şmüştü. Gökyüzünün kan rengine dönmesiyle Kule'nin ça ğrısının 
şiddeti önce ikiye, sonra üçe katlandı. Roland görün mez eller gibi uzanıp 
kendisini kavradı ğını hissedebiliyordu. Kaderinin vakti gelmi şti. 
Ancak çocuk vardı. Bu arkada şsız çocuk. Roland, onu Uç-Dünya'nın sonunda ölmeye 
bırakmayacaktı. Aklında kefaret dü şüncesi yoktu, ama Patrick, onu nihayet Kara 
Kule'ye getiren tüm o cinayetlerin ve ihanetlerin b ir temsilcisi gibi orada 
duruyordu. Roland'ın ailesi ölmü ştü; gayri me şru çocu ğu ölenlerin sonuncusuydu. 
Artık Eld ve Kule kavu şacaktı. 
Ama önce -veya son olarak- bunu halletmeliydi. 
"Patrick, dinle beni," dedi çocu ğun omuzlarını bütün olan sol ve eksik parmaklı 
sağ eliyle tutarak. "Ka'nm gelece ğine istif etti ği resimleri yapacak kadar 
yaşamak istiyorsan bana hiçbir şey sorma ve hiçbir dedi ğimi 
tekrarlatma." 
Çocuk, sona eren günün kızıl aydınlı ğında ona irile şmiş gözlerle, sessizce 
baktı. Kule'nin Şarkısı commala'dan ba şka bir şey olmayan kudretli bir haykırı şa 
dönüşmüştü. 
"Yola geri dön. Açılmamı ş bütün konserveleri topla. Karnım uzun süre doyurma ya 
yetecek kadar olmalı. Geldi ğimiz yönde yürü. Yoldan hiç ayrılma. Đyi olacaksın." 
Her kelimeyi anlayan Patrick ba şını salladı. Roland, çocu ğun, ona inandı ğını 
gördü ve bunun iyi oldu ğunu dü şündü. Đnanç onu bir tabancadan daha iyi korurdu. 
Sandal a ğacından kabzaları bile olsa. 



"Federal'e geri dön. Đsmi daha önce Kekeme Bili olan robotun yanına dön. Ona 
seni Amerika tarafına açılan bir kapıya götürmesini  söyle. E ğer yokladı ğında 
açılmazsa kaleminle çizip çekerek aç. Anladın mı?" 
Patrick ba şını yine salladı. Elbette anlamı ştı. 
"Ka yolunu bir zamanda veya mekânda Susannah'ya çık arırsa ona Roland'ın onu hâlâ 
tüm kalbiyle seviyor oldu ğunu söyle." Patrick'i kendine çekti ve çocu ğun 
dudaklarına bir öpücük kondurdu. "Ona bunu ver. Anl adın mı?" 
Patrick ba şını salladı. 
"Pekâlâ. Artık gidiyorum. Uzun günler ve ho ş geceler. Bütün dünyaların sonu 
geldi ğinde yolun sonundaki açıklıkta bulu şmak dile ğiyle." 
Ama bu söyledi ğinin gerçekle şmeyeceğini sözler a ğzından çıktı ğı anda bile 
biliyordu, çünkü dünyaların sonu asla gelmeyecekti,  bu artık söz konusu de ğildi 
ve onun için açıklık olmayacaktı. Çünkü Eld soyunun  sonuncusu, Gilead'lı Roland 
Deschain için yolun sonu Kara Kule'ydi. Ve bu ona ç ok uyuyordu. 
Ayağa kalktı. Defterini sıkıca tutmakta olan çocuk, ona  merakla irile şmiş 
gözlerle baktı. Roland döndü. Derin bir soluk alıp avazı çıktı ğı kadar ba ğırdı. 
"ROLAND ŞĐMDĐ KARA KULEYE GELĐYOR' YOLUMDAN AYRILMADIM, HÂLÂ BABAMIN TABANCASINI 
TAŞIYORUM VE ELĐMLE AÇILACAKSIN!" 
Patrick, Silah şor'un yolun bitti ği noktaya yürümesini izledi. Kan rengi gökyüzü 
önünde siyah bir siluetti. Roland'ın güller arasınd an yürümesini izledi ve 
Silah şor dostlarının, sevdiklerinin ve faz-yolda şlarının ismini haykırmaya 
başlayınca gölgeler içinde titreyerek oturdu. Đsimler, durgun havada sonsuza dek 
yankılanacakmı ş gibi ta şındı. 
"Gilead'lı Steven Deschain adına geliyorum! 
"Gilead'lı Gabrielle Deschain adına geliyorum! 
"Gilead'lı Cortland Andrus adına geliyorum! 
"Gilead'lı Cuthbert Allgood adına geliyorum! 
"Gilead'h Alain Johns adına geliyorum! 
"Gilead'h Jamie DeCurry adına geliyorum! 
"Gilead'h Bilge Vannay adına geliyorum! 
"Gilead'h A şçı Hax adına geliyorum! 
"Gilead ve gökyüzünden şahin David adına geliyorum! 
"Mejis'li Susan Delgado adına geliyorum! 
"Mejis'li Sheemie Ruiz adına geliyorum! 
"Jerusalem's Lot ve yollardan Peder Callahan adına geliyorum! 
"Amerikalı Ted Brautigan adına geliyorum! 
"Amerikalı Dinky Earnshaw adına geliyorum! 
"Nehir Geçiti'nden Talitha Teyze adına geliyorum ve  söz verdi ğim gibi haçını 
buraya bırakaca ğım! 
"Maine'li Stephen King adına geliyorum! 
"Orta-Dünya'h cesur Oy adına geliyorum! 
"New York'lu Eddie Dean adına geliyorum! 
"New York'lu Susannah Dean adına geliyorum! 
"Gerçek o ğlum dedi ğim New York'lu Jake Chambers adına geliyorum! 
"Ben Gilead'h Roland'ım ve kendi adıma geliyorum; ö nümde açılacaksın." 
Bunun ardından borunun sesi geldi. Patrick'in hem k anını donduran, hem de 
mutlulukla havaya uçuran bir sesti. Yankılar kesild i ve sessizlik hâkim oldu. 
Sonra, belki bir dakika kadar zaman geçmi şti ki gök gürültüsü gibi bir ses 
yükseldi: bir kapının sonsuza dek kapanmasının sesi ydi. 
Ve ardından ortalı ğa sessizlik çöktü. 
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Patrick, Ya şlı Ana ve Ya şlı Yıldız gökyüzünde belirene dek piramidin dibinde  
titreyerek oturdu. Güllerin ve Kule'nin şarkısı kesilmemi ş ama alçalıp neredeyse 
bir mırıltıya dönmü ştü. 
  
Sonunda tekrar yola döndü, açılmamı ş konservelerden toplayabildi ği kadarını 
topladı (arabayı parçalayan patlama gözönünde bulun duruldu ğunda sayıları 
umulmayacak kadar fazlaydı) ve buldu ğu geyik derisinden kesenin içine doldurdu. 
Kalemini unuttu ğunu fark edince almak için döndü. 
Kalemin yanında, Roland'ın ay ı şı ğı altında parlayan saati vardı. 



Çocuk saati kısa (ve tedirgin) bir ne şe ötü şüyle aldı ve cebine koydu. Sonra 
yine yola döndü ve e şyalarını doldurdu ğu keseyi omzuna astı. 
Size neredeyse gece yarısına dek yürüdü ğünü ve dinlenmeden önce saatine 
baktı ğını söyleyebilirim. Size saatin tamamen durmu ş oldu ğunu da söyleyebilirim. 
Ertesi gün ö ğle vakti tekrar kontrol etti ğinde saatin kollarının do ğru yönde 
yava şça ilerlemekte oldu ğunu gördü ğünü de söyleyebilirim. Ama Patrick hakkında 
size daha fazlasını söyleyemem, Fede-ral'e ula şıp ula şmadığını, ismi daha önce 
Kekeme Bili olan robotu bulup bulamadı ğını, Amerika tarafına tekrar dönüp 
dönemedi ğini söyleyemem. Bunların hiçbirini söyleyemem, üzgü nüm derim. Karanlık, 
burada onu hikayeci gözlerimden saklıyor ve yolun b undan sonrasını yalnız a şmak 
zorunda. 
  
SUSANNAH NEW YORK'TA (SONUÇ) 
 
Küçük elektrikli araç Central Park'ta tamamen belir meden önce hiçlikten santim 
santim çıkarken kimse tela şlanıp pani ğe kapılmadı; aracı bizden ba şka kimse 
görmedi. Đnsanların ço ğu, Noel öncesi büyük bir fırtınaya dönü şecek olan yılın 
düşen ilk kar tanelerine bakmak için ba şını beyaz gökyüzüne kaldırmı ştı. 
Gazeteler bu fırtınadan '87 Fırtınası diye bahsedec ekti. Parktaki kar tanelerini 
izlemeyen ziyaretçiler halk okullarından gelme ö ğrenciler olan ilahi 
söyleyenleri izliyordu. Üzerlerinde ya bordo ceketl er (erkekler) ya da bordo 
kazaklar (kızlar) vardı. Bu, bazen Post'ta ve rakib i olan New York Sun'da 
Harlem'in Gülleri diye bahsedilen Harlem Okul Koros u'ydu. Eski bir ilahiyi 
muhte şem bir ahenkle söylüyorlar, bir kıtadan di ğerine geçerken parmaklarını 
şaklatıyorlardı. Kutup ayılarının ya şam alanından fazla uzakta de ğillerdi ve 
"What Child Is This"i söylüyorlardı. 
Susannah dü şen kar tanelerini izleyenlerin arasındaki genç adam ı çok iyi 
tanıyordu ve onu görünce kalbi bir an duracakmı ş gibi oldu. Adamın sol elinde 
büyükçe bir plastik bardak vardı ve Susannah barda ğın içinde kremalı sıcak 
çikolata oldu ğundan emindi. 
Bir an için bir ba şka dünyadan gelmi ş olan küçük aracın gidonuna dokunamadı. 
Roland ve Patrick'e ait dü şünceler zihninden uzakla şmıştı. Tek dü şünebildi ği 
Eddie'ydi... gözünün önünde olan, hayatta olan Eddi e. Bu Anahtar-Dünya de ğilse 
ne olmu ştu yani? Co-Op Şehri Brooklyn'deyse (hatta Queens'te!) ve Eddie, Bu ick 
Electra yerine bir Takuro Spirit kullanıyorsa ne ol muştu? Bunların hiçbiri 
önemli de ğildi. Tek bir şey önemliydi ve aracı ona do ğru sürmesini engelleyen 
sadece buydu. 
Ya Eddie, onu tanımazsa? 
Ya dönüp baktı ğında tek gördü ğü aküsü yakında üzerine oturulmu ş bir şapka gibi 
boşalacak elektrikli bir aracın üzerinde oturan evsiz,  parasız, do ğru düzgün 
giysileri, adresi (bu zamanda ve dünyada yok, te şekkürler derim, sai) ve 
bacakları olmayan evsiz bir siyah kadın olursa? Onu nla hiçbir ba ğlantısı olmayan 
evsiz, zenci bir kadın? Ya da onu zihninin gerisind e bir yerlerden hatırlar ve 
çok acı verdi ği için Peter'ın Đsa'yı inkâr etti ği gibi inkâr ederse? 
Daha da beteri ya ona döner ve Susannah bir uyu şturucu ba ğımlısının bombo ş, 
donuk, ifadesiz bakı şlarını görürse? Olasılıklar zihninde birbiri ardına  belirdi 
ve yakında tüm dünyayı beyaz bir örtüyle kaplayacak  taneler dü şmeye devam etti. 
Mızıldanmayı kes ve yanına git, dedi Roland, ona. B laine, Mavi Cen-net'in 
taheen'leri ve Discordia Şatosu'nun altındaki yaratıkla kuyru ğunu bacaklarının 
arasına kıstırıp kaçmak için kar şıla şmadın, de ğil mi? Cesaretin bundan fazladır 
mutlaka. 
Ama Susannah eli aracı ilerleten düzene ğe uzanana dek bundan emin olamadı. Ama 
ilerlemeden önce Silah şor'un sesini yine duydu; ses bu kez yorgun ama e ğleniyor 
gibiydi. 
Belki önce bir şeyden kurtulmak istersin, Susannah? 
Başını e ğip bakınca Roland'ın tabancasının Meksikalı bir hay dudun pistola'sı 
veya bir korsanın palası gibi beline sokulmu ş halde durmakta oldu ğunu gördü. 
Tabancayı çekti, a ğırlı ğının verdi ği hissin güzelli ği inanılmazdı... eline ne 
kadar da yakı şıyordu. Bundan ayrılmak bir sevgiliden ayrılmak gib i olacak, diye 
düşündü. Ayrıca buna mecbur de ğildi, de ğil mi? 
Kule 



Asıl soru, neyi daha çok sevdi ğiydi. Adamı mı, tabancayı mı? Di ğer tüm 
seçenekler bu ikilem çözüldükten sonra ortaya çıkac aktı. 
Đçinden yükselen bir dürtüyle silahın silindirini çe virdi ve içindeki 
kur şunların eski ve mat oldu ğunu gördü. 
Asla ate ş etmeyecek, diye dü şündü... ve sebebini veya ne anlamını tam olarak 
bilmeden: Bunlar ıslak. 
Namluyu kaldırdı ve di ğer taraftan gelen ı şı ğı göremeyince üzüldü, ama fazla 
şaşırdı ğı söylenemezdi. Tıkalıydı. Görünü şe bakılırsa yıllar önce tıkanmı ştı. Bu 
tabanca bir daha asla ate ş etmeyecekti. Aslında bir seçim söz konusu de ğildi. 
Tabancanın i şi bitikti. 
Sandal a ğacından kabzası olan tabancayı hâlâ elinde tutmakta  olan Susannah 
di ğeriyle aracı ilerletti. Küçük elektrikli araba -Ho Fat III adını vermi şti ama 
bu isim zihninden silinmeye ba şlamı ştı bile- sessizce öne fırladı. Üzerinde ÇÖPÜ 
AĐT OLDUĞU YERE ATIN! yazan ye şil bir çöp kutusunun önünden geçti. Geçerken, 
Roland'ın tabancasını kutunun içine fırlattı. Bunu yapmak içini sızlatmı ş, ama 
hiç duraksamamı ştı. A ğır tabanca, suya atılmı ş bir ta ş gibi çöpün içindeki hazır 
yiyecek kâ ğıtları, el ilanları ve gazeteler arasından dibe çök tü. Böyle de ğerli 
bir silahı atmanın içini acıtaca ğı kadar bir silah şordu (dünyalar arasındaki son 
yolculuk tabancayı i şe yaramaz hale getirmi ş olsa da) ama daha şimdiden i ş 
bitti ğinde duraksayıp arkasına bir kez olsun bakmasını en gelleyecek kadar ba şka 
bir kadın olmu ştu. 
Elinde plastik bardak tutan genç adam, yanına varam adan döndü. Gerçekten de 
üzerinde NOZZ-A-LA ĐÇĐYORUM! yazan bir e şofman üstü vardı, ama Susannah bunu 
fark etmedi bile. Kar şısındaki Edward Cantor Dean'di. Ve sonra bu bile ik inci 
planda kaldı, çünkü gözlerinde, korktu ğu şeyi gördü. Aklı karı şmış gibi 
bakıyordu. Susannah'yı tanımamı ştı. 
Sonra Eddie çekingence gülümsedi ve Susannah daima çok sevdi ği bu gülümsemeyi 
hatırladı. Ayrıca kanında uyu şturucu yoktu, bunu da hemen anlamı ştı. Yüzünden 
belliydi. Daha ziyade gözlerinden. Harlem'den gelen  koro ilahi söylüyordu. Eddie 
sıcak çikolatayla dolu barda ğı ona uzattı. 
"Tanrı'ya şükür," dedi. "Ben de tam bunu kendim içmem gerekece ğini dü şünmeye 
başlamı ştım. Seslerin yanıldı ğını ve keçileri kaçırmaya ba şladı ğımı. Ve... 
şey..." Yüzünde bir ba şka ifade daha belirirken sustu. Korkmu ş görünüyordu. 
"Benim için hurdasın, de ğil mi? Lütfen bana kendimi rezil etmedi ğimi söyle. 
Çünkü şu an sallanan sandalyelerle dolu bir odadaki uzun k uyruklu bir kedi gibi 
gerginim, hanımefendi." 
"Değilsin," dedi Susannah. "Yani rezil olmu ş de ğilsin." Jake'in kafasının içinde 
iki sesin kavga edi şini anlatı şını hatırladı; biri öldü ğünü, di ğeri hayatta 
oldu ğunu haykırıyordu. Her ikisi de kendinden son derece  emindi. Bunun ne kadar 
korkunç olabilece ğini tahmin edebiliyordu zira kendisi de ba şka seslere 
aşinaydı. Garip seslere. 
"Tanrı'ya şükür," dedi genç adam. " Đsmin Susannah, de ğil mi?" 
"Evet, ismim Susannah." 
Boğazı kupkuruydu ama konu şmayı ba şarmı ştı hiç olmazsa. Barda ğı ondan aldı ve 
sıcak çikolatayı yudumladı. Tatlı ve güzeldi, bu dü nyadan bir tattı. Kar iyice 
bastırmadan gidecekleri yere varmaya çalı şan şoförlerin çaldı ğı kornaları duymak 
da bir o kadar güzeldi. Genç adam sırıtarak uzandı ve Susannah'nın burnuna 
bula şan kremayı sildi. Dokunu şu elektrik çarpmı ş gibi etkiliydi ve aynısını onun 
da hissetti ği belliydi. Onunla yine ilk kez öpü şeceklerini, yine ilk kez 
sevi şeceklerini ve birbirlerine yine ilk kez â şık olacaklarını anladı. Eddie 
bunları, ona anlatan sesler sayesinde biliyor olabi lirdi ama Susannah hepsinin 
daha önce gerçekle şmiş oldu ğunu hatırlıyordu. Ka bir tekerlektir, demi şti Roland 
ve Susannah bunun do ğru oldu ğunu artık biliyordu. Silah şor'un zamanına ve 
mekânına 
(Orta-Dünya) 
dair anıları silikle şiyor, ama hepsinin daha önce gerçekle şti ğini bilecek 
kadarını hatırlayaca ğını dü şünüyordu ve bunda son derece üzücü bir şey vardı. 
Ama aynı zamanda iyiydi. 
Bu kahrolası bir mucizeydi, ba şka bir şey de ğil. 
"Üşüyor musun?" diye sordu genç adam. 
"Hayır, iyiyim. Neden?" 



"Titredin." 
"Kremanın tatlılı ğından." Sonra gözlerini ondan ayırmadan dilini çıka rdı ve 
kremanın köpü ğünü yaladı. 
" Şimdi de ğilse bile sonra ü şüyeceksin," dedi genç adam. "WRKO bu gece ısının on  
derece birden dü şece ğini söylüyor. Bu yüzden senin için bir şey getirdim." Arka 
cebinden kulaklara dek indirilebilen türde yün bir bere çıkardı. Susannah bereye 
baktı ve üzerinde kırmızı harflerle MUTLU NOELLER y azmakta oldu ğunu gördü. 
"Be şinci Cadde'deki Brendio's'tan aldım." 
Susannah, Brendio's'u daha önce hiç duymamı ştı. Brentano's'u -kitapevi- duymu ş 
olabilirdi ama Brendio's'u duymadı ğından emindi. Ama elbette onun büyüdü ğü 
Amerika'da Nozz-A-La veya Takuro Spirit de yoktu. " Bunu satın almanı sesler mi 
söyledi?" Sesinde hafif bir alay vardı. 
Genç adam kızardı. "Biliyor musun, gerçekten de onl ar söyledi. Denesene." 
Başına kusursuzca oturmu ştu. 
"Söylesene," dedi Susannah. "Ba şkan kim? Ronald Reagan oldu ğunu söylemeyeceksin, 
değil mi?" 
Eddie, ona inanmazca baktıktan sonra gülümsedi. "Ne ? Death Valley Daysn adındaki 
televizyon programını sunan eski aktör mü? Dalga ge çiyorsun, de ğil mi?" 
"Hayır. Ronnie Reagan hakkında dalga geçenin hep se n oldu ğunu dü şünmüştüm, 
Eddie." 
"Neden bahsetti ğini anlamadım." 
Ölüm Vadisi Günleri. 
"Önemli de ğil, bana ba şkanın kim oldu ğunu söyle." 
"Gary Hart," dedi Eddie bir çocukla konu şuyormu şçasına. "Colorado'dan. 1980'de 
yarı şı az daha kaybediyordu, ki bunu bildi ğinden eminim. Sonra, ' Şakadan 
anlamıyorlarsa cehenneme kadar yolları var,' dedi v e ba şardı. Ezici bir 
üstünlükle kazandı." 
Susannah'ya bakarken gülümsemesi hafifçe soldu. 
"Benimle dalga geçmiyordun, de ğil mi?" 
"Sen sesler konusunda benimle dalga mı geçiyordun? Kafanın içinde duydu ğun 
sesler? Sabahın ikisinde duyup uyandı ğın sesler?" 
Eddie şok olmu ş göründü. "Bunu nerden biliyorsun?" 
"Uzun hikâye. Belki bir gün anlatırım." Hatırlıyor olursam, diye dü şündü. 
"Sadece sesler de ğil." 
"Değil mi?" 
"Hayır. Seni rüyalarımda görüyordum. Aylardır. Seni  bekliyordum. Dinle, 
birbirimizi tanımıyoruz... bu çılgınlık... ama kala cak bir yerin var mı? Yok, 
değil mi?" 
Susannah ba şını iki yana salladı. "Burda, Dodge'da bir yabancıy ım," dedi idare 
eder bir John Wayne taklidiyle (ya da belki taklit etti ği Bla-ine'di). 
Kalbi gö ğsünde yava şça ve şiddetle çarpıyordu ama mutlulu ğunun arttı ğını 
hissetti. Her şey yoluna girecekti. Nasıl olaca ğını bilmiyordu ama her şey çok 
iyi olacaktı. Bu kez ka onun için çalı şıyordu ve gücü ola ğanüstüydü. Bu gerçek, 
tecrübeyle sabitti. 
"Seni nasıl tanıdı ğımı... veya nerden geldi ğini sorsaydım..." Eddie duraksayıp 
ona baktı. "Ya da sana şimdiden nasıl â şık olabildi ğimi?..." 
Susannah gülümsedi. Gülümsemek iyi gelmi şti, üstelik artık acıtmıyordu, çünkü 
bir zamanlar orada ne varsa (galiba bir tür yaraydı ... hatır-layamıyordu) artık 
yoktu. "Tatlım," dedi ona. "Dedi ğim gibi, bu uzun bir hikâye. Ama zamanla 
öğreneceksin... hatırladı ğım kadarını. Ve yapacak i şlerimiz olabilir. Tet 
Şirketi adında bir yer için." Etrafına bakındıktan s onra sordu. "Hangi 
yıldayız?" 
"1987." 
"Brooklyn'de mi ya şıyorsun? Ya da belki Bronx'ta?" 
Rüyalarının ve kafasının içindeki seslerin buraya s ürükledi ği -elinde bir bardak 
sıcak çikolata ve arka cebinde, üzerinde MUTLU NOEL LER yazan bir bereyle- genç 
adam bir kahkaha patlattı. "Tanrı'm, hayır! Ben Whi te Plains'denim! Erkek 
karde şimle buraya trenle geldik. Şuraya kadar gitti. Kutup ayılarına yakından 
bakmak istemi şti." 
Karde ş. Henry. Ulu bilge ve yüce ke ş. Susannah'nm yüre ğine bir a ğırlık çöktü. 
"Sizi tanı ştırayım," dedi Eddie. 



"Yok, ben gerçekten..." 
"Hey, arkada ş olacaksak küçük karde şimle iyi geçinmelisin. Çok ya-kınızdır. 
Jake! Hey, Jake!" 
Susannah kutup ayılarına ait bölgeyi parkın geri ka lanından ayıran demirlerin 
önündeki çocu ğu fark etmemi şti. Onlara do ğru dönen çocu ğu görünce kalbi 
mutlulukla hopladı. Jake elini salladı ve onlara do ğru yava şça yürüdü. 
"Jake'in rüyalarına da giriyordun," dedi Eddie. "Çı ldırmadı ğımdan bu sayede emin 
oldum. En azından her zamankinden daha çılgın olmad ı ğımdan." 
Susannah, Eddie'nin elini tuttu... o tanıdık, çok s evilen eli. Ve parmakları 
kendininkiler üzerine kapandı ğında mutluluktan ölebilece ğim dü şündü. Sorulacak 
çok fazla sorusu vardı -onların da olacaktı- ama o an için sadece biri 
önemliydi. Kar taneleri Eddie'nin ka şlarına, omuzlarına, saçlarına dü şerken 
sordu. 
"Jake ile soyadınız ne?" 
"Tören," dedi Eddie. "Almanca." 
Başka bir şey söylemelerine fırsat kalmadan Jake yanlarına gel di. Bu üçünün 
sonsuza dek mutlu ya şadı ğını söyleyecek miyim? Hayır, çünkü kimse sonsuza de k 
yaşamaz. Ama mutluluk vardı. 
Ve ya şadılar. 
Ayı Shardik ve Kaplumba ğa Maturin'i Kara Kule ile birle ştiren, akan ve bazen 
kendini bir anlı ğına gösteren büyüye sahip I şın'ın altında ya şadılar. 
Hepsi bu. 
Bu kadarı yeterli. 
Teşekkürler derim. 
  
BULUNMUŞ (SON SÖZ) 
 
1 
Hikâyemi sonuna kadar anlattım ve tatmin olmu ş durumdayım. Canavarlar, mucizeler 
ve oraya buraya-yapılan yolculuklarla dolu, sadece iyi bir Tanrı'nm sona 
saklayaca ğı türden (bunu garanti ederim) bir hikâyeydi. Artık  durabilir, 
kalemimi bırakabilir ve yorgun elimi dinlendirebili rim (ama sonsuza kadar de ğil 
muhtemelen, hikâye anlatan ellerin kendi iradeleri ve sabırsızlanma gibi bir 
huyları vardır). Gözlerimi Orta-Dünya'ya ve Orta-Dü nya'nın ötesinde yatan her 
şeye kapatabilirim. Ancak onlar olmadan hiçbir hikây enin bir gün bile hayatta 
kalamayaca ğı kulakları sunan bazılarınız buna o kadar da istek li olmayacaktır. 
Sizler, daha önce kaç kez kanıtlanmı ş olsa da i şin keyfinin varılan hedeften 
ziyade yolculu ğun kendisinde oldu ğuna inanmayan, sonuca kilitlenmi ş, acımasız 
insanlarsınız. Sizler, sevi şmeyi sonunda gelen de ğersiz sıvıyla karı ştıran 
talihsizlersiniz (ne de olsa orgazm, Tanrı'nm bize en azından o an için i şimizin 
bitti ğini ve uyumamız gerekti ğini söylemesinin bir yoludur). Sizler, yorgun 
karakterlerin dinlenmek için gitti ği Grey Havens'ı inkâr eden zalimlersiniz. Her 
şeyin nasıl sonlandı ğını görmek istedi ğinizi söylersiniz. Roland'ın pe şinden 
Kule'ye girmek istedi ğinizi, parasını ödeyip izlemeye geldi ğiniz gösterinin bu 
oldu ğunu söylersiniz. 
Umarım ço ğunuz daha farklı dü şünüyordur. Daha iyisini istiyordur. Umarım 
sayfalan sona varana dek ö ğütmek için de ğil, hikâyeyi dinlemek için 
gelmi şsinizdir. Sonu ö ğrenmek için tek yapmanız gereken son sayfayı açıp 
üzerinde yazanları okumak. Ama sonlar kalpsizdir. B ir son, hiçbir insanın (veya 
Manni'nin) açamayaca ğı kapalı bir kapıdır. Pek çok son yazdım ama bunun sebebi, 
her sabah yatak odamdan çıkmadan önce pantolonumu g iyme sebebimle aynı... âdet 
yerini bulsun diye. 
Sevgili Sadık Okuyucu, sana şunu söyleyeyim: Burada durabilirsin. Son anının 
Central Park'taki Eddie, Susannah ve Jake'in "What Child IsThis"i söyleyen çocuk 
korosunu dinlerken tekrar ilk kez bir araya geli şini görmek olmasına izin 
verebilirsin. Oy'un (muhtemelen uzun boyunlu, garip  altın halkalı gözlere sahip 
bazen kula ğa ürpertici şekilde konu şmay-mı ş gibi gelen tuhaf bir havlayı şı olan 
bir köpek versiyonu) er ya da geç o resme dahil ola cağını bilerek memnun 
olabilirsin. Bu çok güzel bir resim, de ğil mi? Bence öyle. Ve sonsuza dek mutlu 
yaşadılar cümlesine oldukça yakın. 



Devam edersen dü ş kırıklı ğına u ğrayaca ğın muhakkak, belki kalbin bile 
kırılacaktır. Kcmcı iımle asılı tek bir anahtarım k aldı ve o da son kapıyı, 
üzerinde }@^5)J@( 1©^ olam açıyor. Kapının gerisind ekiler a şk hayatını 
güzelle ştirmeyecek, ba şının kelle şen bölgesinde tekrar saç bitmesini 
sağlamayacak veya hayatına be ş yıl eklemeyecek (be ş dakika bile eklemeyecek). 
Mutlu son diye bir şey yoktur. "Bir zamanlar"la e şdeğer tek bir tanesine bile 
rastlamadım. 
Sonlar acımasızdır. 
Son, sadece elveda demenin bir ba şka yoludur. 
 
2 
Hâlâ devam ediyor musun? 
Pekâlâ, gel o zaman. ( Đç geçirdi ğimi duyabiliyor musun?) Đşte Uç-Dünya'nın 
sonundaki Kara Kule. Gör onu yalvarırım. Onu çok iy i gör. Đşte günbatımında Kara 
Kule. 
  
3 
Kule'ye, Eddie ve Susannah'nın deja vu diye adlandı rdı ğı o tuhaf ta-nıdıklık 
hissiyle geldi. 
Can'-Ka No Rey'in gülleri, Kara Kule'ye giden patik a boyunca açıldı; 
merkezlerindeki sapsarı güne şler, ona gözlermi şçesine bakıyor gibiydi. Roland o 
gri-siyah sütuna do ğru yürürken her zaman bildi ği dünyadan kaydı ğını hissetti. 
Kendi kendine yapaca ğına söz verdi ği gibi dostlarının ve sevdiklerinin 
isimlerini söyledi; alacakaranlıkta isimlerini kusu rsuz bir güçle haykırdı zira 
artık enerjisini Kule'nin çekimine kar şı koymak için saklamasına gerek yoktu. 
Pes etmek -nihayet- hayatında hissetti ği en büyük rahatlamayı sa ğlamı ştı. 
Compadrelennin ve amoralarının ismini haykırdı ve h epsi de kalbinin 
derinliklerinden kopup gelmesine ra ğmen her birinin ondan geri kalanla daha az 
ilgisi kalmı ş gibiydi. Sesi isim üzerine isimle, kararan kızıl u fka do ğru 
yuvarlandı. Eddie'nin ve Susannah'nın isimlerini sö yledi. Jake'in ismini 
haykırdı ve son olarak kendi ismini söyledi. Yankıs ı duyulmaz olunca dev bir 
borunun sesi duyuldu. Kayna ğı Kule de ğil, etrafında bir halı gibi uzanan 
güllerdi. Bu boru, güllerin sesiydi ve onu krallara  layık bir patlamayla 
kar şıladılar. 
Rüyalarımda boru hep benimdi, diye dü şündü. Olmadı ğını bilmeliydim çünkü 
benimkini Cuthbert ile Jericho Tepesi'nde kaybettim . 
Tepesinden bir ses fısıldadı: E ğilip alman üç saniyelik i şti. O duman ve ölüm 
arasında bile. Üç saniye. Zaman, Roland; her şey dönüp dola şıp zamana geliyor. 
Bunun I şın'ın sesi oldu ğunu dü şündü... kurtardıkları I şın'ın. Minnettarlı ğı 
yüzünden konu şuyorsa nefesini harcamayabilirdi, artık kelimelerin  ne faydası 
olabilirdi? Browning'in şiirinden bir mısra hatırladı: Eski günlerden bir ta t, 
her şeyi do ğru kılar. 
O hiç böyle bir şey ya şamamıştı. Anılar ona daima hüzün getirmi şti. Onlar 
şairlerle aptalların besin kayna ğı, a ğızda ve bo ğazda sonradan acı bir tat 
bırakan şekerlemelerdi. 
Roland kulenin altındaki hayaleta ğacından kapıya on adım kala durdu ve güllerin 
sesinin -o kar şılayan boru sesi- yankılarının sonlanmasını bekledi . Dejâ vu 
hissi hâlâ kuvvetliydi, neredeyse oraya daha önce g elmi ş oldu ğunu dü şünecekti. 
Ve gelmi şti elbette; binlerce haberci rüyada. Ka'ya meydan o kuyup yolunu kesmek 
isteyen Kızıl Kral'ın durdu ğu balkona baktı. Kalan birkaç sneetch'in durdu ğu 
kutunun (görünü şe bakılırsa ya şlı delinin ba şka silahı yoktu) yakla şık yüz 
seksen santim yukarısında iki kırmızı göz kararan h avada ona sonsuz bir nefretle 
bakıyordu. Gümü ş rengi (batan güne şin ı şı ğıyla turuncuya dönmü şlerdi) ince göz 
sinirleri arkalarından sarkıyordu. Silah şor sahipleri Patrick'in silgisinin ve 
büyülü Ressam gözünün gönderdi ği yer neresiyse orada ba şıbo ş dola şırken bu 
gözlerin orada Can'-Ka No Rey'i izleyerek sonsuza d ek kalaca ğını tahmin etti. 
Kızıl Kral muhtemelen dünyalar arasındaki bo şluktaydı. 
Roland patikanın kara hayaleta ğacından yapılmı ş çelik bantlı kapının önünde son 
buldu ğu yere yürüdü. Kapının üzerinde, yakla şık dörtte üçlük kısmının bitti ği 
yerde çok iyi tanıdı ğı bir sigul vardı: 



Oldu ğu yere çıkınındaki son iki parçayı koydu: Talitha T eyze'nin haçı ve 
babasının tabancası. Aya ğa kalktı ğında ilk iki hiyeroglifin solmu ş oldu ğunu 
gördü: 
BULUNMAMIŞ, BULUNMUŞ OLMUŞtU. 
Bir elini çalacakmı ş gibi kaldırdı ama kapı daha dokunamadan gerisindek i yukarı 
çıkan spiral merdivenin tabanını açı ğa çıkararak açılıverdi. Đç çeki şe benzer 
bir ses duyuldu... Ho ş geldin, Eld soyundan Roland. Ku-le'nin sesiydi. Bi na ta ş 
gibi görünmesine ra ğmen ta ştan yapılmamı ştı, ya şayan bir varlık, muhtemelen 
Gan'ın kendisiydi ve kafasının içinde kilometrelerc e uzaktayken bile hissetti ği 
ritim, Gan'ın ya şam gücünün nabız gibi atı şıydı. 
Commala, Silah şor. Commala-gel-gel. 
Ve esintiyle ta şınan, gözya şları kadar acı olan alkali kokusu dı şarı kadar 
geldi. Neyin koku şuydu? Tam olarak neydi? Tanımlayamadan koku kaybold u ve Roland 
hayal ürününün bir eseri oldu ğunu dü şündü. 
Đçeri girdi ve daima -be şi ğinin ba şında ona ninni söyleyen annesinin sesinde 
gizli oldu ğu Gilead'dayken bile- duydu ğu Kule'nin Şarkısı sonunda kesildi. Bir 
başka iç çeki ş daha oldu. Kapı çarparak kapandı, ama Silah şor karanlıkta 
kalmadı. Merdivenin batan güne şin ı şıltısıyla birle şen pırıltısı önünü 
aydınlatıyordu. 
Sadece tek ki şinin geçebilece ği geni şlikteki basamaklar dönerek yükseliyordu. 
" Đşte Roland geliyor," diye seslendi ve sözcükler döne rek sonsuzlu ğa yükselir 
gibi oldu. "Sen, tepedeki, beni duy ve istersen ho ş kar şıla. Dü ş-manımsan bil ki 
silahsızım ve niyetim kötü de ğil." 
Tırmanmaya ba şladı. 
On dokuz basamak sonra ilk kata vardı (ondan sonrak i her kata yine on dokuz 
basamakla varılıyordu). Birinci katta açık bir kapı , ardında küçük bir oda 
vardı. Duvarlarını olu şturan ta şlara iç içe geçmi ş binlerce yüz oyulmu ştu. 
Çoğunu tanıyordu (suratlardan biri Calvin Tower'di, aç ık bir kitabın üzerinden 
sinsice bakıyordu). Yüzler ona bakıyor, Roland mırı ltılarını duyabiliyordu. 
Hoş geldin, Roland pek çok dünyadan ve pek çok kilomet reden gelen; ho ş geldin 
Eld soyundan, Gilead'h olan. 
Odanın kar şısında, her iki tarafında altın i şlemeli koyu kırmızı süslemeler 
bulunan bir kapı vardı. Kapının yakla şık yüz seksen santim yükseklikte bir 
noktasında (tam göz hizasıydı) küçük, yuvarlak bir pencere vardı. Tatlı bir koku 
genzini doldurdu ve bu kez ne kokusu oldu ğunu anladı: annesinin önce be şi ğine, 
sonra ilk gerçek yata ğına yerle ştirdi ği lavanta kesesinin koku şuydu. Koku, 
aromaların daima yaptı ğı gibi o günleri inanılmaz bir netlikle geri getird i; 
zaman makinesi i şlevi gören bir duyumuz varsa o da koklamadır. 
Sonra alkalinin acımtırak kokusu gibi bu da yok old u. 
Oda çıplaktı, içeride yerdeki nesneden ba şka hiçbir şey yoktu. Roland odanın 
ortasına yürüyüp yerdeki nesneyi aldı. Sedir a ğacından küçük bir klipsti. 
Üzerinde fiyonk yapılmı ş mavi bir kurdele vardı. Buna benzer klipsleri çok uzun 
zaman önce, Gilead'da görmü ştü; kendisi de bir zamanlar takmı ş olmalıydı. Yeni 
doğan bir bebe ği annesine ba ğlayan göbek ba ğı kesildikten sonra bebekte kalan 
parça dü şene dek bu klipslerle tutturulurdu. (Göbek deli ğine tet-ka can Gan 
denirdi.) Bunun üzerindeki ipek kurdele, bir erke ğe ait oldu ğunu belirtiyordu. 
Bir kıza ait olsa rengi pembe olacaktı. 
Bu benimdi, diye dü şündü. Büyülenmi ş gözlerle elindekine bir süre daha baktıktan 
sonra aldı ğı yere bıraktı. Ait oldu ğu yere. Tekrar aya ğa kalktı ğında di ğer pek 
çokları arasında bir bebe ğin 
(Bu benim sevgili bah-bo'm olabilir mi? Öyle diyors an öyle olsun!) 
yüzünü gördü. Yüzü, rahmin dı şında aldı ğı ilk solu ğu be ğenmemiş, hava ölümle 
kirlenmi ş gibi buru şmuştu. Çok yakında hissettiklerini Steven ve Gabrielle  
Deschain'in büyük malikânesinin odalarında çınlayac ak, duyan dostların ve 
hizmetkârların rahatlayarak gülümsemesine yol açaca k bir çı ğlıkla dünyaya 
duyuracaktı. (Sadece Marten Broadcloak somur-tacakt ı.) Do ğum sona ermi şti ve 
çocuk ya şıyordu, Gan'a ve tüm tanrılara te şekkürler deriz. Eld soyuna bir vâris 
gelmi şti, bu yüzden dünyaların yıkıma do ğru hüzünlü ilerleyi şine bir son vermek 
için minik de olsa bir olasılık belirmi şti. 
Roland, dejâ vu hissi daha da kuvvetlenerek odadan çıktı. Gan'ın bedenine girmi ş 
oldu ğu hissi de güçlenmi şti. 



Merdivenlere yöneldi ve tekrar tırmanmaya ba şladı. 
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On dokuz basamak sonra ikinci kata ve ikinci odaya vardı. Daire şeklindeki 
odanın zeminine serpi ştirilmi ş kuma ş parçaları vardı. Hırçın bir delinin gül 
tarlasına bakmak için balkona çıkıp oraya hapsolmad an önce yerden alıp 
paramparça etti ği, bir bebe ğe ait bezler olduklarına şüphe yoktu. Kötücül 
bilgelikle dolu, inanılmayacak kadar sinsi bir yara tıktı... ama sonunda bo ş 
bulunup bir hata yapmı ştı ve bedelini sonsuza dek ödeyecekti. 
Tek istedi ği güllere bakmaksa neden dı şarı çıkarken cephanesini yanına aldı? 
Çünkü cephaneler onun çıkınıydı ve sırtına asmı ştı, diye fısıldadı ta ş duvara 
oyulmu ş yüzlerden biri. Mordred'in yüzüydü. Roland artık b u yüzde nefret de ğil, 
sadece terk edilmi ş bir çocu ğun yalnız hüznünü görüyordu. Yüzü, aysız bir gecede  
yükselen tren düdü ğü gibi yalnızdı. Dünyaya geldi ğinde Mordred'in göbek ba ğına 
takılacak bir klips yoktu, tek sahip oldu ğu, ilk ö ğünü olarak yedi ği annesiydi. 
Hayatı boyunca bir klipsi olmamı ştı çünkü Mordred hiçbir zaman Gan'ın fef'ine 
dahil olmamı ştı. Hayır, o de ğil. 
Kızıl Baba'm silahsız adım atmazdı, diye fısıldadı ta ş çocuk. Şatosundan 
ayrıldıktan sonra silahlarını yanından hiç ayırmadı . Deliydi ama o kadar da 
değil. 
Bu odada, annesinin banyodan yeni çıkmı ş, yakın zamanda ke şfetti ği ayak 
parmaklarıyla ne şe içinde oynayarak bir havlunun üzerinde çıplak yat arken 
bedenine serpti ği talk pudrasının kokusu vardı. Pudrayı tenine yayı yor, onu 
okşarken bir yandan da şarkı söylüyordu: Canım bebe ğim, güzel bebe ğim, hep 
koklayayım öpeyim. 
Bu koku da geldi ği gibi gitmi şti. 
Roland parçalanmı ş bebek bezleri arasında ilerleyerek küçük pencereye  yürüdü ve 
dı şarı baktı. Bedensiz kalmı ş gözler varlı ğını hissederek havada fırıldak gibi 
ona do ğru döndü. 
Dı şan çık, Roland! Dı şarı çık ve benimle teke tek yüzle ş! Erkek erke ğe! Göze 
göz, sana yarasın! 
"Hiç sanmıyorum," dedi Roland. "Daha yapılacak i şim var. Şimdi bile biraz daha 
var." 
Bunlar, Kızıl Kral'a söyledi ği son sözlerdi. Çılgın mahkûm arkasından haykırarak  
düşündü ama beyhudeydi, Silah şor bir kez olsun dönüp bakmadı. Tepeye varmadan 
önce tırmanacak daha çok kat, ke şfedilecek pek çok oda vardı. 
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Üçüncü katta kapıdan bakınca şüphesiz bir ya şındayken ona ait olan kadife bir 
bebek giysisi gördü. Ta ş duvardaki yüzler arasında babasınınki de vardı ama  
henüz genç bir adamdı. Bu yüz daha sonra gaddarla şacak; olaylar ve sorumluluklar 
hatlarını sertle ştirecekti. Ama duvardaki yüz öyle de ğildi. Burada, Steven 
Deschain'in gözleri, onu daha önce hiçbir şeyin edemedi ği, edemeyece ği kadar 
hoşnut eden bir şeye bakıyormu ş gibiydi. Roland bu odada babasının tıra ş 
köpü ğünün tatlı ve hafif kokusunu aldı. Hayalet bir ses fısıldadı: Bak, Gabby, 
bak! Gülümsüyor! Bana gülümsüyor! Ve yeni bir di şi çıkmı ş! 
Dördüncü kattaki odanın zemininde ilk köpe ği Ring-A-Levio'nun tasması vardı. 
Kısaca Ringo diyorlardı. Roland üç ya şındayken ölmü ştü ve bu, bir anlamda bir 
lütuftu. Üç ya şında bir çocuk hâlâ kaybetti ği evcil hayvanının ardından 
ağlayabilecek kadar küçüktü; damarlarında Eld kanı ak ıyor olsa bile. Silah şor 
burada harika ama isimsiz bir koku aldı ve Ringo'nu n tüylerindeki Tam-Dünya 
güneşinin kokusu oldu ğunu anladı. 
Ringo'nun Odası'ndan belki iki düzine kat yukarıda bir zamanlar David adında bir 
şahine ait olan bir tüy yı ğını ve serpi ştirilmi ş ekmek kırıntıları vardı. David 
bir evcil hayvan de ğil, iyi bir dosttu. Roland'm Kara Kule yolunda yapa cağı pek 
çok fedakârlıktan ilkiydi. Roland, David'in uçar ha lde bir görüntüsünün duvarın 
bir bölümüne oyuldu ğunu gördü, geni ş kanatlarını Gilead'ın toplanmı ş maiyeti 
üzerinde açmı ştı (Büyücü Marten de aralarındaydı). Balkona açılan  kapının soluna 
David'in bir ba şka görüntüsü oyulmu ştu. Kanatlarını yapı ştırmı ş, Cort'un 
kaldırılmı ş sopasına aldırmadan adamın üzerine kör bir kur şun gibi iniyordu. 
Eski günler. 



Eski günler ve eski suçlar. 
Cort'un biraz ötesinde o gece birlikte oldu ğu fahi şenin gülen yüzü vardı. 
David'in odasına fahi şenin ucuz ve tatlı parfümünün kokusu sinmi şti. Silah şor 
kokuyu içine çekerken fahi şenin apı ş arasındaki tüylere dokunu şunu hatırladı ve 
parmakları ıslak organına do ğru kayarken hatırladı ğı şeyi tekrar hatırlayarak 
şok oldu: annesinin ellerini hissederek bebek banyos undan çıkı şı. 
Sertle şmeye ba şlayan Roland odadan korkuyla kaçtı. 
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Artık önünü aydınlatacak kızıl ı şıltı yoktu. Silahsız yabancının üzerine dü şen 
tek aydınlık, pencerelerin ürkütücü mavi pırıltısıy dı, Silah şor'a bakan, canlı 
olan cam gözlerin. Kara Kule'nin dı şında, Can'-Ka No Rey'in gülleri bir ba şka 
gün için kapanmı ştı. Zihninin bir parçası, yoluna koyulmu ş engelleri büyük bir 
kararlılıkla birer birer a şıp oraya kadar gelebilmi ş olmasına hâlâ inanamıyor 
gibiydi. Eski insanların robotlarından biri gibiyim , diye dü şündü. Ula şması için 
yaratıldı ğı hedefe varacak veya bu u ğurda ölecek bir robot gibi. 
Bununla birlikte bir ba şka parçası hiç de şaşkm de ğildi. Bu, I şınlar'ın yapmı ş 
olması gerekti ği gibi hayal eden parçaydı ve bu daha karanlık parç ası yine 
Cuthbert'ün parmaklarının arasından dü şen boruyu dü şündü... ölümüne gülerek 
giden Cuthbert'ün. O gün bile Jericho Tepesi'nin ka yalık ete ğinde dü şmüş oldu ğu 
yerde yatıyor olabilecek boruyu. 
Ve elbette daha önce böyle odalar gördüm! Ne de ols a hayatımı anlatıyorlar. 
Gerçekten de öyleydi. Kara Kule'nin yükselen odalar ı Roland Deschain'in hayatını 
ve yolculunu kat kat, öykü öykü (ve elbette ölüm öl üm) anlatıyordu. Her birinin 
kendine ait bir hatırası, bir kokusu vardı. Bazı yı llara birden fazla kat 
ayrılmı ştı, ama her yılın mutlaka en az bir odası vardı. Ve  otuz sekizinci 
kattan sonra (on dokuzun iki katı oldu ğunu görmüyor musunuz) daha fazla bakmak 
istemedi. Bu odada Susan Delga-do'nun ba ğlandı ğı yanık kazık vardı. Đçeri 
girmedi, ama duvardaki yüze baktı. Ona bu kadarını borçluydu. Roland, seni 
seviyorum! diye haykırmı ştı Susan Delgado ve Roland bunun do ğru oldu ğunu 
biliyordu, çünkü onu tanımasını sa ğlayan sadece a şkıydı. Ve a şk olsun olmasın, 
sonunda yanmaktan kurtulamamı ştı. 
Burası ölüm yeri, diye dü şündü. Ve sadece burası da de ğil. Tüm odalar öyle. 
Bütün katlar. 
Evet, silah şor, diye fısıldadı Kule'nin sesi. Ama bunun tek seb ebi senin 
hayatının onu bu hale getirmi ş olması. 
Roland otuz sekizinci kattan sonra daha hızlı tırma ndı. 
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Silah şor dı şarıdan baktı ğında Kule'nin yakla şık yüz seksen metre yükseklikte 
oldu ğunu dü şünmüştü. Ama yüzüncü, daha sonra iki yüzüncü odaya kısac a göz 
atarken yüz seksen metrenin sekiz kat fazlasını tır manmış oldu ğundan emindi. Pek 
yakında Amerika tarafından gelen dostlarının bir bu çuk kilometre diyece ği 
mesafeyi a şacaktı. Mümkün görünenden daha fazla oda vardı -hiç bir Kule bir buçuk 
kilometre yüksekli ğinde olamazdı!- ama hızını neredeyse ko şma süratine varana 
dek arttırıp tırmanmayı sürdürdü ve hiç yorgunluk h issetmedi. En tepeye 
varamayaca ğı, Kara Kule'nin zamanda oldu ğu gibi yükseklikte de sonsuz 
olabilece ği dü şüncesi bir kez aklından geçti. Ama bir süre dü şündükten sonra 
bunun mümkün olamayaca ğını dü şündü, çünkü Kule onun hayat hikâyesini anlatıyordu 
ve ömrü uzundu ama sonsuz oldu ğu kesinlikle söylenemezdi. Ve bir ba şlangıcı 
oldu ğu gibi (mavi kurdeleli klipsin de belirtti ği gibi) bir sonu da olmalıydı. 
Yakında ula şması muhtemel bir son. 
Gözlerinin gerisinde hissetti ği ı şık artık daha kuvvetliydi ve pek de mavi gibi 
değildi. Ot yiyicinin kulübesindeki ku ş, Zoltan'ın bulundu ğu bir odadan geçti. 
Konaklama Yeri'ndeki atomla çalı şan pompanın bulundu ğu bir ba şka odayı ardında 
bıraktı. Basamakları tırmandı ve içinde ölü bir ıst anavarın bulundu ğu bir odanın 
önünde duraksadı. Hissetti ği ı şık artık çok daha parlaktı ve mavi de ğildi. 
Bu... 
Oldukça emindi, bu ı şık... 



Gün ı şı ğıydı. Vakit alacakaranlı ğı geçmi ş, Ya şlı Yıldız'la Ya şlı Ana, Kara 
Kule'nin üzerinde parlıyor olabilirdi ama Roland, g ördü ğünün -veya 
hissetti ğinin- günı şı ğı oldu ğundan emindi. 
Odalara daha fazla bakmadan, kokuları içine çekmeye  tenezzül etmeden hızla 
tırmanmaya devam etti. Basamaklar, neredeyse omuzla rının iki taraftan duvara 
sürtmesine yol açacak kadar daraldı. Artık şarkı yoktu; tabi duydu ğunu sandı ğı 
rüzgâr sesi bir şarkı sayılmazsa. 
Son bir açık kapının önünden geçti. Küçük odanın ze mininde üzerindeki yüzün 
silindi ği bir resim defteri vardı. Geriye tek kalan, dik di k bakan iki kırmızı 
gözdü. 
Şu ana ula ştım. Şimdiki zamana geldim. 
Evet ve commala gün ı şı ğı gözlerinin içindeydi, onu bekliyordu. Yo ğunlu ğunu ve 
sıcaklı ğını teninde hissedebiliyordu. Rüzgârın sert u ğultusu artmı ştı. Aman 
vermezdi. Roland dönerek yükselen basamaklara baktı ; artık omuzları duvarlara 
değiyordu zira geçitin geni şli ği bir tabutunki kadardı. On dokuz basamak daha... 
sonra Kara Kule'nin tepesindeki oda onun olacaktı. 
"Geliyorum!" diye ba ğırdı. "Beni duyuyorsan iyi dinle! Geliyorum.1" 
Başını kaldırıp sırtını dikle ştirerek basamakları teker teker tırmandı. Di ğer 
odaların kapısı hep açık olmu ştu. Ancak sonuncu kapı kapalıydı. Üzerinde tek bir 
sözcük olan hayaleta ğacmdan kapı, yolunu kapatıyordu. Üzerindeki sözcük şuydu: 
ROLAND 
Tokmağı kavradı. Üzerine babasına ait olan ve artık sonsu za dek yok olan eski 
tabancalara benzeyen bir altıpatlara dolanmı ş yabani bir gül motifi i şlenmi şti. 
Yine senin olacaklar, diye fısıldadı Kule'nin ve gü llerin sesi; artık birle şip 
tek ses haline gelmi şlerdi. 
Ne demek istiyorsun? 
Buna cevap gelmedi ama tokmak avucunun içinde döndü  ve belki de cevap buydu. 
Roland, Kara Kule'nin tepesindeki kapıyı açtı. 
Gördü ve hemen anladı, tüm çöllerin ilahı olan çölü n güne şi gibi kızgın 
kavrayı ş, bir balyoz darbesi gibi indi. Daha önce bu basama kları kaç kez 
tırmanmı ş, geriye döndü ğünü, geriye itildi ğini, geriye fırlatıldı ğını kaç kez 
görmüştü? En ba şa de ğil (olayların de ği ştirilebilip zamanın lanetinin 
kaldırılabilece ği kadar geriye de ğil) o dü şüncesiz, sorgusuz görevini ba şarıyla 
tamamlayaca ğını sonunda anladı ğı, Mohaine Çölü'ndeki o güne. 
Daha önce kaç kez göbek deli ğini, kendi îet-ka can Gan'mı bir zamanlar kıstıran 
klipsin fiyonguna benzer döngülere girmi şti? Aynı yolculu ğu daha kaç kez 
yapacaktı? 
"Ah, olamaz!" diye haykırdı. "Lütfen, bir daha olma sın! Merhamet et! Acı bana!" 
Eller onu sözlerine aldırmadan çekti. Kule'nin elle ri merhamet nedir bilmezdi. 
Gözyaşları gibi acı alkali kokusu burnuna çarptı. Kapının  ötesindeki çöl 
bembeyaz; kör edici; susuz; ufuktaki belli belirsiz  da ğlar dı şında bombo ştu. 
Alkalinin gerisindeki koku, tatlı rüyalar, karabasa nlar ve ölüm getiren 
şeytanotunun koku şuydu. 
Ama senin ölümün de ğil, Silah şor. Asla senin de ğil. Sen karanlı ğa karı şıyorsun. 
Rengin belirsizle şiyor. Acıtacak kadar dürüst olabilir miyim? Sen dev am 
ediyorsun. 
Ve her seferinde bir önceki seferi unutuyorsun. Sen in için her seferi ilk 
oluyor. 
Geri çekilmek için son bir çaba sarf etti: umutsuz bir giri şimdi. Ka daha 
güçlüydü. 
Gilead'h Roland son kapıdan geçti, daima aradı ğı ve her seferinde buldu ğu 
kapıdan. Ve kapı arkasından nazikçe kapandı. 
 
8 
Silah şor ayakları üzerinde sallanarak bir süreli ğine durdu. Neredeyse 
bayılaca ğını dü şündü. Sıcak yüzündendi, elbette; kahrolası sıcak. R üzgâr vardı 
ama kupkuruydu ve rahatlatmıyordu. Su kesesine bakt ı, ne kadar kaldı ğını gördü. 
Đçmemesi gerekti ğini biliyordu -içme vakti gelmemi şti- ama yine de bir yudum 
aldı. 
Bir an için ba şka bir yerdeymi ş gibi hissetmi şti. Hatta belki Kule'nin içinde. 
Ama çöl insanı kandıran numaralarla, seraplarla dol uydu elbette. Kara Kule hâlâ 



binlerce tekerlek ötedeydi. Yüzlerce basama ğı tırmanıp birçok yüzün ona döndü ğü 
pek çok odaya bakmı ş olma hissi hızla kayboluyordu. 
Ona ula şaca ğım, diye dü şündü amansız güne şe gözlerini kısıp bakarak. Ona 
ula şaca ğıma babamın adı üzerine yemin ederim. 
Belki bu kez oraya vardı ğında her şey farklı olur, diye fısıldadı bir ses... çöl 
delili ğinin sesiydi muhakkak, bundan önce ba şka sefer olmamı ştı ki? Neyse oydu 
ve neredeyse oradaydı, hepsi buydu, ne eksik, ne fa zla. Espri anlayı şının oldu ğu 
söylenemezdi ve hayal gücü de pek geni ş de ğildi, ama ölümcül bir hıza sahipti. 
Bir silah şordu. Ve yüre ğinin derinliklerinde, iyi gizlenmi ş bir yerde, görevin 
acı cazibesini hissediyordu. 
Aralarında hiç de ği şmeyen sensin, demi şti Cort, ona bir keresinde ve Roland, 
adamın sesinde korku duydu ğuna yemin edebilirdi... ama Cort' un ondan -küçük b ir 
çocuk- niçin korkuyor olabilece ğini anlamamı ştı. Bu senin lanetin olacak evlat. 
Cehenneme do ğru yürüyü şünde yüz çift çizme eskiteceksin. 
Ve Vannay: Geçmi şten ders alamayanlar onu sürekli ya şamaya mahkûmdur. 
Ve annesi: Roland her zaman bu kadar ciddi olmak zo runda mısın? Hiç durup 
dinlenemez misin? 
Ama ses yine fısıldadı 
(bu kez farklı olabilir belki bu kez farklı olur) 
ve Roland alkali ile şeytanotundan ba şka bir şeyin kokusunu hissetti. Çiçek 
kokusu olabilece ğini dü şündü. 
Belki güller. 
Çıkınını bir omzundan di ğerine aktardı ve sa ğ kalçasındaki tabancanın yanında 
duran boruya dokundu. Bu çok eski pirinç boruyu bir  zamanlar bizzat Arthur Eld 
üflemi şti; veya hikâyede anlatılan buydu. Roland boruyu Je richo Tepesi'nde 
Cuthbert Allgood'a vermi ş ve Cuthbert öldü ğünde e ğilip yerden alarak tepenin 
ölüm tozunu üzerinden silkeleyecek kadar duraksamı ştı. 
Bu senin sigul'un, dedi giderek belirsizle şmekte olan ve beraberinde güllerin 
tatlı kokusunu, bir yaz ak şamındaki ev kokusunu -ah, kayıp olan!- bir ta şı, bir 
gülü, bulunmamı ş bir kapıyı; bir ta şı, bir gülü, bir kapıyı getirmi ş olan 
fısıltı. 
Bu, her şeyin bu kez farklı olabilece ğine dair vaadin, Roland... sonunda 
dinlenebilece ğine dair. Hatta belki kurtulu şa dair. 
Bir duraksama. Ve ardından: 
Sebat edersen. Do ğru olursan. 
Zihnini temizlemek için ba şını iki yana salladı ve bir yudum su daha içmeyi 
düşünüp hemen ardından vazgeçti. O gece. Walter'm ate şinin kemikleri üzerinde 
kendi kamp ate şini yaktı ğında. O zaman içecekti. Şimdi ise... 
Yolculu ğuna kaldı ğı yerden devam edecekti. Kara Kule ileride bir yerd eydi. 
Bununla birlikte daha yakında, çok daha yakında, be lki ona oraya nasıl 
ula şabilece ğini söyleyebilecek bir adam (bir adam mıydı? gerçek ten?) vardı. 
Roland, onu yakalayacak ve yakaladı ğında adam konu şacaktı... evet, aynen öyle 
olacaktı: Walter yakalanacak ve konu şacaktı. 
Roland boruya tekrar dokundu. Gerçekli ği tuhaf bir şekilde rahatlatıcıydı, sanki 
ona daha önce hiç dokunmamı ş gibi. 
Devam etme zamanı. 
Siyahlı adam çölde kaçıyordu, Silah şor da pe şindeydi. 
19 Haziran 1970-7 Nisan 2004: Tanrı'ya te şekkürler derim. 
  
EK ROBERT BROWNING 
"CHILDE ROLAND KARA KULEYE GELDĐ" 
 
I 
Her sözünün yalan oldu ğuydu ilk dü şüncem, O kır saçlı ve gözü, yalanının 
gözlerim üzerindeki 
Etkisini be ğenmeyerek habisçe bakan sakatın 
Ve o ne şeyi gizlemekte nadiren ba şarılı dudakları 
Her yeni kurbanla gerilip bükülürdü. 
 
II 
Başka ne için hazırlanmı ş olmalı, asasıyla? 



Yalanlarıyla pusuya yatmak, ona burada rastlayan 
Ve yolu soran tüm yolculan tuza ğa dü şürmekten ba şka? 
O kafatası gülü şünün neye yol açaca ğını, mezar kitabemin 
Üzerinde ne yazaca ğını tahmin ettim bu tozlu yolda. 
 
III 
Onun nasihatiyle, herkesin Kara Kule'yi sakladı ğına 
Hemfikir oldu ğu o u ğursuz topra ğa 
Dönersem sırtımı. Ama boyun e ğerek 
Gösterdi ği yöne döndüm, ne gurur ne de 
Sonda canlanan umut önceden haber verebilirdi 
Bazı sonlarla gelen mutlulu ğu. 
 
IV 
Yıllar süren arayı şımın, bütün dünyayı 
Dola şmamın sonunda ortaya çıkardı ğı umudum 
Başarının getirece ği o ele avuca sı ğmaz ne şeyle 
Baş edecek kadar güçlü olmayan bir hayalete döndü 
Kavramakta ba şarısız olan kalbimin 
Coşkulu sıçrayı şını engellemeye çalı ştım. 
 
V 
Ölüm dö şeğindeki çok hasta bir adam 
Ölmüş gibi görünür ve gözya şlarının ba şlayıp 
Biti şini hisseder ve her bir dostuna veda eder 
Birinin di ğerine git dedi ğini duyar, dı şarıda 
Özgürce nefes alsın diye, ("Her şey bitti ğine göre," der, 
"Hem inen darbeyi yas tutmak telafi edemez") 
 
VI 
Biri di ğer mezarların yanında buna yetecek kadar 
Yer oldu ğunu tartı şır ve cesedi bayraklar, şallar ve 
Şiirlerle, özenle ta şıyacakları gün gelip çatar 
Ve adam yine de her şeyi duyar ama kalıp da 
Đstemez böylesi bir sevgiyi utandırmak. 
 
VII 
Bu yüzden, bu yolculukta çok acı çektim 
Başarisızlık kehanetlerinin söylenip yazıldı ğını 
"Çete" arasında pek çok kez duydum Kara Kule 'nin a rayı şının adımlarına yön 
verdi ği 
Şövalyelerden -onlar gibi ba şaramamak 
En do ğrusu gibiydi- biri olmaya uygun muydum? 
 
VIII 
Böylece umutsuzluk kadar sessizce sırt çevirdim. 
Yoldan ayrılan patikayı gösteren nefret dolu sakata  
Pek kasvetli geçmi şti bütün gün ve lo şla ştı 
Sonu yakla şırken. 
Yine de düzlü ğün ba şı bo ş olanı 
Yakalamadı ğını görmek için 
Sert, kızıl bir bakı ş fırlattı. 
 
IX 
Hedef için! Kendimi düzlükte buldu ğum 
Bir iki adımdan sonra duraksayıp 
Baktım arkama güvenli yol üzerinden 
Son bir kez ve gördüm yok olmu ştu; her yer gri düzlük: 
Ufuk çizgisine dek uzanan bir bo şluk 
Yola devam edebilirim, kalmadı yapacak şey. 
 



X 
Gittim böylece. Galiba daha önce 
Böylesine açlık çekmi ş, alçak bir do ğa görmemi ştim. 
Çiçekler bile bitmiyordu, bırak bir sedir korusunu!  
Ama karamuk, sütle ğen kendi kanunlarınca 
Üreyebilirler şaşırmasın kimse 
Bir tohum, olabilir bir define sandı ğı. 
 
XI 
Hayır! Yoksulluk, tembellik ve ho şnutsuzluk 
Tuhaf bir biçimde olu şturmu ştu topra ğı. "Gör 
Veya kapa gözlerini," dedi Tabiat huysuzca 
"Hünerle ilgisi yok, elimden gelmiyor bir şey: 
Son Hüküm'ün ate şi sa ğaltmak bu yeri 
Yakmak topraklarını ve özgür bırakmalı mahkûmlarımı ." 
 
XII 
Saçaklanmı ş bir diken sapı 
Arkada şlarından daha yukarı uzanırsa, kafası kopardır. 
Yoksa sert otlar kıskanırlar. Labadanın 
Sert ve kara yapraklarını, bütün ye şerme 
Umutlarını kıracak kadar ezen 
Onları delip yırtan nedir? Bir hayvan 
Yine hayvanca bir niyetle yürümek ister 
Ve onlan ezerek öldürür. 
 
XIII 
Çimlere gelince, cüzamlı deri üzerindeki saç gibi 
Yavaşça uzarlardı; kanla yo ğrulmu ş görünen 
. Çamurda biten incecik, kuru yapraklar. 
Bir sıska kör at, her kemi ği sayılan 
Oraya gelmi ş, aptalca duruyordu 
Yaşlanınca atılmı ş şeytanın ahırından! 
 
XIV 
Canlı mı? Bir deri bir kemik hali 
Kızıl, etsiz, incecik boynu ve pas rengi 
Yelesinin altındaki perdeli gözleriyle ölü gibiydi;  
Böylesi i ğrençlik böyle bir elemle nadiren 
Bulunurdu bir arada; hiçbir hayvandan nefret etmemi ştim bunca 
Büyük bir kötülük yapmı ş olmalıydı katlanmak için bu acıya. 
 
XV 
Kapadım gözlerimi ve onlan kalbime ta şıdım. 
Bir adamın dövü şmeden önce şarap içmesi gibi 
Eski, mutlu günlerden bir esinti istedim. 
Doğru yapabilmek için burada üzerime dü şeni. 
Önce bu, ardından dövü ş, askerin sanatı: 
Eski günlerden bir tat, her şeyi do ğru kılar. 
 
XVI 
O de ğil! Cuthbert'ün altın sarısı 
Kıvırcık bukleler altında kızaran yüzünü hayal etti m. 
Sevgili dost, beni yerimde tutmak için kolunu 
Hep yaptı ğı gibi benimkine doladı ğını 
Neredeyse hissettim. Yazık, bir gecelik utanç! 
Yeni ate şi kalbimi terk edip buz gibi bıraktı. 
 
XVII 
Giles, onurun ruhu, duruyor orada 
On yıl önce şövalye oldu ğu günkü gibi dürüst, 



Hangi cesur adam onun cesaret etti ğine cesaret edebilir 
Đyi -ama sahne yükselir-pöh! Hangi celladın elleri 
Đğneler gö ğsüne bir par şömen? Kendi yolda şları 
Okur onu. Zavallı hain, üzerine tükürülüp lanetlene n! 
 
XVIII 
Öyle bir geçmi şe ye ğdir bugün: 
O yüzden döndüm tekrar kararan yoluma! 
Hiç ses yok, bir bo şluk hâkim göz alabildi ğine. 
Gece gönderecek mi bir bayku ş veya yarasa ? 
Diye sordum: o korkunç düzlükte bir şey 
Düşüncelerimi tutuklayıp akı şlarını de ği ştirmeye çalı şınca. 
 
XIX 
Küçük bir nehir kesti yolumu aniden 
Bir yılan gibi beklenmedik anda çıkarak kar şıma. 
Kasvete uygun tembel dalgaları yok; 
Köpürerek akıp geçen bir banyo adeta 
Đblisin parlayan toyna ğı için, kara girdabının 
Gazabının köpürerek tükürülmesiyle do ğan. 
 
XX 
Ne kadar önemsiz, bir o kadar da kinci! Çalı gibi, kavruk 
Akçaa ğaçlaryol boyunca önünde diz çökmü ş; 
Kurumuş sö ğütler dilsiz bir umutsuzluk 
Ve ölüme meyilli bir kalabalıkla e ğilmi ş ba ş a şağı: 
Hepsini mahveden i şte bu nehir 
Akan her ne ise bir nebze bile yılmıyor. 
 
XXI 
Kar şıya geçerken sularından... iyi azizler, nasıl da ko rktum 
Ayağımı ölü bir adamın yana ğına basmaktan 
Veya sı ğlıkları bulmak için sapladı ğım mızra ğımın 
Saçına veya sakalına dolanmasından! 
Bir su sıçanıydı belki mızra ğımı sapladı ğım 
Ama uh! sesi farksızdı bir bebek çı ğlı ğından. 
 
XXII 
Kar şı yakaya geçti ğime nasıl da memnundum 
Daha güzel topraklar umuduyla. 
Beyhudeymi ş ümit! 
Kimdi mücadele edenler, hangi sava şın içindeydiler 
Kimin vah şi çi ğneyi şi so ğuk topra ğı 
Çamura çevirmi şti? Zehirli bir tanktaki kurba ğalar 
Veya kızgın, demir bir kafesteki vah şi kediler... 
 
XXIII 
Savaş ovada olup bitmi şti mutlaka. Ne tıkmı ştı onları 
Buraya, seçilecek onca düzlük varken? 
Bu korkunç kafese giden ayak izi yoktu, 
Çıkan da görünmüyordu. Şüphesiz beyinler 
Çılgın içkilerle bulanmı ştı, Türklerin e ğlence için 
Kı şkırttı ğı kadırga köleleri gibi, Hıristiyanlara kar şı Yahudiler. 
 
XXIV 
Ve dahası -iki yüz metre ötede- i şte, orada! 
Hangi kötü gaye için o makine, o tekerlek 
Ya da fren, tekerlek de ğil, insanların bedenlerini 
Đpek gibi yarmaya uygun o tırpan? 
Tüm havasıyla, farkında olmayan toprak üzerinde 
Veya paslı di şlerini keskinle ştirmek için getirilmi ş olan. 



 
XXV 
Sonra a ğaçlar belirdi toprak üzerinde, önce bir orman 
Sonra bir bataklık görünü şe göre ve şimdi de sadece 
Umutsuz, i şi bitmi ş bir toprak parçası; (bir budala böyle bulur ne şeyi, 
Bir şey uydurup sonra bozar ruh hali de ği şip 
Terk edene kadar!) batak, balçık, moloz, kum 
Ve kapkara, çıplak yokluk yolunda. 
 
XXVI 
Şimdi yaralar iltihaplanıyor, gri ve sert, 
Topra ğın verimsizli ğinin yosuna veya çıbana benzer 
Maddelere döndü ğü yerlerde; 
Sonra felçli me şe geldi, kenarlarından ayrılan e ğri bü ğrü, 
Ölüme do ğru açılan bir a ğza benzeyen içindeki yarık 
Geri çekilirken öldü. 
 
XXVII 
Ve sondan olabildi ğince uzakta! 
Uzakta aksamdan ba şka hiçbir şey yok, adımımı 
Daha ileri atabilece ğim hiçbir şey yok! Bu dü şünceyle 
Cehennem zebanisinin gö ğsündeki dostu, koca bir kara ku ş 
Geçti siizülürcesine, şapkama de ğen ejder kanatlarını 
Açarak, belki oydu aradı ğım yol gösterici. 
 
XXVIII 
Yukarı bakınca her nasılsa fark ettim 
Alacakaranlı ğa ra ğmen düzlü ğün sonunda 
Dağlara ula ştı ğını, çalınıp görü ş alanına girmi ş 
Çirkin tepeler ve yı ğınları şereflendirecek böylesi bir isimle. 
Bu yüzden beni nasıl da şaşırttılar... çöz bunu! 
Onlan a şmak kolay görünmüyordu. 
 
XXIX 
Yine de kötü, haince numarayı 
Hayal meyal hatırlar gibiyim, Tanrı bilir ne zaman 
Belki kötü bir rüyada ba şıma gelen. Burada son buldu, 
Sonra kendi yolunda ilerledi. Tam bir kez daha 
Pes etmek üzereyken bir tuza ğın kapanması gibi 
Bir ses oldu, içindesin ma ğaranın. 
 
XXX 
Yakarcasına geldi hepsini birden, 
Burasıydı i şte! Sa ğdaki o tepeler bir kavgada 
Boynuz boynuza birbirine kenetlenmi ş bo ğalar gibi; 
Ve solda çıplak, yüksek bir da ğ... Ahmak, 
Bunak, uyukluyor şu anda, 
Bu manzara için yolculukla geçirilmi ş bir ömürden sonra! 
 
XXXI 
Ortada Kule'nin kendisinden ba şka ne olabilir? 
Bir budalanın yüre ği gibi kör, yuvarlak, alçak, 
Kahverengi ta şlardan in şa edilen, tüm dünyada 
Bir benzeri daha olmayan kule. Fırtınanın alaycı ci ni 
Ancak tahtalar kırılmaya ba şladı ğında 
Denizciye i şaret eder çarptı ğı, görünmez kayayı. 
 
XXXII 
Görmemek mi? Belki gecedir sebep? Gün, 
Geri gel bunun için! Terk etmeden önce 
Ölmekte olan günbatımı bir yarıktan parladı: 



Tepeler, avlarını daha iyi görebilmek için 
Çenelerini ellerine dayayıp yatan ava çıkmı ş devler gibiydi, 
" Şimdi bıça ğı sapla ve sonunu getir yaratı ğın!" 
 
XXXIII 
Duymamak mı? Oysa gürültü her yerdeydi! Bir çanın s esi gibi 
Giderek artarak yükseliyordu. Kayıp serüvencilerin,  yolda şlarımın 
Đsimlen kulaklarımda. Ne kadar güçlü ve ne kadar ces ur 
Ne kadar şanslı ama her biri eskide kaldı 
Kayboldu, kayboldu! Bir dakika elem dolu yılların k ara habercisi oldu. 
 
XXXIV 
Orada durdular, tepe eteklerinde sıralanıp 
Sonumu görmek için bulu şup bir ba şka resim için 
Yaşayan bir çerçeve! Alev perdesinin arasında 
Hepsini gördüm hepsini tanıdım. Ama yine de 
Korkusuzca götürdüm boruyu dudaklarıma Ve üfledim. 
"Childe Roland Kara Kuleye geldi." 
  
YAZARIN NOTU 
 
Bazen Kara Kule kitaplarından çok Kara Kule hakkınd a yazmı şım gibi hissediyorum. 
Bu ilgili yazılara, ilk be ş kitabın ba şında yer alan, sürekli geli şen özet (ya 
da eskiden kullanılan tuhaf deyi şle Tartı şma) ve son sözler (ço ğu tamamen 
önemsiz ve dü şününce bazıları aslında utanç verici) de dahil. Hem  ilk, hem de bu 
sonuncu kitabı resimlendiren sıra dı şı ressam Michael Whelan, Yedinci Kitap'ın 
bir tasla ğını okumasının ardından sona ekledi ğim ne şeli sayılabilecek notun 
sinir bozucu ve yersiz oldu ğunu -insanı tazeleyecek kadar dobra dobra- 
söyleyerek edebi bir ele ştirmen olarak da bo ş olmadı ğını gösterdi. Nota tekrar 
göz gezdirince haklı oldu ğunu gördüm. 
Đyi niyetle yazılmı ş ama amacından sapmı ş yazının ilk yarısı artık serinin ilk 
dört kitabına giri ş olarak bulunabilir; ismi, "On Dokuz Olmak Üzerine. " Yedinci 
kitabın sonuna hiçbir yazı eklememeyi, Roland'ın Ku -le'nin tepesindeki ke şfini 
bu konu üzerine son sözlerim olarak bırakmayı dü şündüm. Ama sonra söyleyecek bir 
şeyim daha oldu ğunu fark ettim, söylenmesi gereken bir şey. Kitabımdaki 
varlı ğımla ilgili. 
Bunun için süslü bir akademik terim var... "üstkurm aca." Nefret ediyorum. 
Kelimenin gösteri şçili ğinden nefret ediyorum. Hikâyenin içinde olmamın tek  
sebebi eserlerimin ço ğunun (bilinçli olarak 1995'te Uykusuz-luk'u yazı şımdan, 
bilinçsiz olarak ise Rahip Don Callahan'ı Korku A ğı'nm sonlarına do ğru geçici 
olarak kaybedi şimden beri) Roland'ın dünyası ve hikayesiyle bir şekilde ilintili 
olması. Onları yazan ben oldu ğum için Si-lah şor'un ka 'sının bir parçası olmam 
mantıklı göründü. Aklımdan geçen, Kara Kule hikâyel erinin bir tür toplama 
olması, önceki hikâyelerimden olabildi ğince ço ğunu bir süper-hikâyenin çatısı 
altında birle ştirmekti. Gösteri ş yapmayı hiç dü şünmedim (ve umarım yaptı ğım bu 
değildir), tek istedi ğim hayatın sanatı nasıl etkiledi ğini (veya tam tersi) bir 
şekilde göstermekti. Son üç Kara Kule kitabını okudu ysanız emeklilikten 
bahsedi şimin bu ba ğlamda daha mantıklı geldi ğini görece ğinizi sanıyorum. Bir 
anlamda, Roland hedefine ula ştı ğı için artık söyleyecek bir şey kalmadı... ve 
umarım okuyucular, Silah şor'un Eld'in Borusu'nu ke şfederek nihayet kendi 
çözümüne ula şma yolunda ilerliyor olabilece ğini görecektir. Hatta belki 
kurtulu şuna. Görüyorsunuz ya, her şey Kule'ye ula şmakla ilgiliydi -Roland'ın 
oldu ğu kadar benim için de- ve o da sonunda gerçekle şti. Roland'ın tepede 
buldu ğu ho şunuza gitmemi ş olabilir, ama bu tamamen ba şka bir konu. Bana bu 
konuya dair öfkeli mektuplar yazmayın, çünkü cevapl amayacağım. Bu konuda 
söylenecek hiçbir şey kalmadı. Do ğruyu söylemek gerekirse sona ben de bayılmadım 
ama do ğru olan son buydu. Daha do ğrusu, yegâne son buydu. Bunları tam anlamıyla 
benim uydurmadı ğımı da unutmayın; ben sadece gördüklerimi yazıyorum . 
Okuyucular, bu sayfalarda görülen Stephen King'in n e kadar "gerçek" oldu ğuna 
dair yorumlar yapacaktır. Cevap, "fazla de ğil," ancak Eddie ve Roland'ın 
Bridgton'da (Susannah'nın Şarkısı) tanı ştı ğı Stephen King'in hatırladı ğım 



kadarıyla o günlerdeki halime çok benzedi ğini söyleyebilirim. Bu son kitapta 
görülen Stephen King'e gelince... şey, şöyle diyeyim: karım nazikçe, serinin 
hayranlarına gerçekte kim oldu ğumuza ve nerede ya şadı ğımıza dair elle tutulur 
bilgiler vermememi rica etti. Ricasını kabul ettim.  Tam olarak istedi ğim için 
değil -bence bu hikâyeyi iten kuvvet, kısmen kurgu dün yanın Gerçek-Dünya'ya 
karı şması hissi- bu hayat bana oldu ğu kadar karıma da ait oldu ğu ve beni sevdi ği 
veya benimle ya şadı ğı için cezalandırılmaması gerekti ği için. Bu yüzden 
okuyucuların kurgunun niyetini kavrayaca ğına ve içindeki kendime dair bölümleri 
niçin öyle yaptı ğımı anlayacaklarını güvenerek batı Maine'in co ğrafi yapısını 
epeyce de ği ştirdim. Bir merhaba demek için u ğrama ihtiyacı hissederseniz lütfen 
bir daha dü şünün. Ailemle eskiden oldu ğundan çok daha kısıtlı bir özel hayata 
sahibiz ve daha fazlasını feda etmek istemiyoruz, s ize yarasın. Kitaplarım, sizi 
tanıma yolum. Bırakın, sizin de beni tanıma yolunuz  olsunlar. Bu kadarı yeterli. 
Son olarak, Roland ve tüm ka-tet'i -artık hepsi da ğıldı, üzgünüm derim- adına 
bizimle gelip bu macerayı payla ştı ğınız için te şekkür ederim. Hayatımda hiçbir 
proje için bu kadar sıkı çalı şmamıştım ve tamamen ba şarılı olmadı ğını biliyorum. 
Hangi kurgu eseri tam anlamıyla ba şarılı sayılabilir ki? Her şeye ra ğmen, 
Roland'ın zamanında ve mekânında geçirdi ğim tek bir dakikadan bile vazgeçmem. 
Orta-Dünya ve Uç-Dünya'daki günler ola ğanüstüydü. Hayal gücümün, toz kokusunu 
alıp derinin gıcırdamasını duyabilece ğim kadar net oldu ğu günlerdi. 
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